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Rövidítések jegyzéke: 

 

A-P: antero-posterior (nyílirányú) 

AIS: abbreviated injury scale (egyszerűsített sérülési skála) 

AFG: advanced force gauge (digitális nyomásmérő) 

ED: energy density (energiasűrűség) 

Elinmax: A lineáris szakasz végére számolt Young modulus 

Fmax: Maximal force (a rögzített maximális erőmérték) 

Fr: Rupture force (a szövet szakadásakor rögzített erőmérték) 

F/N: Férfi vagy Nő 

HE: haematoxylin-eozin festés 

KE: kinetic energy (mozgási/kinetikus energia) 

Pmax: Maximal pressure (a nyomásmérő által rögzített maximális nyomásérték) 

PTE-ÁOK IOI: Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Igazságügyi 

Ovostani Intézet 

PMI: post-mortem interval (a halál beállta és a boncolás között eltelt idő) 

SD: standard deviaton (szórás) 

σmax: maximális feszültség  

σsz: első szakadáskori feszültség 
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1. Bevezetés 

 

Az igazságügyi orvostan egyik alappillére a sérülések és azok keletkezési mechanizmusainak 

vizsgálata. Az Országos Igazságügyi Orvostani Intézet - jelenleg már nem hatályos, de 

sorvezetőként a szakértői gyakorlatban még használatos - 16. sorszámú módszertani levele 

(16.sz. módszertani levél) szerint az orvosszakértőnek értékelnie kell a sértett testtájék 

anatómiai jellegzetességeit, a sérülést előidézhető erőbehatás nagyságát, továbbá a fennálló 

alapbetegséget is figyelembe kell vennie a véleményezésnél1. A módszertani levél ugyanakkor 

e tényezők értékelési módjára iránymutatást nem ad. A különböző sérülések keletkezése 

tekintetében az igazságügyi orvostani tankönyvek többsége a sérülések keletkezésének pontos 

biomechanikai hátterét nem taglalja (Buris 2012, Dettmeyer 2014, Knight 2015, Sótonyi 2011).  

A sérülések keletkezésének biomechanikai szemléletű elemzése a szakértői gyakorlatnak sem 

képezi részét a legtöbb esetben.  

 

A forenzikus tárgyú szakirodalomban és egyes, speciális, tematikus tankönyvekben szerepelnek 

biomechanikai számítási módszerek és modellek, melyek jelentős részben közlekedési baleseti 

sérülések elemzésével kapcsolatosak (Hannon 2008, Schmitt 2014). Hátrányuk, hogy többnyire 

átlagos/egészséges emberre vonatkoznak (Al Mayah 2018, Hannon 2008, Kieser 2013). 

Korlátozottan állnak csak rendelkezésre adatok a különböző kóros strukturális elváltozásoknak 

a belszervek biomechanikai tulajdonságaira kifejtett hatásairól. Ilyen jellegű kérdéseknél tehát 

a szakértői véleményezés leginkább csak a megelőző tapasztalatokra, analógiákra, esetleg 

indirekt statisztikai adatokra tud támaszkodni. Az adott ügyben határozott, azaz kétséget 

kizáróan2, egyben természettudományosan is megalapozott, szakértői vélemény formálását 

csak korlátozottan teszi lehetővé.  

A szakértő bevonásával zajló eljárásokban ritkán van olyan eset, hogy minden érdekelt fél 

egyformán elégedett legyen a szakértői véleménnyel, ugyanis az szükségszerűen az egyik fél 

érdeksérelmével jár. A felek az érdekeik érvényesítése céljából a számukra nem előnyös 

szakértői véleményt támadják, és próbálják hitelteleníteni. E tevékenységüket könnyíti az 

információk, tudományos - vagy annak látszó - adatok internet által biztosított egyszerű 

elérhetősége, mely adatokat érdekeiket szolgáló módon szelektálva emelhetnek be az 

                                                           
1 Az Országos Igazságügyi Orvostani Inézet 16. sz. módsertani levele: „…az orvosszakértőnek értékelnie kell: …a sértett testtájék anatómiai 
jellegzetességeit, sérülést előidézhető erőbehatás nagyságát,…; Az életkor, a fennálló alapbetegségek, a testi leromlás stb. - mint egyéni 
sajátosság - befolyásolhatja a sérülés gyógytartamát, a szakértői véleménynek tehát ezekre is ki kell térnie. 
2 A bizonyítás alapvetései: ls. 2017. évi XC. Tv. A büntetőeljárásról 7. §. (1): „A kétséget kizáróan nem bizonyított tény nem értékelhető a 
terhelt terhére.” 
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eljárásokba. A jelenlegi jogi környezetben tehát gyakorlati szempontból is egyre inkább elvárás, 

hogy a szakértői megállapítások megalapozott, hivatkozható tudományos tényeken 

alapuljanak3. A sérülések keletkezése tekintetében erre az erőbehatások mechanikai hátterének, 

és az emberi szervezet, illetve szövetek biomechanikai tulajdonságainak ismerete nyújt alapot. 

A szakértői és tárgyalótermi gyakorlatom során, a belszervek sérülékenységére vonatkozó 

kérdések megválaszolása során merült fel bennem e kérdéskor objektív, természettudományos 

módszereken alapuló vizsgálatának szükségessége. 

 

A máj az egyik legnagyobb gyakorissággal sérülő parenchymás szervünk (Clancy 2001, 

Matthes 2003, Routledge 1995), és a sérülési mechanizmusáról (Cheynel 2006, Jin 2013, 

Rogers 2018), biomechanikai tulajdonságairól szóló irodalom bőséges (Brunon 2010, Hannon 

2008, Hollenstein 2006, Karimi 2018, Kemper 2010, Kemper 2013, Kerdok 2006, Ogawa 2016, 

Stingl 2002, Yoganandan 2015). Az igen gyakori kóros elváltozásainak a sérülékenységére 

gyakorolt hatásáról a szakértői gyakorlatban is felhasználható adat kevés, a következtetések 

felszínesek és ellentmondásosak (Belky 1895, DiMaio 2001, DiMaio 2006, Molina 2011). A 

kérdéskör feltárására végzett kutatásaim célja a zsíros elfajulás és fibrózis májszövet 

mechanikai sérülékenységére gyakorolt hatásának vizsgálata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 2016. évi XXIX . Tv. Az igazságügyi szakértőkről 3. §. (1): „Az igazságügyi szakértő feladata, hogy […] a tudomány és a műszaki fejlődés 

eredményeinek felhasználásával készített szakvéleménnyel […] döntse el a szakkérdést, és segítse a tényállás megállapítását 
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2. Célkitűzések 

 

Az értekezés tárgya a máj szövettani elváltozásai és a szerv sérülékenysége kapcsolatának 

objektív és reprodukálható módon történő tisztázása. Célul tűztem ki annak meghatározását, 

hogy az egyes szövettani elváltozások befolyásolják-e, és ha igen, milyen irányban, és milyen 

mértékben a májszövet tompa erőbehatással szembeni ellenállóképességét.  

 

A kérdéskör vizsgálata során az alábbi kérdésekre kerestem választ: 

1. A máj mérete és súlya, a testi paraméterek valamint a szövettani kép között milyen 

összefüggés áll fenn? 

2. A májsérülések gyakorisága, és annak szövettani képpel, illetve egyéb tényezőkkel 

való összefüggése. 

3. Milyen reprodukálható, objektív mérési módszer hozható létre a májszövetminták 

sérülékenységének vizsgálatára? 

4. A máj szövettani elváltozásai és a standardizált körülmények közöttt létrejött 

sérülések között milyen kapcsolat bizonyítható? 

 

A kérdéskör feltárására végzett kutatásaim célja a zsíros elfajulás4 és a fibrózis5 hatásának 

vizsgálata a májszövet mechanikai sérülékenységére. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Degeneratio adiposa hepatis 
5 Fibrosis seu Cirrhosis hepatis 
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3. Alapvetés: Biológiai rendszerek a newtoni fizika erőterében 

 

3.1 A sérülések keletkezését befolyásoló külső tényezők – a szöveteket érő erőbehatás 

nagysága 

 

A fizika és az orvoslás határterületén szükséges összegyűjteni és áttekinteni a mechanikai úton 

létrejövő/keletkező sérülések kialakulásában szerepet játszó fizikai törvényszerűségeket, 

formulákat. 

 

Mechanikai erőbehatások esetén a testi sérülések létrejöttét és azok súlyosságát alapvetően az 

alábbi külső tényezők határozzák meg: 

- az erőbehatás nagysága (mozgási energia, KE/kinetic energy/), 

- az adott erőbehatás által érintett szövet/szerv terület nagysága (energiasűrűség, ED/energy 

density/), 

- a szövetek, illetve űrterük bennéke által elnyelt energia mértéke, 

- lassulás/gyorsulás mértéke. 

 

3.1.1. Az erőbehatás nagysága 

 

Az erőbehatás nagyságát (energiáját) a newtoni mechanikában a sérülést létrehozó eszköz 

tömege és sebessége határozza meg az alábbi képlet szerint (Brinkmann 2003, Franck 2016, 

Giambattista 2010, Hannon 2008): 

𝐾𝐾𝐾𝐾 =
1
2
𝑚𝑚 × 𝑣𝑣2 

A fenti képletben: 

• KE: mozgási/kinetikus energia (J) 

• m: az eszköz tömege (kg) 

• v: az eszköz sebessége (m/s) 

 

A sérülések vizsgálatakor az erőbehatás nagysága ritkán határozható meg pontosan. Míg az 

eszköz tömege mérhető, addig a sebessége utólagosan már nehezen és bizonytalanul 

rekonstruálható. E tekintetben egyértelműbb a helyzet lőtt sérülések, vagy közlekedési 

balesetek esetén. Előbbi esetben a lövedék sebessége ismert, illetve próbalövésekkel mérhető. 
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Közlekedési balesetek esetén pedig a baleseti szimulációs programok6 jó közelítéssel becsülik 

az ütközési sebességet. 

 

3.1.2. Energiasűrűség 

 

Az adott erőbehatás által érintett terület nagysága meghatározza, hogy az eszköz mozgási 

energiája milyen nagyságú területen oszlik el (Kneubuehl 2011): 

𝐾𝐾𝐸𝐸 =
𝐾𝐾𝐾𝐾
𝐴𝐴

 

A fenti képletben: 

• ED: energiasűrűség (J/cm2) 

• KE: mozgási/kinetikus energia (J) 

• A: felület nagysága (cm2) 

 

Minél nagyobb az energiasűrűség, annál nagyobb valószínűséggel hoz létre az erőbehatás a 

szövetek ellenállását legyőzve sérülést. Amennyiben az erőbehatás egy igen kis területen 

érvényesül, és ennek következtében az energiasűrűség magas, akkor penetráló sérülés alakul ki 

(ilyen például a szúrt vagy lőtt sérülés). Nagyobb felületen érvényesülő – pl. tompa – erőbehatás 

esetén az energia eloszlik a nagyobb felszínen, így a sérülés kevésbé súlyos, vagy akár el is 

maradhat (Kieser 2013). 

 

Az energiasűrűség szerepét az igazságügyi orvostanban leginkább a lőtt sérülések esetén szokás 

kiemelni (Kneubuehl 2011) de egyéb jellegű erőbehatások esetén is fontos szerepe van. A 

sérülések és az eszköz mérete alapján az erőbehatás által érintett terület többnyire jó közelítéssel 

meghatározható, az erőbehatás nagyságának megítélésekor ugyanakkor az előző pontban leírt 

problémába ütközünk, ugyanis a sérülést létrehozó eszköz sebessége többnyire nem 

rekonstruálható pontosan. 

 

3.1.3. A szövetek által elnyelt energia mértéke 

 

A szövetkárosodás súlyossága a szövet által elnyelt energia mennyiségével arányos (Wilson 

2007) Az esetek jelentős részében az erőbehatás energiájának csak egy részét nyelik el a 

                                                           
6 A magyar igazságügyi műszaki szakértők napjainkban a Pc-Crash 12.0 programot (https://www.pc-crash.com, elérve: 2020.05.21), vagy a 
VirtualCrash softwert (https://www.vcrashusa.com/home#home-vc elérve: 2020.05.21.) alkalmazzák. 

https://www.pc-crash.com/
https://www.vcrashusa.com/home#home-vc
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szövetek. Ennek egyik oka, hogy az erőbehatás energiája a különböző szomszédos 

szövetek/szervek közt átadódik, eloszlik, ezáltal csökkentve az erőbehatást elsődlegesen 

elszenvedő szövet vagy szerv terhelését és sérülését (Brooks 2018). Az eszköz továbbá a 

mozgási energiájának (KE) egy részét megtarthatja az ütés után is, más esetben pedig az 

energiájának egy része a sértett testének mozgási energiájává alakul (Franck 2016). A ruházat 

is képes továbbá elnyelni az energia egy részét („tompítva az ütést”) (Kieser 2013).  

Ezek a hatások nehezen számolhatók és becsülhetőek. Tovább bonyolítja az értékelést, hogy a 

szervek vértartalma, illetve az üreges szervek tartalma (gáz, folyadék, illetve esetenként szilárd 

anyag) is szereppel bír az energia elnyelésében, és így a sérülések kialakulásában (Kafadar 

2014). 

 

3.1.4. Lassulás és gyorsulás 

 

Sérülést nem csak olyan erőbehatás hozhat létre, amely a testet egy körülírt területen érheti 

(impakt erőbehatások), hanem a testre ható lassulás, illetve a gyorsulás önmagában is képes 

sérülést létrehozni. Ilyen mechanizmusra jellegzetes sérüléstípus pl. a keményburok alatti 

vérzés vagy a nyaki gerinc ostorcsapás sérülése (Knight 2015). Gyorsulás, illetve lassulás által 

okozott sérülésekkel elsődlegesen közlekedési balesetek, illetve magasból leesés során 

találkozunk. A lassulás a különböző szövetek között fellépő nyíróerők, illetve az egyes 

szövetekben fellépő nyomásváltozások révén hoz létre sérüléseket (Marsh 1957, Samuel 1963). 

A lassulás mértéke az alábbi módokon számolható (Brinkmann 2003): 

𝑎𝑎 =  
(𝑉𝑉𝑣𝑣 − 𝑉𝑉𝑉𝑉)

𝑡𝑡
  

 

𝑎𝑎 =  
(𝑉𝑉𝑣𝑣2 − 𝑉𝑉𝑉𝑉2)

2𝑠𝑠
 

A fenti képletben: 

• a: lassulás (m/s2) 

• Vv: végső sebesség (m/s) 

• Vk: kezdeti sebesség (m/s) 

• t: lassulás időtartama (s) 

• s: lassulás alatt megtett távolság (m) 

 

 



11 
 

A lassulás/gyorsulás során fellépő erő a tömegtől és a lassulás mértékétől függ az alábbi képlet 

szerint (Brinkmann 2003): 

𝐹𝐹 = 𝑚𝑚 × 𝑎𝑎 

A fenti képletben: 

• F: erő (N) 

• m: tömeg (kg) 

• a: lassulás (m/s2) 

 

3.2. A sérülések keletkezését befolyásoló belső tényezők – a szövetek biomechanikai 

tulajdonságai 

 

A sérülések keletkezésében az előzőekben taglalt külső tényezők mellett a belső tényezőknek, 

így a szövetek mechanikai tulajdonságainak is igen jelentős szerepük van.  Az erőbehatás 

következtében a szövetekre az erőbehatás irányától függően nyomóerő, húzóerő vagy nyíróerő 

- a test felületével párhuzamosan ható erő –, illetve ezek kombinációi hathatnak (Madea 2014).  

 

Az erő koncentráltsága a mechanikai feszültséggel jellemezhető (σ) (Franck 2016, Giambattista 

2010): 

σ =
𝐹𝐹
𝐴𝐴

 

A fenti képletben: 

• σ = mechanikai feszültség/stress (Pa; Mpa; N/mm2) 

• F: erő (N) 

• A: felület, amelyre hat (m2) 

 

A szilárd testeknek - így a szöveteknek – nyugalomban is van belső feszültségük, mely egy 

adott síkban lehet a síkkal párhuzamos (ún. normál feszültség), vagy ahhoz képest érintőleges 

irányú (ún. érintőleges /tangential/ feszültség). Amikor a testre ható erő a normál feszültség 

irányába hat, akkor húzóerőről („tension”), amikor azzal ellentétes irányban, akkor pedig 

nyomóerőről („pressure”) beszélünk. A belső feszültség irányára érintőlegesen ható külső erők 

a nyíróerők („shear”) (Madea 2014) (1. ábra). 
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1. ábra Húzó-, nyomó-, és nyíróerők (ábra forrása: Madea 2014). 

 

A rugalmasság az anyag azon képességét jelenti, hogy egy rá gyakorolt erő hatására, alakját 

átmenetileg megváltoztatja (deformáció), de az erőhatás megszűntével eredeti alakját ismét 

visszanyeri (Bokor 1998).  A deformáció egy határig visszafordítható, ilyenkor az erőbehatás 

megszűnése után a test visszanyeri az eredeti alakját, ezt rugalmas tartománynak nevezzük. 

Nagyobb terhelés esetén az alakváltozás nem visszafordítható, ezt képlékeny tartománynak 

nevezzük. Folyáshatárnak nevezzük azt a feszültségértéket, amely az anyag maradandó 

deformációját okozza. Szakítószilárdság az a feszültségérték, amely az anyag 

törését/szakadását okozza. Az, hogy egy adott test rugalmas testként vagy képlékeny testként 

viselkedik, a terhelés mértékétől függ. (, Kozák-Szeidl 2008-2012, Tölgyesi 2013).  

 

A rugalmasság a rugalmassági, vagy ún. Young modulussal jellemezhető. A lineárisan 

rugalmas anyagok esetén a mechanikai feszültség (σ) a fajlagos nyúlással (ε) arányos, míg 

nonlineárisan rugalmas anyagok esetén a mértéke a terheléstől is függ (Franck 2016, Gambietta 

2010, Kozák-Szeidl 2008-2012) (2. ábra).  

 

A Young modulus: 

𝐾𝐾 =
σ
ε

 

A fenti képletben: 

• E: Young modulus (N/mm2) 

• σ: mechanikai feszültség/stress (Pa; Mpa; N/mm2) 

• ε: fajlagos nyúlás/strain (hosszváltozás osztva az eredeti hosszal – mértékegysége nincs) 
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2. ábra Az anyagok rugalmas viselkedése. (a) lineáris; (b) nonlineáris, (c) rugalmatlan 

(Garmestani 2014 alapján). 

 

A szövetekre jellemző az ún. viszkoelasztikusság is. Az elasztikus tulajdonságú (rugalmas) 

szilárd anyagok a mechanikai energiát annak szétoszlatása nélkül képesek tárolni, míg a 

viszkózus (ún. newtoni) folyadékok az energiát eloszlatják, de azt tárolni nem képesek. A 

viszkoelasztikus anyagok képesek az energiát tárolni és egyben szétoszlatni is, továbbá a 

deformációjuk nem csak terhelés, hanem időfüggő is. Míg a rugalmas anyagok az őket érő 

erőbehatás teljes energiáját képesek tárolni, addig a viszkoelasztikus anyagok az energia egy 

részét elvesztik (3. ábra a). A viszkoelasztikus anyagok továbbá állandó mértékű nyúlás alatt 

képesek relaxálódni (3. ábra b), míg tartós, állandó feszültség hatására deformálódnak (3. ábra 

c). E jelenség magyarázata a kollagénrostok újrarendeződése, a szövetekben található folyadék 

mozgása, illetve az elasztikus rostok széttöredezése (Hannon 2008, Kieser 2013). A 

viszkoelasztikus anyagok esetén szintén fontos a terhelés sebességének a szerepe: minél 

gyorsabban növekszik a terhelés, annál nagyobb valószínűséggel sérülnek – hirtelen terhelés 

hatására ugyanis a szövetek nem képesek elég gyorsan deformálódni (Hannon 2008, Viano 

1988). 

 

 
3. ábra A viszkoelasztikus anyagok mechanikai tulajdonságai (Kieser 2013 alapján). 
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Az emberi szervek és szövetek nem egységes anyagszerkezetűek, a különböző szövetek, és 

azok egyes részeinek (pl. májtok, parenchyma) és alkotóelemeinek (pl. különböző típusú 

rostok, sejtek) szilárdsága és rugalmassága eltérő. A szövetek mechanikai tulajdonságai 

jellemzően anizotrópok: az alkotóelemeinek irányultsága (pl. rostok lefutása) miatt eltérő 

irányokban eltérő mechanikai tulajdonságokkal kell számolni, így a különböző irányú 

erőbehatások eltérő mértékű szöveti deformációval és sérüléssel járnak (Chui 2007, Karimi 

2017).  

 

A kötőszöveti rostokra jellemző, hogy a terheléssel szemben kezdetben nem mutatnak jelentős 

ellenállást. Ilyenkor a hullámos rostok megnyúlnak, majd a terhelés növekedésével egyre több 

rost veszi fel a terhelést, és a szövet nonlineáris jellegűen deformálódik a terhelés függvényében 

(4. ábra a). Ezt követően – ha már minden rost megnyúlt – a deformálódás lináris jellegű (4. 

ábra b), majd a rostok kezdődő szakadásával ismét nonlináris jelleget vesz fel (4. ábra c) (Al-

Mayah 2018). Nem lehet továbbá figyelmen kívül hagyni élő állapotban a szövetekben található 

vér és egyéb folyadéktartalom (pl. vizenyő) hatását az adott szerv vagy szövet viszkoelasztikus 

tulajdonságaira sem (Kerdok 2009). 

 
4. ábra Kollagén rostok alakváltozása terhelés hatására (Adil-Mayah 2018 alapján) 

(a) nonlineáris, (b) lináris szakasz, (c) szakadás. 

 

A testet érő erőbehatás az impakt pontos helyétől távolabbi szerveken is képes sérülést 

létrehozni, ugyanis az energia a becsapódást követően a szöveteken belül hullámszerűen terjed. 

Nagy sebességű becsapódás (lövés, lőtt sérülés) után gyorsan haladó, magas nyomású 

kompressziós hullámok jönnek létre, amelyek a szövetekben kicsi, de gyors elmozdulást 

okoznak. Alacsonyabb sebességű becsapódás (pl. közlekedési balesetek) esetén lassan mozgó, 

nagy amplitúdójú hullámok keletkeznek, melyek a szervek jelentős elmozdulásával járnak. 

Ilyen esetben a jobban rögzített, kevésbé mozgékony szervek esetén kell leginkább 

szakadásokkal számolni (Hannon 2008). Ennek típusos példája a főér leszálló ág kezdeti 
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részének traumás szakadása (Richens 2002), vagy a májnak a ligamentum falciforme hapatis 

mentén kialakuló sérülése (Rogers 2008, Slotta 2014). 

 

A szövetek erőbehatásra adott mechanikai válaszát a merevségükkel, rugalmasságukkal, és az 

ellánálló képességükkel jellemezhetjük. A merevség („stiffness”) a rugalmas deformációnak 

való ellenállást jelzi, a hajlékonyság (ductility) a szövet terheléshez való alkalmazkodást 

szolgáló deformációs képességét jellemzi. Az ellenálló képesség (toughness) azt jelzi, hogy 

mekkora energiát képes a szövet sérülés nélkül elnyelni (Forestier-Zhang 2016). 

 

Az adott szövetek mechanikai tulajdonságai, így ellenállóképessége egyénenként is eltérő lehet. 

Az öregedés hatása a bőr sérülékenységére például jól ismert. A bőr vastagsága és 

elasztikussága csökken az életkorral, és emiatt kevésbé áll ellen a nyíróerőknek (Dyer 2003, 

Miranda 2013, Pawlaczyk 2013). Gyermekkorban pedig a felnőttekhez képest kisebb méretek, 

illetve a szöveteket alkotó elemek eltérő aránya miatt is eltérő a szöveti sérülékenység. 

Gyermekkorban például a csontok a kisebb méretük, illetve a kisebb fokú mineralizációból 

eredő kisebb merevségük miatt a terhelésnek kevésbé állnak ellen, ugyanakkor a 

hajlékonyságuk és energiaelnyelő képességük nagyobb (Forestier-Zhang 2016). A változatos 

szöveti ellenállóképesség miatt az adott erőbehatás más-más személyeknél eltérő súlyosságú 

sérülést hozhat létre. 

 

A kisgyermekek fokozott sérülékenységét jól demonstrálja egy boncesetem, melynek során egy 

légpuskával szemből leadott lövés halálos fejsérülést okozott egy 11 hónapos gyermeknél. Az 

5,35 mm átmérőjű, 0,96 g tömegű lövedék torkolati sebessége 138.22 m/s, csőtorkolati 

energiája 9.2 J volt. A vékony bőr, és a vékony koponyacsont - 1.7-1.8 mm a bemeneti nyílásnál 

szemben a felnőttek átlagos 6,15-7,13 mm-es vastagságával (De Boer 2016) – miatt a lövedék 

a bőrfelszínen mért maximális 0,41 J/mm2 energiasűrűség mellett is behatolt a koponyaüregbe. 

A koponyaűrbe hatoló lövedék a tarkólebenyben a lágyburok alatt állt meg. A felnőttekéhez 

képest kisebb ellánállóképességű bőr és a csont kevés energiát nyelt el, így a lövedék mozgási 

energiája elegendő volt még az 1-2 cm átmérőjű ideiglenes lőcsatorna létrehozására is (5. ábra). 
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a 

 
b 

 
c 

5. ábra Az ideiglenes lőcsatornának megfelelő sérülés a CT felvételen (a), a lövedék nyugalmi 

helyzete (b), az agysérülés kiterjedése a boncolás során (c). 
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4. Biomechanikai vizsgálatok 

 

A mechanikai vizsgálatok speciális terepe az, amikor a fizikai inzultus tárgya biológiai 

struktúra. A biomechanika az élő rendszerek szerkezetének és funkciójának mechanikai 

aspektusait vizsgálja a szervezet egészétől a sejtalkotók szintjéig. A következőkben ennek 

szöveti szinten történő vizsgálati módszereit mutatom be. 

 

4.1. Biomechanikai méréstan  

 

A biomechanikai vizsgálatok során legáltalánosabban automata motoros tesztállványra szerelt 

erőmérő (ún „force gauge”) készüléket alkalmaznak. E módszer esetén a tesztállvány a mintát 

vagy az erőmérő eszközt meghatározott sebességgel mozgatja, míg az erőmérő regisztrálja a 

keletkező erő mértékét az elmozdulás függvényében. A módszerrel kompresszió típusú behatást 

szimulálva lehet nyomóerőt (Karimi 2017, Melvin 1973) (6. ábra), továbbá szakítóerőt 

vizsgálni (Brunon 2010, Hollenstein 2006, Kemper 2010). Utóbbi esetben a standardizált 

méretű és /általában „kutyacsont”/ alakú szövetmintát fognak be, és azt húzóerő segítségével 

szakítják szét (7. ábra).  

 
6. ábra Májszövet kompressziós vizsgálata (ábra forrása: Karimi 2017). 

 
7. ábra Májszövet szakítási tesztje (ábra forrása: Kemper 2010). 
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További vizsgálati módszer az ejtési vagy csúszási teszt, mely esetben egy meghatározott 

tömegű testet ejtenek egy adott magasságból a szervre (Sharkey 2011, Stingl 2002, Whittle 

2008). E vizsgálati módszer szimulálja legjobban az impakt típusú erőbehatásokat, és így 

alkalmas lehet a sérülést okozó minimális erőbehatás meghatározására. Az erőbehatás és 

elmozdulás görbéjének ábrázolására azonban alkalmatlan. 

 

A vizsgálat általában a holttestből eltávolított szöveteken – ex vivo - történik (Carter 2001, 

Karimi 2008, Kemper 2010, Sparks 2007, Wang 1992). A módszer esetén a kapott eredményt 

torzítja a vérkeringés és vérnyomás hiánya. Az ex vivo biomechanikai vizsgálatok során több 

szerző prekondicionálást – a tényleges mérés előtt alacsony terhelésű ciklusokat – végez 

(Hollenstein 2006), de ennek az élettanilag is terhelés alatt lévő szöveteknél (ínszalagok, 

szívizomzat) lehet elsősorban jelentősége. 

 

A májszövet súlyának kb. 25 %-a vér, és a vérnyomás a májban egy belső feszültséget tart fenn 

(Brunon 2010). A májban található vér szerepét is figyelembe véve végezhetők in vivo 

vizsgálatok (Brouwer 2001, Brown 2003, Nava 2008). A vérnyomásnak a szervek eltávolítása 

utáni szimulációja valósághűbb mérési eredményekkel szolgálhat (Kerdok 2006). Újabb 

vizsgálati módszer az aspirációs vizsgálat, mely élőben - intraoperatívan - történő 

biomechanikai vizsgálatokat tesz lehetővé (Nava 2004, Nava 2008, Vuckovic 2001).  

 

A különböző biológiai anyagok szilárdságáról Yamada készített összefoglaló művet, mely 

minden szervnél megadja az alapvető biomechanikai paramétereket (pl. szakítósziládság, 

maximális nyúlás). A könyvben állati szövetek szilárdságát vizsgálta különböző tesztek (húzás, 

kompresszió, csavarás, impakt és egyebek) segítségével (Yamada 1970). Az általa 

meghatározott számszerű értékek használata azonban emberben erősen korlátozott. 

 

A szövetek biomechanikai tulajdonságainak ismeretében alkotható számítógépes végeselem 

(ún. „finite element”) modell. (Cheng 2015, Shen 2008, Shao 2013), mellyel az erőbehatások 

esetén a várható sérüléseket is modellezni lehet (Shao 2013). Ezek a módszerek különösen a 

járműiparban a biztonsági felszerelések fejlesztésénél használhatóak. Az ilyen módon 

megalkotott modellek azonban minden esetben átlagos tulajdonságú, egészséges személyeket 

képeznek le.  
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Az emberek közti egyéni eltérések egy adott személy esetén nem teszik lehetővé a pontos 

modellezést, ezért az igazságügyi orvostanban a biomechanikai számítások alkalmazásakor 

erős korlátokkal szembesülünk (Freeman 2010, Kieser 2013). Az egyes kóros élettani eltérésék 

biomechanikai tulajdonságokat befolyásoló hatásának ismeretében azonban a fenti modellek 

igazságügyi orvostani alkalmazhatósága is növekszik, ezáltal a szakértői véleményezés 

objektívebb alapokra helyezhető. 
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5. A máj 

 

5.1. A májsérülések epidemiológiája  

 

A belső szervek sérülései közül a májsérülések szerepe kiemelt fontosságú az igazságügyi 

orvostanban gyakoriságuk, illetve súlyos következményeik miatt. A májsérülések létrejöhetnek 

áthatoló sérülések (jellemzően lövés és szúrás), illetve tompa erőbehatások során. A máj 

sérülései többnyire tompa erőbehatás következtében alakulnak ki, de az életellenes 

bűncselekmények gyakoriságától függően egyes országokban az áthatoló májsérülések száma 

nagyobb. Az áthatoló jellegű májsérülések ugyanis szinte minden esetben idegenkezű behatásra 

létrejövő szúrt vagy lőtt sérülések (Kalil 2016, Zago 2013,). Háborús körülmények között pedig 

a robbanások repeszhatása is gyakran okoz áthatoló májsérülést (Milotic 2003). 

A tompa erőbehatás következtében fellépő májsérülések túlnyomó része közlekedési baleset 

során alakul ki (Ahmed 2007, Coccolini 2015, Stracieri 2006). A hasűri szervek közül a máj és 

a lép sérül a leggyakrabban.  Routledge és munkatársai 210.256 traumás beteget vizsgáltak, 

ennek során a májsérülések gyakorisága 1,1 % volt. A máj és lépsérülések száma csaknem 

megegyezett (2448, illetve 2559 eset). A vizsgálatuk során a leggyakoribb májsérülés a 

vérgyülem volt (93 %), míg enyhe, közepes és súlyos repedések a májsérülések 69, 51 és 41 

%-ban jelentkeztek (Routledge 1995). Clancy és munkatársai vizsgálatában a traumás esetek 

0,41 %-ban észleltek májsérülést (26030 betegből 109 esetben) (Clancy 2001). Matthes és 

munkatársai a többszörös tompa traumán átesetteknél a májsérülések prevalenciáját 1-8 % közé 

helyezték (Matthes 2003).  Talving és munkatársai vizsgálatai szerint a májsérülések 

incidenciája 2.95/100.000 (Talving 2003), míg Chien és munkatársai vizsgálatában az 

incidencia 13.9/100.000 volt (Chien 2013). Zwingmann és munkatársai vizsgálatában a 

polytraumás betegek 13-15 %-nál jelentkezett májsérülés (Zwingmann 2008). 

Cheynel és munkatársai közlekedési baleset miatt kórházban kezelt 2009 beteget vizsgáltak. 

Eredményeik szerint a könnyebb sérültek (AIS 1-2) esetén a leggyakrabban a máj sérül: 186 

hasi- és medencesérült közül 42 esetben. Vizsgálatuk szerint súlyosabb (AIS 3-5) sérültek 

esetén a lép és vesesérülés is gyakoribb: 15, 13, illetve 5 eset (Cheynel 2011). 

Subedi és munkatársai 171 mechanikus trauma (túlnyomórészt közlekedési baleset) 

következtében elhunytat vizsgálva az esetek 46,78 %-ban észleltek hasi sérülést, és a hasi 

sérülések 57,5 %-ban májsérülést, míg a második leggyakrabban sérült szerv a lép volt 37,5 %-

al (Subedi 2013).  
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A májsérülések súlyossági kategóriába történő besorolása a sérülés típusa és kiterjedése alapján 

történik (Rogers 2018, Tinkoff 2008) (1. táblázat). 

 

Súlyosság Sérüléstípus Sérülés jellemzése AIS 

I Bevérzés Subcapsuláris, ˂10% felszín 2 

Repedés Tokszakadás, ˂ 1cm parenchyma mélységig 2 

II Bevérzés A felszín 10-50%-át érintően subcapsuláris; 

parenchymális ˂10 cm átmérő 

2 

Repedés Tokszakadás 1-3 cm parenchyma mélységig, ˂10 cm 

hosszúságban 

2 

III Bevérzés  Subcapsuláris a felszín több, mint 50%-át érintve; 10 cm 

átmérőt meghaladó parenchymális 

3 

Repedés A parenchymába több, mint 3 cm mélységig terjedő 3 

IV Repedés Egy májlebeny 25-75 %-át érintő; 1-3 szegmentumot 

érintő 

4 

V Repedés Egy májlebeny több mint 75 %-át érintő, vagy egy lebeny 

több, mint 3 szegmentumát érintő 

5 

Érsérülés Juxtahepatikus vénák sérülései 5 

VI Érsérülés Májrészlet leszakadása 6 

1. táblázat Májsérülések besorolása a sérülések súlyossága alapján (Rogers 2018, Tinkoff 

2008). 

 

5.2. A májsérülések keletkezési mechanizmusa 

 

A májsérüléseket áthatoló és kompressziós jellegű (összenyomatás) erőbehatás mellett lassulás, 

illetve gyorsulás is létrehozhatja (Jin 2013, Rogers 2018).  

 

A májra gyorsuló hatást kifejtő, jobbról érkező erőbehatás esetén a máj a középvonal felé 

mozdul el. Az oldalsó szalag a májat a 7-es és 8-as szegmentumok között rögzíti, így a 7. 

szegmentum viszonylagosan rögzített, míg az 5-ös és 8-as szegmentum tovább mozog, ezáltal 

a jobb lebeny elülső és hátsó felszínén jönnek létre repedések. Jobbról-elölről érkező erőbehatás 

esetén a vena cava marad rögzítve, és a jobb szegmentumok hátrafelé nyomódnak, ezáltal az 

epehólyag-vena cava vonalnak megfelelően jönnek létre függőleges repedések. Szemből érkező 
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erőbehatás során a bal lebeny nyomódik hátra, ezáltal a ligamentum falciforme hepatis 

lefutásának megfelelően jönnek létre sérülések. Lassulás esetén az erőbehatás irányától függően 

a máj az elülső, vagy a hátsó-alsó mellkasfalnak (bordaívnek) ütődik, ezáltal az elülső, vagy a 

hátsó felszínen jönnek létre repedések. Összenyomatásos mechanizmus esetén szintén mindkét 

felszín sérülhet (Rogers 2018). Egy adott baleset során azonban egyszerre több irányú és jellegű 

erőbehatás is érvényesülhet, ezáltal a sérülések kombinálódhatnak. 

 

Cheynel és munkatársai holttestből származó törzsek ejtési tesztjeit végezték a máj 

állományába helyezett gyorsulás mérőkkel. Vizsgálatuk kimutatta, hogy a májsérülések 

létrejöttében komplex mechanizmus játszik szerepet. Az alábbi fázisokat tudták elkülöníteni: 

- az első fázisban lassulás érvényesül; 

- második fázisban kompresszió érvényesül a bordakosár nyílirányú összenyomódása 

következtében (ez a jobb lebenyre erősebben hat); 

- a harmadik fázisban a bordák konvexitásának megfelelően forgómozgást végez a máj 

(anatómiai okokból a bal lebeny nagyobb mértékben mozdul el); 

- az utolsó fázis a relaxációs fázis, amikor a máj az eredeti anatómiai helyére áll vissza. 

Vizsgálatuk szerint a jobb és bal lebenyre különböző mértékben ható erők jelentős szerepet 

játszanak abban, hogy a májsérülések jelentős része a két lebeny határán, a ligamentum 

falciforme hepatis mentén alakul ki. Igazolták azt is, hogy 50 g lassulás májsérülés 

létrehozására nem képes (Cheynel 2006). 

 

A májsérülések anatómia elhelyezkedések csoportosításánál a szegmentumokat kell alapul 

venni (8. ábra). 

 
8. ábra A máj szegmentumai (kép forrása: https://radiologyassistant.nl/abdomen/liver-

segmental-anatomy elérve: 2020. május 20.). 
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A májsérülések elhelyezkedését vizsgálva Talving és munkatársai boncolásokat vizsgáló 

eredményei szerint leggyakrabban a máj jobb lebenye sérül: a bal lebeny sérülését az esetek 9 

%, míg a jobb lebeny sérülését 41 %-ban írták le. 36 %-ban pedig mindkét lebeny érintett volt 

(Talving 2003). Matthes és munkatársai – kis mintaszámú, 46 túlélőt és 9 elhunytat értékelő - 

vizsgálatában a leggyakrabban a máj VI és VII szegmentumai sérültek (Matthes 2003) (2. 

táblázat).  

szegment Sérülés 

gyakoriság 

túlélőknél 

(%) 

Sérülés 

gyakoriság 

elhunytaknál 

(%) 

Sérülés 

gyakoriság 

összesen 

(%) 

I 26 11 25 

II 2 0 2 

III 13 0 11 

IV a 37 44 38 

IV b 22 22 12 

V 39 22 36 

VI 46 44 45 

VII 46 44 45 

VIII 41 22 38 

2. táblázat A májsérülések által érintett lebenyek (Matthes 2003). 

 

Yoganandan és munkatársai adatai szerint a közlekedési balesetek során a gépkocsiban ülők 

közül (AIS 3 vagy a felett) a jobb oldalról érkező erőbehatás esetén 48,8 %, szemből 34,8, bal 

oldalról pedig 7 % gyakorisággal alakul ki májsérülés (Yoganandan 2000). 

Slotta és munkatársai a májsérüléseket két csoportra osztották. A beosztásuk szerint az „A” 

csoportú sérülés szemből történő (frontális) erőbehatásra alakul ki. Az erőbehatás ilyenkor a 

ligamentum falciforme hepatis mentén érvényesül, és a II-III-IV. szegmentumok sérülnek. A 

„B” csoportú sérüléseket komplex, gyakran több irányból érvényesülő erőbehatások hozzák 

létre, és ilyenkor leginkább az V-VIII. szegmentumok sérülnek (Slotta 2014). 
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5.3. A májszövet biomechanikai tulajdonságai 

 

A máj állományát a funkcióért felelős parenchyma, illetve a kötőszövetből álló Glisson tok 

alkotja. Külön elemként említendő a vértartalom, mely a máj mechanikai tulajdonságait 

lényegesen befolyásolja (Brunon 2010, Kerdok 2006). A májban található kötőszövet 

elsősorban az elasztikus tulajdonságokat, míg a vér és a véráramlás perfúziós nyomása, az 

esetleges gyulladás vagy elzsírosodás a viszkozitást befolyásolja (Ogawa 2016). 

A máj tokja 14-35 % kollagén rostot tartalmaz, a parenchyma sűrűsége 0,92-1,19 g/ml (Stingl 

2002). A máj a legtöbb szövettípustól eltérően síkban izotróp tulajdonságú (Chui 2007), tehát 

a lebenykék egy síkban minden irányban azonos mechanikai tulajdonságokat mutatnak, míg a 

harmadik dimenzióban eltérőt (Taber 2004) (9. ábra). Hasonlóan síkban izotróp tulajdonságúak 

még a harántcsíkolt izmok (Morrow 2010), az inak (Yin 2004) és az izületi porc (Frederico 

2005) is. Amíg az utóbbi esetekben ez a tulajdonság az egy tengely irányában kiemelten 

érvényesülő erőhatásokból következő sajátosság (a szövet e tengely irányának megfelelően 

épül fel), addig a máj esetében ez az erek, szinuszoidok és epeutak anatómiai viszonyai által 

meghatározott lebenykés szerkezet következménye (Chui 2007) (10. ábra). 

 

 
9. ábra A máj síkban izotróp tulajdonsága.  Ey és Ex vektorokban a biomechanikai tulajdonságok 

azonosak, míg Ez vektorban azoktól különbözőek (Cui 2007 alapján). 
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10. ábra A máj lebenykés felépítése (forrás: https://www.wikiwand.com/en/Lobules_of_liver, 

elérve: 2020.05.24). 

 

Brunon és társai a máj vizsgálata során húzóerőt alkalmazva a tok 32,6±13,8 %-os nyúlásánál 

észleltek szakadást. A maximális terhelés 0,22±0,14 N/mm, a maximális feszülés 1,85±1,18 

MPa volt (Brunon 2010). Vizsgálataik szerint a májsérülés két lépcsőben következik be: először 

a tok szakad, majd nagyobb terhelés után az alatta lévő parenchyma (11. ábra). A kísérletük 

során ugyanakkor mindössze négy személytől származó mintát vizsgáltak (64, 85, 86 és 91 

évesek). Stingl és munkatársai eredményei a tok és parenchyma szakítószilárdsága 

vonatkozásában arra utalnak, hogy egyes májmintáknál a szakadás egy lépcsőben következik 

be (Stingl 2002). 

 
11. ábra A tok és parenchyma sérülése (Brunon 2010 alapján). 
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Stingl és munkatársai holttestekből vett májakat vizsgáltak autóbaleseteket szimuláló 

csúszástesztekkel abból a célból, hogy meghatározzák a maximális erőbehatás mértékét, amely 

mellett sérülés még nem alakul ki. Vizsgálataik szerint a májtok kritikus feszültsége (a 

legnagyobb feszülés, ami után szakadás alakul ki) 66 - 484 kPa. 15 májat vizsgáltak, ezért az 

alacsony elemszám miatt statisztikai elemzésre nem vállalkoztak. Eredményeik alapján nem 

egyértelmű a kollagéntartalom és az ellenállóképesség összefüggése: 30 % feletti kollagén 

tartalom mellett a kritikus feszülés értékének szórása értékelhetetlenül nagy volt: 89, 386 és 

484 kPa volt. Vizsgálataikban a máj parenchyma kritikus feszültsége 76 - 322 kPa; az elasztikus 

modulus (Young) 0,524-2,8503; a relatív megnyúlás 0.0996-0.2462; a kritikus lassulás 60-155 

g volt. Az eredményeikből kitűnik, hogy a tok és parencyhma biomechanikai paraméterei széles 

tartományban mozogtak, a tok kollagénrost-tartalmától eltekintve azonban nem vizsgálták a 

szöveti struktúrát. Eredményeikből látható az is, hogy a tok és parenchyma kritikus feszültsége 

hasonló tartományban mozog (Stingl 2002). Ebből elméleti megfontolás alapján az következik, 

hogy egyes esetekben a tok, másokban a parenchyma sérül először.  

 

Kemper és munkatársai humán májszövetek szakítószilárdságát vizsgálták, ennek során a 

szakadás 11 - 54 % közötti nyúlásnál következett be 7- 95 kPa (átlagosan 40.21±21.39 kPa 

mellett) feszülés mellett. Állításuk, hogy vizsgálataik és korábbi szakirodalmi adatok alapján a 

májtok ellenállóbb, mint a parenchyma (Kemper 2010), mely azonban ellentétben áll Brunon 

és társai megállapításaival (Brunon 2010) 

 

Hollenstein és munkatársai szarvasmarha májat vizsgáltak húzóerőt alkalmazó erőmérő 

segítségével. A tok eltávolítása – a teljes szerv fizikai tulajdonságait tekintve – az eredményeket 

jelentősen megváltoztatta, így a szerv ilyen irányú vizsgálatakor a tok szerepét is figyelembe 

kell venni (Hollenstein 2006). 

 

Karimi és munkatársai szakításos és kompressziós vizsgálatot végeztek emberi májminta tokján 

a rostok lefutási arányát is figyelembe véve. Eredményeik szerint szakítás esetén az elasztikus 

modulus 12.16 ± 1.20 illetve 7.17 ± 0.85 kPa a rostok lefutása szerinti, illetve arra harántirányú 

erőbehatás során. Kompressziós tesztek során ugyanezen az értékek 196.54 ± 13.15 illetve 

112.41 ± 8.98 kPa voltak. A maximális feszülés szakításos vizsgálatkor 9.65 ± 1.10 illetve 9.52 

± 0.80 kPa, kompressziós vizsgálatkor 314.01 ± 19.10 illetve 355.10 ± 20.10 kPa volt a rostok 

lefutása szerinti, illetve arra harántirányú erőbehatás során (Karimi 2018).  
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A májszövet ellenállóképessége az időegység alatti terhelésnövekedéstől is függ: amennyiben 

ez magasabb, akkor a sérülés magasabb feszültségnél, de kisebb deformációnál következik be 

(Kemper 2013, Yoganandan 2015). 

 

Ejtési tesztek alapján már 36,5-46 J energia is képes a máj állományában belső repedéseket 

létrehozni, míg 380 J feletti energia már súlyos májrepedést is okozhat (Hannon 2008).  Shao 

és munkatársai ilyen módszerrel modellezték a májtájékot ért ökölütést. Számításaik szerint 

szemből történő ütés esetén legalább 6 m/s sebességű ütés hozhat létre májsérülést (ekkor a 

bőrfelszínen 852 N, a májfelszínen 12 N erő érvényesül), illetve oldalirányból történő ütés 

esetén legalább 5 m/s sebességű ütés kell a májsérülés kialakulásához (bőrfelszínen 506 N, máj 

felszínén 5,9 N nagyságban érvényesülő erő mellett). Hátulról történő ütés esetén még 8 m/s 

sebességű ütés sem hozhat létre májsérülést (ekkor a bőrfelszínen 976 N, máj felszínén pedig 

csak 0,7 N nagyságú erő érvényesülő). Körülírt tompa erőbehatás (ütés) esetén a bőrfelszínen 

érvényesülő erőbehatásnak csak kis része (elölről és oldalról 1-2 %-a, hátulról  pedig 0.02-0.07 

%-a) éri a májat, a nagyobb részét a felszínesebb szövetek (bőr, zsír, borda) fogják fel (Shao 

2013). 

 

Összefoglalásként megállapítható, hogy a máj nonlineárisan rugalmas, harántul izotróp 

tulajdonságokat mutató szerv. A biomechanikai tulajdonságait a tok, a parenchyma és a vér 

együttesen határozzák meg. A különböző biomechanikai vizsgálatok azonban jelentősen eltérő 

számszerű eredményekkel szolgáltak, mely hasonló vizsgálati módszerek esetén – illetve van, 

hogy egy tanulmányon belül is – helyenként nagyságrendi különbséget jelentett. Ennek 

hátterében részben a vizsgált szövetek strukturális különbségei is állhatnak, melyet a 

tanulmányok figyelmen kívül hagytak. 

 

5.4. A máj kóros strukturális elváltozásainak hatása a biomechanikai sajátosságaira. 

 

A máj strukturális elváltozásai nagyon gyakoriak, a máj zsíros elfajulásának prevalenciája 

elérheti a 45 %-ot, ebből kb. 25 % a nem-alkoholos (NAFLD) és 20 % körüli az alkoholos 

(AFLD) eredetű (Bedogni 2014, Younossi 2018).  Az elváltozás Magyarországon is hasonló 

gyakorisággal fordul elő (Tárnoki 2012). Az előfordulása ugyan az életkorral arányosan 

növekszik, ugyanakkor már fiatal felnőtt- és gyermekkorban is észlelhetőek: a máj zsíros 

elfajulásának prevalenciája 15 és 19 éves életkor között is elérheti a 17,3 %-ot (Schwimmer 
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2006). A májfibrózis prevalenciája világszerte kb. 3 %--ra becsülhető (Bedogni 2014), míg a 

májcirrózis prevalenciája 1 % is lehet. (Tsochatzis 2014).  

Az egészséges máj 1-4 % kötőszövetet és kb. 5,5 mg/g kollagént tartalmaz, míg a cirrózis esetén 

a kötőszövet tartalma eléri a 15-35 % közötti tartományt, kb. 30 mg/g kollagén tartalom mellett 

(Rojkind 1979, Standish 2006). Eltekintve a kötőszövet abszolút mennyiségének 

megnövekedésétől, különbség mutatkozik a kollagén típusában is: 20 mg/g kollagén tartalom 

felett az I. és III. típusú kollagén aránya jelentősen megnövekedik (Rojkind 1979). 

 

A máj strukturális elváltozásainak gyakorisága miatt előbb vagy utóbb válaszolnunk kell azon 

kérdésre is a szakértői gyakorlatunk során, hogy egy adott ügyben a sérülés létrejöttében a 

sértett májbetegsége szerepet játszott-e, mint egyéni sajátosság. E kérdés megválaszolásához 

azonban igen korlátozott mennyiségű és minőségű tudományos adat áll rendelkezésre. 

Elérhetőek olyan igazságügyi orvostani tankönyvi adatok (DiMaio 2001, DiMaio 2006), 

melyek szerint a zsírosan elfajult máj könnyebben sérül. Belky a törvényszéki orvostan 

tankönyvében egyedi esetekkel alátámasztva írta, hogy „a máj különböző bántalmai 

elősegíthetik a repedés keletkezését”, és hogy „elzsírosodás miatt megnagyobbodott, 

peritonealis burkát erősen feszítő májnak repedését 28 éves egyénnél elesés folytán” a szerző 

is észlelte (Belky 1895).  Az említett tankönyvi állításokat nem támogatja kellő esetszámú 

elemzés, azok kizárólagosan egyedi esetek tapasztalatain alapulnak. Más szerzők a máj 

strukturális elváltozásainak a sérülékenységére való hatását nem említik (Brinkmann 2013, 

Buris 2012, Dettmeyer 2014, Knight 2015, Somogyi 1968).  Kenyeres az echynococcus cystát, 

Sótonyi pedig a haemangiómát hozza, mint a májsérülés keletkezését elősegítő tényezőt 

(Kenyeres 1925, Sótonyi 2011). 

 

Összességében csak minimális kísérletes adat áll rendelkezésre arról, hogy a máj strukturális 

elváltozásai milyen módon és mértékben befolyásolják a szerv biomechanikai tulajdonságait, 

és e vizsgálatok sem forenzikus szempontúak voltak, hanem inkább diagnosztikai módszerek 

fejlesztését szolgálták. Mazza és munkatársai in vivo és ex vivo vizsgálatokat végeztek 

májrezekátumokon. Kis elemszámú (10 személytől származó 2-2 minta) vizsgálatuk nem volt 

perdöntő, azonban eredményeik arra utaltak, hogy a fibrózis növeli a szövet merevségét. A 

normál szövet 4%-val szemben 85 %-os kötőszövetet tartalmazó minták merevsége 

háromszorosnak bizonyult (Mazza 2007). Ogawa és munkatársai ultrahangos módszerrel (SWE 

– shear wave elastography) és kompressziós tesztekkel vizsgálták patkányokon a steatohepatitis 

hatását a szövet merevségére. Az SWE vizsgálat eredményei szerint az elzsírosodás 
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súlyosságával együtt nőtt a szövet merevsége, míg kompressziós tesztek során csak a fibrózis 

esetében látszott hasonló összefüggés. A két módszer során nyert eredmények közti különbség 

hátterében az SWE esetén a vérkeringés perfúziós nyomás hatását valószínűsítették (Ogawa 

2016).  

Chen és munkatársai 10 egészséges és 35 májbetegségben szenvedő személy májának 

viszkoelasztikus tulajdonságait vizsgálták ultrahangos módszerrekkel (SDUV - dispersion 

ultra-sound vibrometry ill TTP – time-to-peak). Eredményeik szerint a fibrózis súlyosságával 

(F0-F4) arányosan nő a szövet rugalmassága (Chen 2013) (12. ábra). 

 
12. ábra A fibrózis súlyosságával arányos nő a szövet elasztikussága (forrás: Chen 2013). 

 

A máj strukturális elváltozásainak és sérülékenységének esetleges összefüggésével 

kapcsolatosan statisztikai adat is igen korlátozottan áll rendelkezésre. E kérdéskört vizsgálta 

Molina, aki 171, közlekedési baleset, vagy magasból lezuhanás következtében elhunyt személy 

boncleletét hasonlította össze. Vizsgálata szerint a máj elzsírosodása a súlyossággal arányosan 

szignifikánsan nagyobb májtömeggel társul, ugyanakkor a májsérülések keletkezési 

valószínűségét nem növeli meg (Molina, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

6.  A májsérülések létrejöttében szerepet játszó tényezők elemzése  

 

A májsérülések kialakulásában az erőbehatás jellege, nagysága és iránya mellett a máj tömege, 

térbeli kiterjedése, szöveti szerkezete, valamint a védőfunkcióval is bíró anatómiai képletek (pl. 

zsírszövet, tok) játszanak szerepet. E tényezők szerepének vizsgálata céljából boncolások során 

rögzített adatok statisztikai módszerekkel történő elemzését végeztem. 

 

6.1. A strukturális elváltozások és a máj tömeg és méret adatainak összefüggése 

 

A szakirodalmi adatok szerint a máj átlagos tömege 1561-1807 g. A máj tömege korrelál a 

testsúllyal és a BMI értékkel, ugyanakkor egyes tanulmányok szerint az életkorral fordítottan 

függ össze (Boyd 1933, Conolly 2015, Grandmaison 2001, Molina 2012). Az életkorral való 

kapcsolat ugyanakkor alacsonyabb átlagéletkorú populációt vizsgálva nem mutatható ki 

(Molina 2012). A testmagassággal való korreláció tekintetében a szakirodalom nem egységes: 

Molina és tsa gyenge korrelációt (R2=0.07), míg más szerzők a korreláció hiányát írták le 

(Gholamzadeh 2017, Mubbunu 2018). A tanulmányok közti eltéréseket, és az egy tanulmányon 

belüli jelentős szórást is magyarázhatja az, hogy azokban többnyire nem választották szét az 

egészséges, vagy kóros eltéréseket mutató szerveket. Molina a tanulmányában kimutatta, hogy 

a máj tömege az elzsírosodás mértékével növekszik (2011), a fibrosis és cirrózis hatását 

azonban nem vizsgálta. 

 

A sérülések kialakulási valószínűségének becslésekor a máj tömege mellett a térbeli kiterjedése 

is jelentőséggel bír, különösen körülírt, impakt jellegű erőbehatás esetén. A szerv térbeli 

kiterjedése és alakja a biomechanikai modell elkészítésekor is nagy fontosságú (Lu 2013). A 

máj szélessége (jobb és bal oldala közti távolság) átlagosan 25-30 cm, a magassága (felső és 

alsó széle közti távolság) 19-21 cm, míg nyílirányú mérete 6-9 cm közé esik (Conolly 2015). 

Más szerzők a tanulmányukban ennél jelentősebb eltéréseket írtak le (Gholamzadeh 2017). 

 

Összességében tehát nem áll rendelkezésre elegendő adat arról, hogy megállapítható legyen a 

zsíros elfajulás és a fibrózis, illetve a máj tömege és mérete közötti összefüggés. E kérdéskör 

vizsgálata céljából 213 boncolás során rögzítettem a máj tömegét és méretét, majd vizsgáltam 

azok testmagassággal és szövettani elváltozásokkal való összefüggését. 
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6.1.1. Minták mérése 

 

Az egyéb lágyrészek eltávolítása után a szervet a hátsó felszínére fektettem. Mérőszalaggal 

mértem meg a máj legnagyobb horizontális, függőleges, és nyílirányú („A-P”) méretét 

(továbbiakban jelölve: „szélesség”, „magasság”, „A-P”). A szerv tömegét Kern FFN bonctermi 

mérlegen (0-15 kg, d=2 g) mérlegen mértem meg. A boncolások során a köldök melletti hasi 

zsírszöveti vastagságot is rögzítettem. 

 

6.1.2. Szövettani vizsgálatok 

 

Minden vizsgált szerv reprezentatív részletéből szövettani vizsgálat céljára mintát 

biztosítottam. A szövettani metszeteket rutin haematoxylin-eozin (HE) festés után vizsgáltam. 

A látott szövettani kép alapján a mintákat az alábbi csoportokba soroltam be a szakirodalomban 

használt besorolási kritériumok alapján (Brunt 1999, Mazza 2007, Molina 2011, Standish 2006) 

(13. ábra): 

1. csoport: ép, zsíros elfajulás, illetve fibrózis nélküli minták („ép”) 

2. csoport: minimális zsíros elfajulás, mely néhány látóterenként 1-1 májsejtet érint - az 

összes májsejt kevesebb, mint 5 %-át („igen enyhe”) 

3. csoport: enyhe fokú zsíros elfajulás, mely a májsejtek kevesebb, mint 1/3-át érinti 

(„enyhe”) 

4. csoport: közepes fokú zsíros elfajulás, mely a májsejtek 1/3-2/3-át érinti („közepes”) 

5. csoport: súlyos fokú zsíros elfajulás, mely a májsejtek több, mint 2/3-át érinti („súlyos”) 

6. csoport: fibrózis megjelenése zsíros elfajulással nélkül („fibrosis”) 

7. csoport: fibrózis megjelenése zsíros elfajulás együttes jelenléte mellett 

(„steatofibrosis”) 

8. csoport: kifejezett cirrózis zsíros elfajulás nélkül („cirrhosis”) 

9. csoport: kifejezett cirrózis zsíros elfajulás együttes jelenléte mellett („steatocirrhosis”) 

 

Vizsgálni kívántam azonban a zsíros elfajulás és fibrózis együttes hatását a máj tömegére, így 

mind a fibrózist, mind pedig a cirrózist mutató csoportokat két-két további csoportra bontottam: 

egyidejű zsíros elfajulást nem mutató, illetve mutató csoportokra. Szintén vizsgálni kívántam, 

hogy a minimális fokú zsíros elfajulás milyen összefüggésben áll a máj tömegével, így itt is 

külön csoportot („igen enyhe”) alkottam. A csoportba sorolásnál az adott elváltozás hátterében 

álló ok (pl. alkoholos vagy fertőzéses eredet) nem játszott szerepet.  
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13. ábra Szövettani csoportok: a - ép (1.), b - igen enyhe fok (2.), c – enyhe fok (3.),  d – 

közepes fok (4.), e – súlyos fok (5.), f – fibrosis (6.), g – steatofibrosis (7.), h – cirrhosis (8.),  

i – steatocirrhosis (9.). 



33 
 

6.1.3. Statisztikai elemzések  

 

A statisztikai vizsgálatokat IBM SPSS (ver 26) programmal végeztem. A vizsgált metrikus 

változók (méret, tömeg) májsérülésekkel való összefüggésének vizsgálata során a 

májsérüléseket két csoportra (ép és sérült) bontottam, majd független mintás t-próbával 

vizsgáltam az esetleges korreláció meglétét. Két metrikus adatsor összevetését kétváltozós 

korrelációs vizsgálattal (Pearson) és lineáris regressziós vizsgálattal végeztem. A szövettani 

csoportok és a sérülések bekövetkezésének összefüggését – az egyes csoportok alacsony 

mintaelemszámát is figyelembe véve – Fisher-egzakt teszttel vizsgáltam. A szövettani 

csoportok metrikus (tömeg és méret) adatokkal való összefüggését többszempontos 

varianciaanalízissel vizsgáltam. A szignifikancia szintjét p=0.05-ben határoztam meg. 

 

6.1.4. Eredmények 

 

A vizsgálat minták közül 143 minta férfitől, 70 nőtől származott, az átlagos életkoruk 61.3 év 

(SD: ±20.4, min-max: 16-94), átlagos testmagasságuk 172.2 cm (SD: ±10.6, min-max: 137-

197) volt.   

 

A reprezentatív kimetszésekből származó szövettani mintákat HE festés után vizsgáltam az 

előzőekben részletezett besorolási kritériumok alapján.  

 

A minták közül 76 strukturális szövettani elváltozást nem mutatott (1. csoport: „ép”). 23 

mintában minimális fokú elzsírosodás (2. csoport: „igen enyhe”), 46 mintában enyhe fokú 

elzsírosodás (3. csoport: „enyhe”), 15 mintában közepes fokú elzsírosodás (4. csoport: 

„közepes”), 7 mintában súlyos fokú elzsírosodás (5. csoport: „súlyos”), 24 mintában fibrózis 

(6. csoport: fibrózis”), 10 mintában szteatofibrózis (7. csoport: fibrózis”), 5 mintában cirrózis 

(8. csoport: „cirrhosis”) és 7 mintában szteatocirrózis (9. csoport: „steatocirrhosis”) volt 

megfigyelhető.  A különböző szövettani csoportok mérési eredményeit a 3. táblázat összegzi. 
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szövettani csoport átlagos 

szélesség 

(min-max, 

SD±) 

(mm) 

átlagos 

magasság 

(min-max, 

SD±) 

(mm) 

átlagos 

A-P 

(min-max, 

SD±) 

(mm) 

átlagos 

tömeg 

(min-max, 

SD±) 

(g) 

átlagos 

hasi zsír 

(min-max, 

SD±) 

(mm) 

1 Ép 255.6 
(174-320, 

25.9) 

188.2 
(116-266, 

28.2) 

64.6 
(40-96, 
12.3) 

1400.8 
(708-2476, 

339.5) 

26.2 
(3-50, 11.0) 

2 Igen enyhe 271.5 
(224-352, 

31.0) 

192.7 
(144-260, 

28.7) 

65.7 
(49-92, 9.9) 

1486.0 
(1064-2834, 

410.0) 

32.3 
(15-65, 
11.5) 

3 Enyhe 267.3 
(214-315, 

34.6) 

189.3 
(142-248, 

24.4) 

71.4 
(36-105, 

15.0) 

1704.3 
(898-2824, 

418.6) 

32.7 
(15-65, 
11.6) 

4 Közepes 272.3 
(210-360, 

35.1) 

186.7 
(105-218, 

29.6) 

77.6 
(58-105, 

12.8) 

1765.6 
(890-2784, 

515.4) 

37.0 
(10-100, 
22.58) 

5 Súlyos 275.6 
(245-300, 

20.9) 

227.,6 
(155-280, 

45.8) 

86.4 
(69-105, 

12.0) 

2284.1 
(1656-3089, 

497.0) 

40.6 
(25-59, 
12.5) 

6 Fibrosis 250.6 
(170-302, 

33.0) 

185.0 
(114-254, 

36.7) 

63.2 
(45-83, 9.1) 

1485.7 
(700-3080, 

474.6) 

30.3 
(6-62, 13.5) 

7 Steatofibrosis 244.5 
(135-300, 

43.8) 

200.1 
(165-300, 

24.1) 

69.9 
(55-90, 
12.6) 

1511.9 
(1195-1880, 

245.7) 

32.2 
(7-60, 18.0) 

8 Cirrhosis 237.6 
(179-265, 

35.0) 

162.6 
(152-180, 

10.4) 

62,.8 
(50-75, 
10.2) 

1148.8 
(804-1580, 

324.4) 

30.6 
(15-53, 
14.0) 

9 Steatocirrhosis 272.3 
(231-330, 

37.0) 

201.9 
(170-242, 

24.2) 

81.9 
(65-

100,10.8) 

2024.9 
(1291-3060, 

704.6) 

45.3 
(30-60, 
10.3) 

 Összes 260.7 
(135-360, 

30.2) 

190.2 
(105-280, 

29.7) 

68.4 
(36-106, 

13.5) 

1548.4 
(700-3089, 

460.5) 

30.9 
(3-100, 
13.6) 

3. táblázat A máj mérete és a hasi zsírszövet vastagsága az egyes szövettani csoportokban  

(1-9) és az összes vizsgált minta esetén (első tizedesjegyre kerekítve). 
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6.1.5. A testmagasság és a máj tömegének összefüggése 

 

A vizsgált csoportban a testmagasság és a máj tömege között szignifikáns korreláció állt fenn 

(p<0.000, R2=0.252) (14. ábra) (4. táblázat).  

 
14. ábra A testmagasság és a máj tömegének összefüggése a teljes mintában (n=145). 

 

Amennyiben csak a szövettani eltérést nem mutató szerveket vizsgáltuk, akkor a testmagasság 

és a máj tömege között szorosabb összefüggés mutatkozott (p<0.000, R2=0.450) (15. ábra) (4. 

táblázat).  

 

 
15. ábra A testmagasság és a máj tömegének összefüggése a szövettani eltérést nem mutató (1) 

minták esetén (n=76). 
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6.1.6. Életkor és máj tömegének összefüggése 

 

Az életkor és a máj tömege között a teljes mintában szignifikáns korreláció áll fenn (p˂0.000, 

R2=0.081) (16. ábra) (4. táblázat). Ha csak a szövettanilag ép (1) csoportba tartozó mintákat 

vizsgáljuk, úgy szignifikáns kapcsolat nem igazolható (p=0.241) (17. ábra) (4. táblázat). 

 
16. ábra Az életkor és májtömeg közötti korreláció a teljes mintában (p˂0.000, R2=0.081). 

 

 
17. ábra Az életkor és májtömeg közötti kapcsolat a szövettani elváltozást nem mutató (1) 

mintákban. 
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Szövetani csoport Májtömeg és 

testmagasság 

Májtömeg és 

életkor 

P R2 P R2 

 Összes minta ˂0,000 0.252 ˂0,000 0.081 

1 Ép ˂0,000 0.450 0.241  

2 Igen enyhe  0.034 0.196 0.089  

3 Enyhe fokú  0.003 0,186 0.005 0.165 

4 Közepes fokú  0.004 0,491 0.434  

5 Súlyos  0.166  0.954  

6 Fibrosis 0.003 0.336 0.445  

7 Steatofibrosis 0.453  0.403  

8 Cirrhosis 0.747  0.088  

9 Steatocirrhosis 0.269  0.100  

4. táblázat A májtömeg és testmagasság, illetve életkor közötti korreláció az egyes szövettani 

csoportokban. 

 

A teljes adathalmaz többváltozós regressziós analízise a májtömeg és a kombinált 

testmagasság/életkor értékek között szignifikáns korrelációt mutatott (p˂0,000; R2=0.252). 

 

6.1.7. A szövettani kép és a máj tömege közötti összefüggés 

 

A máj tömege az enyhe (3), közepes (4) és súlyos (5) fokú elzsírosodást, illetve steatocirrhosist 

(9) mutató minták esetén szignifikánsan nagyobb volt, mint az ép (1) minták esetén (p=0.03, 

p=0.05, p˂0.000, p=0.005).  

Szignifikáns különbség volt még észlelhető az igen enyhe (2) és súlyos fokú (5) elzsírosodást 

mutató csoportok (p˂0.000); az enyhe (3) és súlyos fokú (5) elzsírosodást mutató csoportok 

(p=0.018); a súlyos fokú (5) elzsírosodást, illetve a fibrózist (6), steatofibrózist (7), valamint 

cirrózist-t (8) mutató minták (p˂0.000; p=0.006, p˂0.000); a fibrózist (6) illetve a 

szteatocirrózist (9) mutató csoportok (p=0,011); valamint a cirrózist (8) és a szteatocirrózist (9) 

mutató csoportok között (p=0.011) (5. táblázat) (18. ábra).  
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Csoportok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1  0.994 0.003 0.050 ˂0.000 1.000 0.997 0.922 0.005 

2 0.994  0.492 0.513 ˂0.000 0.996 1.000 0.770 0.067 

3 0.003 0.492  1.000 0.018 0.059 0.918 0.103 0.601 

4 0.050 0.513 1.000  0.136 0.120 0.850 0.094 0.906 

5 ˂0.000 ˂0.000 0.018 0.136  ˂0.000 0.006 ˂0.000 0.960 

6 1.000 0.996 0.059 0.120 ˂0.000  0.996 0.962 0.011 

7 0.997 1.000 0.918 0.850 0.006 0.996  0.798 0.224 

8 0.922 0.770 0.103 0.094 ˂0.000 0.962 0.798  0.010 

9 0.005 0.067 0.601 0.906 0.960 0.011 0.224 0.010  

5. táblázat A májtömeg szövettani csoportok közti különbségének szignifikancia szintje (p-

érték) az egyes szövettani csoportokban (1: ép, 2: igen enyhe fokú zsíros elfajulás, 3: enyhe 

fokú zsíros elfajulás, 4: közepes fokú zsíros elfajulás, 5: súlyos fokú zsíros elfajulás, 6: fibrosis,  

7: steatofibrosis, 8: cirrhosis, 9: steatocirhosis). Zölddel jelölve a szignifikáns különbségek. 

 

 
18. ábra A szövettani csoportok és máj tömegének viszonya (1: ép, 2: igen enyhe fokú zsíros 

elfajulás, 3: enyhe fokú zsíros elfajulás, 4: közepes fokúú zsíros elfajulás, 5: súlyos fokú zsíros  

elfajulás, 6: fibrosis, 7: steatofibrosis, 8: cirrhosis, 9: steatocirhosis). 
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Amennyiben a testmagasság hatását is figyelembe vesszük, akkor a szövettani elváltozásokat 

mutató csoportok közül a máj tömege az enyhe (3), közepes (4) és súlyos fokú (5) elzsírosodást, 

illetve szteatocirrózist (9) mutató minták esetén szignifikánsan nagyobb volt, mint az ép (1) 

minták esetén (p˂0.000, p=0.007, p˂0.000, p˂0.000) (táblázat).   

Szignifikáns különbség volt még észlelhető az igen enyhe (2) és súlyos fokú elzsírosodást (5), 

illetve szteatocirrózist (9) mutató csoportok (p˂0.000 p=0.010); az enyhe fokú elzsírosodást (3) 

mutató illetve a súlyos fokú elzsírosodást (5), fibrózist (6), illetve cirrózist (8) mutató csoportok 

(p=0.002, p=0.009, p=0.019); a közepes fokú elzsírosodást (4) mutató illetve a súlyos fokú 

elzsírosodást (5), fibrózist (6), illetve cirrózist (8) mutató csoportok (p=0.029, p=0.024, 

p=0.017); a súlyos fokú elzsírosodást (5) mutató illetve a fibrózist (6), szteatofibrózist (8) és 

cirrózist (9) mutató csoportok (p˂0.000 mindhárom esetben); továbbá a szteatocirrózist (8) és 

cirrózist (9) mutató minták között (p=0.001) (6. táblázat) (19. ábra). 

 

Groups 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1  0.977 ˂0.000 0.007 ˂0.000 1.000 0.986 0.784 ˂0.000 

2 0.977  0.221 0.238 ˂0.000 0.982 1.000 0.517 0.010 

3 ˂0.000 0.221  0.999 0.002 0.009 0.774 0.019 0.318 

4 0.007 0.238 0.999  0.029 0.024 0.643 0.017 0.748 

5 ˂0.000 ˂0.000 0.002 0.029  ˂0.000 ˂0.000 ˂0.000 0.874 

6 1.000 0.982 0.009 0.024 ˂0.000  0.985 0.878 0.001 

7 0.986 1.000 0.774 0.643 ˂0.000 0.985  0.559 0.061 

8 0.784 0.517 0.019 0.017 ˂0.000 0.878 0.559  0.001 

9 ˂0.000 0.010 0.318 0.748 0.874 0.001 0.061 0.001  

6. táblázat A májtömeg szövettani csoportok közti különbségének szignifikancia szintje (p-

érték) az egyes szövettani csoportokban a testmagasság hatásának figyelembe vételével (1: ép, 

2: igen enyhe fokú zsíros elfajulás, 3: enyhe fokú zsíros elfajulás, 4: közepes fokú zsíros 

elfajulás, 5: súlyos fokú zsíros elfajulás, 6: fibrosis, 7: steatofibrosis, 8: cirrhosis, 9: 

steatocirhosis). Zölddel jelölve a szignifikáns különbségek. 
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19. ábra A szövettani csoportok és máj tömegének viszonya a testmagasság figyelembe 

vételével. 

 

6.1.8. A máj tömege és térbeli kiterjedése közti összefüggések vizsgálata 

 

A máj tömege és méretei (magasság, szélesség anteroposterior átmérő) között mindhárom 

paraméter tekintetében szignifikáns korreláció (p˂0.000, R2= 0.341, 0.332, 0.361) állt fenn (20-

23. ábrák).  

 
20. ábra A máj tömege és szélessége (harántátmérő) közötti összefüggés. 
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21. ábra A máj tömege és magassága (függőleges átmérő) közötti összefüggés. 

 
22. ábra A máj tömege és antero-postrerior átmérő közötti összefüggés. 
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23. ábra A máj tömege és térbeli kiterjedése közötti összefüggés. 

 

A máj tömegének és térbeli kiterjedésének kapcsolatát az egyes szövettani csoportokban is 

vizsgáltam. A szélesség (harántátmérő), magasság (függőleges átmérő) és az antero-posterior 

átmérő a szövettani csoportok többségében jól korrelált a máj tömegével.  (7. táblázat) 

Szövettani csoport Szélesség Magasság AP hossz 

P R2 P R2 P R2 

 Összes ˂0,000 0.341 ˂0,000 0.382 ˂0,000 0.362 

1 Ép ˂0,000 0.282 ˂0,000 0.196 ˂0,000 0.256 

2 Igen enyhe fokú zs. 0.003 0.343 0.004 0.327 0.037 0.192 

3 Enyhe fokú zs. 0.007 0.156 ˂0,000 0.507 ˂0,000 0.318 

4 Közepes fokú zs. 0.002 0.548 0.045 0.275 0.025 0.331 

5 Súlyos zs. 0.012 0.745 0.024 0.674 0.182  

6 Fibrosis 0.002 0.363 0.001 0.384 0.030 0.197 

7 Steatofibrosis 0.125  0.872  0.133  

8 Cirrhosis 0.243  0.168  0.846  

9 Steatocirrhosis 0.001 0.921 0.022 0.681 0.020 0.696 

7. táblázat A máj tömege és térbeli kiterjedése közti korreláció az egyes szövettani 

csoportokban. 
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Amennyiben az egyes szövettani elváltozásoknak a máj méreteivel való összefüggését 

vizsgáltam, akkor látható volt, hogy a máj szélessége (harántátmérő) nem tér el szignifikánsan 

az egyes szövettani csoportokban (24. ábra).  

 
24. ábra A máj szélessége (harántátmérője) az egyes szövettani csoportokban (1: ép, 2: igen 

enyhe fokú zsíros elfajulás, 3: enyhe fokú zsíros elfajulás, 4: közepes fokú zsíros elfajulás, 5:  

súlyos fokú zsíros elfajulás, 6: fibrosis, 7: steatofibrosis, 8: cirrhosis, 9: steatocirhosis). 

 

A magasságban szignifikáns eltérés a súlyos fokú zsíros elfajulás (5) illetve az ép (1), enyhe 

fokú zsíros elfajulás (3), közepes fokú zsíros elfajulás (4), fibrosis (6) valamin cirrhosis (8) 

csoportok között volt (p=0.19, 0.34, 0.56, 0.20, 0.005) (25. ábra). 

 
25. ábra A máj magassága (függőleges átmérője) az egyes szövettani csoportokban (1: ép, 2: 

igen enyhe fokú zsíros elfajulás, 3: enyhe fokú zsíros elfajulás, 4: közepes fokú zsíros elfajulás,    

5: súlyos fokú zsíros elfajulás, 6: fibrosis, 7: steatofibrosis, 8: cirrhosis, 9: steatocirhosis). 
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Az antero-posterior átmérő a zsíros elfajulás több súlyossági csoportjában is szignifikánsan 

eltért (8. táblázat), (26. ábra). 

 

 
26. ábra A máj antero-posterior átmérője az egyes szövettani csoportokban (1: ép, 2: igen enyhe 

fokú zsíros elfajulás, 3: enyhe fokú zsíros elfajulás, 4: közepes fokúú zsíros elfajulás,5: súlyos  

fokú zsíros elfajulás, 6: fibrosis, 7: steatofibrosis, 8: cirrhosis, 9: steatocirrhosis). 

 

Csoportok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1  1.000 0.087 0.008 ˂0.000 1.000 0.939 1.000 0.015 

2 1.000  0.677 0.093 0.004 0.999 0.993 1.000 0.066 

3 0.087 0.677  0.751 0.072 0.174 1.000 0.864 0.483 

4 0.008 0.093 0.751  0.824 0.014 0.841 0.334 0.998 

5 ˂0.000 0.004 0.072 0.824  0.001 0.148 0.034 0.999 

6 1.000 0.999 0.174 0.014 0.001  0.877 1.000 0.015 

7 0.939 0.993 1.000 0.841 0.148 0.877  0.980 0.569 

8 1.000 1.000 0.864 0.334 0.034 1.000 0.980  0.178 

9 0.015 0.066 0.483 0.998 0.999 0.015 0.669 0.178  

 

8. táblázat A máj a-p hossz szövettani csoportok közti különbségének szignifikancia szintje (p-

érték) az egyes szövettani csoportokban (1: ép, 2: igen enyhe fokú zsíros elfajulás, 3: enyhe 

fokú zsíros elfajulás, 4: közepes fokúú zsíros elfajulás, 5: súlyos fokú zsíros elfajulás, 6: 

fibrosis, 7: steatofibrosis, 8: cirrhosis, 9: steatocirhosis). Zölddel jelölve a szignifikáns 

különbségek. 
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 6.1.9. A hasfali zsír és a máj strukturális elváltozásai közötti összefüggés vizsgálata 

 

Elméleti megfontolások és szakirodalmi adatok (Wang 2003) alapján a zsírszövet védő szerepét 

a hasűri sérülések létrejöttében nem lehet figyelmen kívül hagyni. Siegenthaler és munkatársai 

sertésveséken végzett ejtési tesztekkel igazolták, hogy 30 J körüli energiájú impakt típusú 

erőbehatásnál a kétszer vastagabb zselatin réteg (mely a zsírszövetet modellezte) kevesebb, 

mint felére csökkenti a sérülések előfordulási valószínűségét (Siegenthaler 2020). 

Hasonlóképpen, a máj anatómiai elhelyezkedése folytán mind a mellkasi, mind pedig a hasi 

zsírszövet szerepével számolni kell. 

 

A zsírszövet mennyiségének megnövekedése, illetve a máj zsíros elfajulása részben azonos, 

zömmel életmódbeli okokra vezethető vissza. A szakirodalmi adatok szerint a máj elzsírosodása 

korrelációt mutat a bőr alatti, peritoneális és viszcerális zsírszöveti vastagsággal (Jang 2011, 

Sabir 2001) Amennyiben tehát a máj strukturális elváltozásainak a sérülések kialakulási 

valószínűségére gyakorolt hatását vizsgáljuk, úgy figyelembe kell venni a zsírszövet szerepét 

is. E célból vizsgáltam, hogy mennyire jár együtt a hasi zsírszövet megnövekedése az egyes 

szövettani elváltozásokkal. 

 

A hasi zsírszövet vastagságát összehasonlítottam a máj tömegével, illetve vizsgáltam az egyes 

szövettani elváltozásokkal való összefüggését. A máj tömege és a hasi zsírszövet vastagsága 

között szignifikáns korreláció (p<0.000, R2=0.100) állt fenn (27. ábra), míg a hasi zsírszövet 

vastagsága és az egyes szövettani csoportok között nincs szignifikáns korreláció (28. ábra). 
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27. ábra A máj tömege és a hasi zsírszövet vastagsága közötti korreláció. 

 

 

 
28. ábra A máj szövettani besorolása és a hasi zsírszövet vastagsága közötti kapcsolat. 
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6.2. Májsérülések gyakorisága a PTE-ÁOK IOI boncesetei között 

 

A májsérülések kialakulását befolyásoló tényezők vizsgálata során áttekintettem a PTE-ÁOK 

Igazságügyi Orvostani Intézetében 2007 és 2019 között végzett azon hatósági és igazságügyi 

boncolások boncjegyzőkönyveit, amely esetekben igazolhatóan az egész testet nagy erejű 

erőbehatás érte (ütődés, illetve lassulás). Ilyen erőbehatások jellemzően magasból leesés, illetve 

közlekedési baleset során következnek be. Ebben az időszakban az intézetben 2767 hatósági és 

igazságügyi boncolás volt, ezek közül az említett kritériumnak 500 haláleset felelt meg (összes 

eset 18.1%-a). Kizártam a vizsgálatból azon haláleseteket, amelyek elesés vagy gépjármű általi 

fellökés, illetve tárgy (jellemzően fa) valamely torzón kívüli testrészre esése során alakultak ki. 

Ilyenkor csak egy körülírt testrészt (jellemzően a fej) éri az erőbehatás, és a lassulás sérülést 

okozó hatásával nem kell számolni. Ugyanilyen megfontolásból kizártam az emberölés, illetve 

halált okozó testi sértés eseteit is. 

A 9 táblázat tartalmazza a májsérülések gyakoriságát az esetek jellege szerint csoportosítva. 

 

 esetszám 

(db) 

májsérülés 

nincs 

(db) 

májsérülés 

van 

(db) 

májsérülés 

gyakorisága 

(%) 

Magasból leesés 122* 68 54 44.2 
Gépjármű utasa/vezetője 184 120 64 34.7 
Elütés 91 65 26 28.2 
Gázolás 12 6 6 50 
Motorkerékpáros 43 28 15 34.9 
Kerékpáros 24 20 4 16 
Vonat általi elütés/gázolás 24 8 16 66 

Összes 500 315 185 37 

9. táblázat Májsérülések gyakorisága nagy erejű tompa erőbehatások következtében elhunyt 

személyek esetén. Megjegyzés: az adott időszakban 1 fő siklóernyővel, 2 fő pedig 

kisrepülőgéppel zuhant le, ezeket az eseteket a táblázatban a magasból leesés kategóriában 

szerepeltettem. 

 

A közlekedési baleseteknél a legtöbb esetben komplex mechanizmus (többirányú erőbehatás) 

játszik szerepet a sérülések kialakulásában. Az erőbehatás nagysága függ a járművek 

sebességétől, azok egymáshoz viszonyított tömegétől, mozgásától, továbbá a különböző 

biztonsági felszerelések meglététől és tulajdonságaitól. Ilyen esetekben tehát az erőbehatás 
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nagyságának és irányának meghatározása mindig egyedileg, rendszerint műszaki szakértő 

bevonásával lehetséges (akkor sem mindig), és ehhez nem állt rendelkezésemre megfelelő 

mennyiségű adat sem. Emiatt a további vizsgálódásaim során a magasból történő leesésekre 

fordítottam külön figyelmet, ugyanis itt egyszerre csak egy irányú erőbehatás érvényesül, 

továbbá az erőbehatás nagysága elsősorban a zuhanás magasságától függ.  

 

6.2.1. A májtömeg sérülések létrejöttében játszott szerepének vizsgálata  

 

Az előző pontban is vizsgált 500 bonceset közül 480 esetben rögzítették a boncjegyzőkönyvben 

a máj tömegét. 20 esetben a máj tömege hiányzott, ennek okai az átültetés céljára történő 

megelőző szerveltávolítás, a szervnek a mérést ellehetetlenítő fokú roncsolódása, illetve néhány 

esetben dokumentációs hiányosság voltak. Az átlagos tömeg 1585 g volt (min-max: 534-8000 

g, SD± 549.4) A szerveket a tömegük szerint 6 csoportba soroltam, és e csoportokat 

összevetettem a sérülés gyakorisága szerint.  

Az eredményeket a 10. táblázat tartalmazza. 

 

 Tömeg 

(g) 

esetszám 

(db) 

Ép 

(db) 

Sérült 

(db) 

Sérült szervek 

aránya 

(%) 

1 500-999 22 11 11 50 

2 1000-1499 220 141 79 35.9 

3 1500-1999 178 112 66 37.1 

4 2000-2499 41 30 11 26.8 

5 2500-2999 10 8 2 20 

6 3000 felett 9 4 5 55 

 Összes 480 306 174 36,3 

10. táblázat A májsérülés gyakorisága az egyes tömeg szerinti csoportokban. 

 

A máj tömeg és a sérülés kialakulási valószínűsége között nem volt szignifikáns korreláció 

(p=0.925)  
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Ugyanezt a vizsgálatot elvégeztem a magasból leesések esetén is, ugyanis ilyenkor a lassulás 

szerepe dominál, körülírt impakt jellegű erőbehatással általában nem kell számolni (11. 

táblázat). 

 Tömeg 

(g) 

esetszám 

(db) 

Ép 

(db) 

Sérült 

(db) 

Májsérülések 

aránya 

(%) 

1 500-999 6 3 3 50 

2 1000-1499 47 24 23 48.9 

3 1500-1999 34 24 10 29.4 

4 2000-2499 7 4 3 42.8 

5 2500-2999 1 1 0 0 

6 3000 felett 1 1 0 0 

 Összes 96 57 39 40,1 

11. táblázat A májsérülés gyakorisága magasból leesések esetén az egyes tömeg szerinti 

csoportokban. 

 

A máj tömege és a sérülés kialakulási valószínűsége között nincs szignifikáns korreláció a 

magasból történő leesések esetén sem (p=0.215). 

 

6.2.2. A szövettani elváltozások és a májsérülések gyakoriságának vizsgálata 

 

A Molina által (Molina 2011) végzett vizsgálathoz hasonlatosan vizsgáltam a szövettani 

elváltozások és májsérülések kialakulási valószínűsége közötti összefüggést, kiegészítve a 

fibrózis és cirrózis szerepével is, melyet ő nem vizsgált a közleményében. A halottakkal 

kapcsolatos eljárás részletszabályait tartalmazó 351/2013. Kormányrendelet 2014. január 1-től 

kötelezővé tette a szövettani vizsgálat elvégzését (351/2013), így ezen időponttól rendelkezésre 

álltak a boncolás során rögzített májszövetből készített szövettani metszetek. Az adott 

időszakban 226 személy holtteste került boncolásra, akik halálához az egész testet érő 

nagyerejű tompaerő-behatás vezetett. 203 esetben volt értékelhető szövettani lelet (25 esetben 

nem volt értékelhető szövettan, mivel előzetesen szervdonáció történt, fixálási hiba miatt a 

minta bomlott volt, illetve néhány esetben nem került szövetminta biztosításra).  
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A 203 boncolásból biztosított minta szövettani metszeteit újraértékeltem, és a látott szövettani 

kép alapján a mintákat hat csoportba soroltam be a szakirodalomban használt besorolási 

kritériumok alapján (Brunt 1999, Mazza 2007, Standish 2006, Molina 2011). A 6.1.4. pontban 

szereplő beosztáshoz képest itt aggregált hatlépcsős skálát alkalmaztam, mivel az a vizsgálat 

kérdéshez jobban illett. A minimális fokú elzsírosodást (l. pont) mutató mintákat az ép 

csoportba soroltam, míg a fibrosis és steatofibrosis, illetve a cirrhosis és steatocirrhosis 

csoportba tartozókat együtt vizsgáltam. A szövettani kép alapján a mintákat az alábbi 

csoportokba soroltam be (29. ábra): 

1. csoport: ép, zsíros elfajulás, illetve fibrózis nélküli minták („ép”) 

2. csoport: enyhe fokú zsíros elfajulás, mely a májsejtek kevesebb, mint 1/3-át érinti 

(„enyhe”) 

3. csoport: közepes fokú zsíros elfajulás, mely a májsejtek 1/3-2/3-át érinti („közepes”) 

4. csoport: súlyos fokú zsíros elfajulás, mely a májsejtek több, mint 2/3-át érinti („súlyos”) 

5. csoport: fibrózis megjelenése zsíros elfajulással vagy anélkül („fibrosis”) 

6. csoport: kifejezett cirrózis zsíros elfajulással vagy anélkül („cirrhosis”) 

 

A 6.1.4. pontban szereplő kilenc csoportos beosztás és az itt használt hatcsoportos beosztás 

összehasonlítását a 12. táblázat tartalmazza. 

 

6.1.4. szerinti csoportbeosztás 6.2.2. szerinti csoportbeosztás 

1 Ép 1 Ép 

2 Igen enyhe fokú 
elzsírosodás 

3 Enyhe fokú elzsírosodás 2 Enyhe fokú elzsírosodás 

4 Közepes fokú 
elzsírosodás 

3 Közepes fokú 
elzsírosodás 

5 Súlyos fokú elzsírosodás 4 Súlyos fokú elzsírosodás 

6 Fibrosis 5 Fibrosis 

7 Steatofibrosis 

8 Cirrhosis 6 Cirrhosis 

9 Steatocirrhosis 

12. táblázat A 6.1.4. és 6.2.2 pont szerinti szövettani csoportosítások összevetése. 



51 
 

 
29. ábra A szövettani csoportok: (a) ép, (b) enyhe fokú-, (c) közepes fokú-, (d) súlyos fokú 

zsíros elfajulás, (e) fibrózis, (f) cirrózis. 
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A 13. táblázat és 30. ábra tartalmazza a sérülések előfordulását az egyes szövettani 

csopotokban. 

 

Szövettani típus n 

 

(db) 

Átlagos májtömeg 

(min-max, SD±) 

(g) 

Ép 

 

(db) 

Sérült 

 

(db) 

Sérülés aránya 

(%) 

1 ép 109 1375.3 
(620-2140, 173.4) 

65 109 40.3 

2 enyhe fokú elzsírosodás 41 1485.9 
(898-2050, 323.9) 

21 20 48.8 

3 közepes fokú elzsírosodás 16 1944.0 
(890-4253, 837.3) 

7 9 56.2 

4 súlyos fokú elzsírosodás 6 2241.8 
(1735-2800, 368.0) 

4 2 33.3 

5 fibrosis 28 1586.7 
(915-2834, 346.2) 

22 6 27.7 

6 cirrhosis 3 1367.2 
(1040-1592, 290.0) 

3 0 0 

 Összes 203 1499.4 
(620-4253, 445.6) 

122 81 39.9 

13. táblázat A sérülések gyakoriságának előfordulása az egyes szövettani csoportokban. 

 

Megjegyzés: a máj tömegéről 8 esetben nem került adat rögzítésre, így azok a tömeg oszlopban 

nem szerepelnek a táblázatban. 

 

 
30. ábra A májsérülés előfordulása az egyes szövettani csoportokban. 

É P E N Y H E K Ö Z E P E S S Ú L Y O S F I B R Ó Z I S C I R R H O S I S
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A szövettani típus és a sérülések gyakorisága között nincs szignifikáns összefüggés (p=0.096).  

 

Mivel egyes képzett csoportok mintaelemszáma alacsony, ezért további aggregációval 

megvizsgáltam, hogy három szövettani csoportot alkotva: ép (1), zsíros elfajulás (2,3,4), illetve 

fibrózis vagy cirrózis (5,6), kimutatható-e összefüggés a szövettan csoport és a sérülés között 

(14. táblázat) (31. ábra).  

 

 

Szövettani típus 

n 

(db) 

Ép 

(db) 

Sérült 

(db) 

Sérülés aránya 

(%) 

Ép 109 65 44 40 

Zsíros elfajulás 63 32 31 49 

Fibrózis/cirrhosis 31 25 6 19 

14. táblázat A sérülések gyakoriságának előfordulása az összevont szövettani csoportokban. 

 

 

 
31. ábra A májsérülés előfordulása az összevont szövettani csoportokban. 

 

Az egyes csoportok közti összefüggést vizsgálva megállapítható volt, hogy fibrózis és cirrózis 

esetén szignifikánsabb ritkábban keletkezik sérülés, mint az ép és a zsíros elfajulás bármilyen 

fokát mutató csoportban (p=0.035, p=0.007). Az ép és a zsíros elfajulás között szignifikáns 

összefüggés nem mutatkozott (p=0.247). 

 

É P Z S Í R O S  E L F A J U L Á S F I B R Ó Z I S / C I R R H O S I S

65 32

25

44 31

6

Ép Sérült
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6.2.3. Az erőbehatás nagyságának szerepe a májsérülések létrejöttében 

 

Magasból történt leesésnél az erőbehatás nagyságát a zuhanó test tömege és becsapódáskori 

sebessége határozza meg (Brinkmann 2003, Giambattista 2010). A becsapódáskori sebesség a 

zuhanási magasságtól és a testhelyzettel összefüggő légellenállástól függ (Doberentz 2019). A 

zuhanási sebesség folyamatosan növekszik egészen addig, amíg a sebesség növekedésével 

növekvő légellenállás a gravitáció hatását ki nem egyenlíti.  

 

Az előzőekből következően a zuhanás magassága alapvetően meghatározza az erőbehatás 

nagyságát, és ezáltal a sérülések súlyosságát (Turgut 2018), mely által a sérülések súlyossága 

akár a zuhanási magasság becslésére is alkalmas lehet (Lau 1998). Az erőbehatás nagysága és 

a májsérülések kialakulási gyakorisága közti kapcsolat vizsgálatára a magasból történő leesés 

esetei tehát jól használhatóak. 

 

A vizsgált időszakban 122 esetben következett be haláleset magasból történő leesés 

következtében. Ezen esetek közül 20 esetben nem volt meghatározható az esés magassága, 3 

esetben a máj tömege nem volt megállapítható (szervdonáció miatt), így ezeket kizártam a 

további vizsgálatból. Szintén kizártam a vizsgálatból a siklóernyő és a repülőgép baleset során 

elhunytak eseteit is, ugyanis a légi járművek becsapódáskori sebessége nem volt ismert, továbbá 

előbbi esetén a lezuhanás magassága sem.  

 

A zuhanási magasság meghatározásánál gyakorlati megfontolásokból nem metrikus adatot, 

hanem az emelet magasságát vettem alapul, ugyanis az esetek túlnyomó többségében csak azt 

közölte a kirendelő hatóság, hogy hányadik emeletről zuhant ki az elhunyt. Azon esetekben, 

ahol pontos magasságérték volt megadva, vagy az egyéb módon ismert volt – pl. Pécs TV-

torony esetén a kilátóterasz talajszinttől mért magassága 80 m –, a metrikus adatot konvertáltam 

emeletszámra (2.5 m/emelet átlagos magassági értéket figyelembe véve).  

 

Speciális esetekben ugyan a becsapódás helyén található rugalmas/energiaelnyelő anyag az 

erőbehatás mértékét nagyfokban csökkentheti (Ehrnthaller 2014), de az általam elemzett 

esetekben ilyen tényező nem állt fenn. 

 

A májsérülések gyakoriságát az egyes magasságokban a 32. ábra mutatja. 
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32. ábra az alsó tengely az emeletszámot, az egyes oszlopok az esetszámot mutatják. 

 

A magasból történő leesés vizsgált eseteiben a zuhanás magassága szignifikánsan korrelál a 

májsérülés bekövetkezés valószínűségével (p=0.014). 
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6.3. A hasi zsírszövet szerepe 

 

Az intézetünkben végzett boncolások során 75, nagy energiájú erőbehatást szenvedett 

elhunytnál a mellkasi és hasi zsírszövet vastagságát vizsgáltam. A mellkasi zsírszövet 

vastagságának mérése a szegycsont kardnyúlvány vetületében, míg a hasi zsírszövet mérése a 

középvonalban, közvetlenül a köldök felett történt.  

 

A mellkasi zsírszövet átlagos vastagsága 13.1 mm (2-39, SD± 6.9), a hasi zsírszövet vastagsága 

30.9 mm (5-100, SD±16.0) volt. A vizsgált minták közül 47 esetben nem történt, míg 28 esetben 

történt májsérülés. A mellkasi zsírszöveti vastagságot 5 mm-es, a hasi zsírszöveti vastagságot 

10 mm-es csoportokra bontottam, a májsérülés gyakoriságát e csoportokban a 15-16 táblázatok 

és 33-34. ábrák tartalmazzák. 

Zsírszövet 

vastagsága 

(mm) 

Mintaszám 

(db) 

Ép 

(db) 

Sérült 

(db) 

Sérülés 

gyakorisága 

(%) 

1-5 10 6 4 40.0 

5-10 23 13 10 43.4 

11-15 23 17 6 26.1 

16-20 11 6 5 45.4 

21 felett 8 5 3 37.5 

15. táblázat A mellkasi zsírszöveti vastagság és a májsérülés gyakorisága. 

 

 
33. ábra A mellkasi zsírszöveti vastagság (mm) és a májsérülés gyakorisága. 
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Zsírszövet 

vastagsága 

(mm) 

Mintaszám 

(db) 

Ép 

(db) 

Sérült 

(db) 

Sérülés 

gyakorisága 

(%) 

1-10 4 1 3 75 

11-20 16 11 5 37.5 

21-30 18 12 6 33.3 

31-40 19 11 8 42.1 

40 felett 18 12 6 33.3 

16. táblázat A hasi zsírszöveti vastagság és a májsérülés gyakorisága. 

 

 
34. ábra A hasi zsírszöveti vastagság (mm) és a májsérülés gyakorisága. 

 

A mért adatok statisztikai elemzése során sem a mellkasi, sem pedig a hasi zsírszövet esetén 

nem volt szignifikáns különbség a sérülések kialakulása tekintetében (p=0.820, ill p=0.465). 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

1-10 11-20 21-30 31-40 40 felett

ép sérült



58 
 

7. A májszövet sérülékenységének vizsgálata 

 

Vizsgálataim célja annak megállapítása volt, hogy egyes szövettani elváltozások milyen 

irányban és mértékben befolyásolják a májszövet sérülékenységét.  

Az 4.1. fejezetben részletezett biomechanikai mérési módszerek alapján, a célkitűzéseimnek 

megfelelően egy olyan módszert fejlesztettem ki, amely ún. kvázi-statikus módon az 

impakt/kompressziós jellegű erőbehatást szimulálja. 

 

7.1. Mintavételi eszköz elkészítése 

 

 A vizsgálat megkövetelte, hogy a boncolások során azonos méretű szövetblokkok 

kerüljenek rögzítésre. A mintavételi eszközt egy 3,5 cm belső oldalhosszúságú, átmetszetben 

négyzet alakú fém zártszelvényből készítettem el. Az elkészült mintavételi eszköz 3,5x3,5 cm 

belső oldalú és 2 cm magasságú négyszög alaprajzú volt, melynek egyik vége mind a négy 

oldalára vágóélet készítettem (34-35. ábra). 

 

7.2. Vizsgálati eszköz elkészítése 

 

 A vizsgálat során egy Mecmesin AFG-500 típusú, kétirányú – húzó és nyomóerő 

vizsgálatára is alkalmas – digitális nyomásmérőt alkalmaztam (az eszköz vizsgálati tartománya: 

0-500 N, felbontás: 0,1 N). A nyomásmérőt egy vizsgálóállványhoz rögzítettem, melyet 

fúróállványból készítettem el. A nyomásmérőt fejjel lefelé a fúróállvány aljához rögzítettem 

egy részben fa-, részben fémkeret segítségével. A nyomásmérő mérőpontjára egy szövettartó 

állványt helyeztem, melyet 3,5 cm belső oldalhosszúságú fém zártszelvényből készítettem oly 

módon, hogy a zártszelvény egy 3,5 cm-es, valamint 2 cm-es hosszúságú darabját egymáshoz 

hegesztettem. A fúróállvány felső, lefelé elmozduló részébe fém felfogatók segítségével egy 1 

cm2 alapterületű, négyszög alakú, fémvégű rudat helyeztem, melyet a szövettartó tálca 

középpontjához igazítottam (35-36 ábra).  
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35. ábra A mintavételi eszköz (a), és a vizsgálati eszköz mintatartójának (b) rajza 

 

  
36. ábra A mintavételi eszköz (a) és a vizsgálati eszköz (b) 
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7.3. Szövetminták biztosítása 

 

 A PTE-ÁOK IOI-ben végzett 135 boncolásból történt májszövet biztosítása a fenti 

mintavételi eszköz segítségével. Kizártam a vizsgálatból azokat a holttesteket, amelyeknél a 

halál időpontja nem volt ismert; amelyeken késői hullajelenségek voltak láthatók; amelyeknél 

a boncolás során májsérülés volt észlelhető; amely esetekben a testet a halált megelőzően nagy 

energiájú erőbehatás érte (pl. közlekedési baleset, magasból leesés), illetve amely esetekben a 

halál beálltakor szeptikus állapot állt fenn. A mintavételt megelőzően a holttestek az intézetünk 

halotthűtőjében 4 °C fokon kerültek tárolásra. A holttestek, illetve a szövetminták a mérést 

megelőzően nem voltak kitéve 0 °C alatti hőmérsékletnek. A szakirodalmi adatok 

ellentmondásosak a tekintetben, hogy a fagyasztás a szövetek biomechanikai tulajdonságait 

befolyásolja-e (Brunon 2010, Lu YC 2014, Tamura 2002). A mintavétel a máj elülső, rekeszi 

felszínéről, a VIII. szegmentumból történt az 5.1. pontban leírt mintavételi eszköz segítségével. 

Figyelemmel a májszövet védelmében játszott szerepére (Hollenstein 2006), a májszövet a 

májtokkal együtt került kivételre.  

 

7.4. Mechanikai tesztek 

 

 A boncolás során eltávolított szövetblokkokat a szövettartó állványba helyeztem, oly 

módon, hogy a májtok a felső, fémrúd felöli felszínen helyezkedett el. A lefelé mozgó fémrúd 

segítségével folyamatosan növekvő nyomóerőt fejtettem ki a teljes szakadás bekövetkeztéig 

(amíg a rúd a tokot átszakítva a szövetbe nem hatolt). A maximális nyomásértéket (Pmax) az 

erőmérő automatikusan rögzítette. A szövettani vizsgálat céljára történő mintabiztosítás után a 

szövetblokkok visszakerültek a holttestbe. 

 

7.5. Szövettani vizsgálatok 

 

Minden szövetblokkból szövettani vizsgálat céljára mintát biztosítottam. A szövettani 

metszeteket rutinszerű haematoxylin-eozin (HE) festés után vizsgáltam. A látott szövettani kép 

alapján a mintákat hat csoportba soroltam be a szakirodalomban használt besorolási kritériumok 

alapján (Brunt 1999, Mazza 2007, Molina 2011, Standish 2006). A mintaszámra való 

tekintettel, a minimális fokú elzsírosodást (l. pont) mutató mintákat az ép csoportba soroltam, 

míg a fibrosis és steatofibrosis, illetve a cirrhosis és steatocirrhosis csoportba tartozókat együtt 

vizsgáltam.  
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A szövettani kép alapján a minták az alábbi csoportokba kerültek besorolásra a már előzőekben, 

az intézeti boncanyagok feldolgozásánál is követett (és a 6.2.2 fejezetben ismertetett) módon: 

1. csoport: ép, zsíros elfajulás, illetve fibrózis nélküli minták („ép”) 

2. csoport: enyhe fokú zsíros elfajulás, mely a májsejtek kevesebb, mint 1/3-át érinti 

(„enyhe”) 

3. csoport: közepes fokú zsíros elfajulás, mely a májsejtek 1/3-2/3-át érinti („közepes”) 

4. csoport: súlyos fokú zsíros elfajulás, mely a májsejtek több, mint 2/3-át érinti („súlyos”) 

5. csoport: fibrózis megjelenése zsíros elfajulással vagy anélkül („fibrosis”) 

6. csoport: kifejezett cirrózis zsíros elfajulással vagy anélkül („cirrhosis”) 

 

A csoportba sorolást az adott elváltozás hátterében álló, azt kiváltó ok nem befolyásolta. A 

biztosított minták közül 16-ot a vizsgálatból kizártam szövettanilag is észlelhető bomlás, sejtes 

(tumor vagy gyulladás) és idegen anyag általi beszűrtség miatt. 

 

7.6. Statisztikai elemzés 

 

A statisztikai vizsgálatokat IBM SPSS (ver 21) programmal végeztem. A csoportok Pmax 

értékei közti különbözőséget Kruskal-Wallis teszttel, az egyes csoportok összehasonlítását 

variancia-analízissel végeztem. A Pmax érték és az életkor, illetve a PMI értékek 

összehasonlítását lineáris korrelációval vizsgáltam. A szignifikáns különbség elvárt szintje (p) 

0.05 volt. 

 

7.7. Eredmények 

 

A vizsgálat minták közül 90 minta férfitől, 29 nőtől származott, az átlagos életkoruk 

58.72 (SD: ±18.79, min-max: 4-100) év volt. A halál beállta óta eltelt idő (post-mortem-

interval, PMI) 1 és 20 (átlag: 7.32, SD±4.04) nap közötti volt. 

A minták közül 41 strukturális szövettani elváltozást nem mutatott (1. csoport: „ép”), 

33 mintában enyhe fokú elzsírosodás (2. csoport: „enyhe”), 12 mintában közepes fokú 

elzsírosodás (3. csoport: „közepes”), 6 mintában súlyos fokú elzsírosodás (4. csoport: „súlyos”), 

11 mintában fibrózis (5. csoport: fibrosis”) és 16 mintában cirrózis (6. csoport: „cirrhosis”). A 

fibrózist és cirrózist mutató minták többségében valamilyen fokú zsíros elfajulás is jelen volt.. 

Az összes mintát tekintve az átlagos Pmax érték 50.41 N volt (18.1-162.7 N, SD±23.63), az 

egyes szövettani csoportok átlagos Pmax értékeit a 17. táblázat tartalmazza. 
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Csoport N átlagos életkor 
(min-max, SD±) 

(év) 

átlagos PMI 
(min-max, SD±) 

(nap) 

átlagos Pmax  
(min-max) 

(N) 

Pmax SD 
 

(N) 
1. Ép 41 57.4 (4-88, 22.98) 7.5 (1-17, 3.98) 34.1 (18.1-60.8) 8.7 

2. Enyhe 33 54.5 (19-89, 17.15) 6.7 (2-20, 3.98) 44.6 (24,2-79,8) 12.6 

3. Közepes 12 57.4 (28-70, 11.56) 6.3 (2-18, 4.84) 55.4 (28,9-92,5) 16.0 

4. Súlyos 6 63.3 (55-70, 9.56) 6.5 (1-12, 4.50) 57.6 (39,8–71,5) 11.9 

5. Fibrosis 11 65.2 (33-100, 21.3) 7.7 (2-12, 3.43) 65.5 (37,8-112,2) 19.5 

6. Cirrhosis 16 65.5 (44-91, 12.89) 8.8 (3-16, 4.03) 87.1 (52.76-162.7) 30.3 

17. táblázat Pmax értékek szövettani csoportok szerint. 
 
 

A halál beállta utáni bomlásnak a szövetek sérülékenységét esetlegesen befolyásoló 

hatásának vizsgálata céljából a PMI és Pmax értékek statisztikai összevetését is elvégeztem. A 

PMI és Pmax értékek között nem mutatkozott korreláció sem az összes mintát (p=0.630) (37. 

ábra), sem pedig az „ép” csoportot vizsgálva (R2=0.002 p=0.592) (38. ábra).  

 

 
37. ábra A PMI és PMax értékek között nem mutatkozott korreláció az összes mintát vizsgálva. 
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38. ábra A PMI és PMax értékek között nem mutatkozott korreláció az „ép” csoportot 

vizsgálva. 

 

Az életkor szerepének vizsgálata során az életkor és a Pmax értékek között gyenge korreláció 

mutatkozott (R2=0.122, p=0.025) a szövettani elváltozásokat nem mutató csoportban. (39. 

ábra).  

 
39. ábra Az életkor és PMax értékek között gyenge korreláció igazolható volt az „ép” 

csoportban. 
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A szövettani elváltozásokat mutató csoportokban a PMax értékek szignifikánsan magasabbak 

voltak, mint az ép minták esetében (p=0.023, 0.001, 0.009, 0.0001, 0.0001 az 1-es illetve a 2-

6-csoportok között). Szignifikáns különbség volt észlelhető az enyhe fokú zsíros elfajulást (2. 

csoport), illetve a cirrózist (6. csoport) mutató minták között (p=0.0001). Az enyhe, közepes és 

súlyos fokú elzsírosodást mutató minták (2-4. csoportok) között ugyanakkor szignifikáns 

különbség nem volt igazolható (40. ábra).  

 
40. ábra a szövettani besorolás alapján képzett 1-6 csoportok összevetése. 

 

A teljes adatsor többváltozós regressziós analízise alapján nincs összefüggés az életkor, a PMI 

és a Pmax között. A szövettani kép ugyanakkor erős korrelációt mutatott a PMax értékkel 

(p<0.001). A különböző szövettani csoportok az életkor és a PMI tekintetében nem mutattak 

szignifikáns eltéréseket. 
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8.0. Dinamikus kompressziós vizsgálatok  

 

8.1. Mintavétel 

A mintavétel módja és eszköze az 5.1 és 5.3. pontban leírtakkal azonos volt. 24 mintát 

vizsgáltam, melyből 4 mintát a szövettani vizsgálat során észlelt bomlás miatt kizártam. Az 

értékelt 20 minta közül 17 férfi és 3 nő, az átlag életkor 48,05 év (19-68, SD±18,79), az átlagos 

PMI 5,3 nap (1-12 SD±3,68) év volt. 

 

8.2. Mérési eszköz és mérések 

A dinamikus kompressziós vizsgálatokat egy Mecmesin Multitest-dv 2.5 számítógéppel 

vezérelhető automata tesztállványra rögzített Mecmesin AFG-500 erőmérővel végeztem. A 

tesztállvány állandó sebességgel mozgatja a tesztállványt a beállított paraméterek szerint, 

miközben a mért erő rögzítésre kerül az idő függvényében a VectorPro Lite szoftver 

segítségével. Az AFG-500 készülék a maximális erőt maga is rögzítette. A kompressziót egy, 

az erőmérőre rögzített, 8 mm átmérőjű hengeres fémrúd (Mecmesin Radiused Probe - 500 N, 

10-32 UNF, 8 mm külső átmérő) közvetítette. A mintatartó állvány az 5.2 pontban rögzítettel 

(34. ábra b pont) azonos volt, azzal a módosítással, hogy a mintatartó középpontjára 10 mm 

átmérőjű lyukat fúrtam, melyen a fémrúd áthaladt a mérés során. Paraméterek: elmozdulás 

nullponttól -45 mm; sebesség lefelé 10 mm/min, felfelé 1000 mm/min; ciklusszám 1 (41. ábra). 

  

41. ábra Mecmesin Multitest-dv 2.5 AFG500 készülék a mintatartó állvánnyal 
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A minták szövettani vizsgálatát és besorolását az 6.2.2. és 7.5. pont leírtak szerint végeztem az 

ott megjelölt csoportokat alkotva. 

 

8.3. Mérési eredmények 

 

A kiértékelést a VectorPro Lite szoftver által rögzített görbéket alapul véve rögzítettem. A 42. 

ábra a műszer által rögzített görbét magyarázza. A nullpontból („mérés kiindulópontja”) az 

erőmérő és az ahhoz rögzített fémrúd lefelé kezd mozdulni (negatív előjelű elmozdulás), a 

májmintát a nyíllal jelzett ponton érve a terhelés növekedni kezd (negatív előjelű szakasz – a 

görbén „A” jelzés). A szakirodalmi adatoknak (Adil-Mayah 2018). megfelelően a terhelési 

görbe először nonlineáris, majd lineáris jelleget ölt. A kritikus terhelést elérve a szövetben 

szakadás alakul ki, ezáltal a terhelés lecsökken, majd a fémrúd szövetben való haladása során a 

további ismétlődő szakadások és a súrlódás együttes eredményeként több csúcs jelenik meg (a 

görbén „B”, majd „C” jelzésű szakasz). A beállított maximális elmozdulási mértéket követően 

a fémrúd felfelé mozog („D” jelzésű szakasz). 

 
42. ábra A VectorPro Lite szofftver által rögzített görbe magyarázata 

 

Az 5.5. pontban rögzítettek szerinti szövettani vizsgálat során 9 minta bizonyult épnek (1.), 7 

mutatott enyhe fokú zsíros elfajulást (2.), 1 mutatott közepes fokú zsíros elfajulást (3.), 3 pedig 

cirrhosis-t (6.). A mérési eredményeket a 18. táblázat tartalmazza.  
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No Fmax 

(N) 

σmax 

(N/mm2) 

Fr 

(N) 

σsz 

(N/mm2) 

σsz/ 

σmax 

Elinmax 

(N/mm2) 

Kor 

(év) 

F/N PMI 

(nap) 

3 31,6 0,63 16,2 0,32 0,51 0,473 21 F 3 

12 30,8 0,61 19,1 0,38 0,62 0,866 9 F 1 

16 33,7 0,67 16,9 0,34 0,51 0,785 22 N 4 

21 37,3 0,74 37,3 0,74 1 1,228 34 F 9 

22 37,4 0,74 26,0 0,52 0,70 0,866 20 F 3 

24 28,8 0,57 21,2 0,42 0,73 0,748 65 F 3 

32 22,4 0,45 22,4 0,45 1 0,713 52 F 10 

35 30,1 0,60 30,0 0,60 1 0,972 67 F 3 

39 26,4 0,52 21,5 0,43 0,82 0,747 64 F 4 

Átlagép 30,9 0,61 23,4 0,46 0,76 0.822 39.3  4.4 

Min-Max 22,4-37,4 0,45-0,74 16,2-37,3 0,32-0,74 0,51-1 0,47-1,2 9-67  1-10 

SD± 4,86 0,09 6,75 0,13 0,20 0,20 22,78  3,00 

2 34,8 0,69 18,5 0,37 0,53 0,712 60 F 2 

6 35,0 0,70 27,4 0,55 0,78 0,895 33 F 3 

10 26,2 0,52 24,8 0,49 0,94 0,837 67 F 12 

14 21,9 0,43 25,2 0,30 0,70 0,602 62 F 5 

19 30,6 0,61 24,4 0,49 0,80 0,778 25 F 2 

33 31,9 0,63 31,6 0,63 1 1,008 58 F 4 

34 37,0 0,73 36,1 0,72 1 0,975 59 F 3 

Átlagenyhe 31,0 0,61 26,8 0,50 0,82 0,83 52  4,42 

Min-Max 21,9-37 0,43-0,73 18,5-36,1 0,3-0,72 0,53-1 0,62-1,01 25-67  2-12 

SD± 5,37 0,10 5,64 0,14 0,17 0,14 16,1  3,50 
40 41,5 0,83 41,5 0,83 1 1,246 57 F 4 

18 47,1 0,94 44,6 0,89 0,94 1,526 41 N 8 

25 53,3 1,06 52,9 1,04 0,98 1,803 67 N 11 

28 76,6 1,52 76 1,51 1 2,348 68 N 12 

Átlagcirrh 59 1,17 57,8 1,14 0,97 1,89 58,6  10,3 

Min-Max 47,1-76,6 0,94-1,52 44,6-76 0,89-1,51 0,94-1 1,53-2,35 41-68  8-12 

SD± 15,5 0,30 16,3 0,32 0,03 0,41 15,3  2,08 

18. táblázat Dinamikus mérési eredmények ép, enyhe fokú zsíros elfajulást, közepes fokú 

zsíros elfajulást, illetve cirrhosist mutató minták esetén. Jelmagyarázat: No: a minta azonosító 

száma, Fmax: maximális erő; σmax: maximális feszültség; Fr: első szakadáskori erő; σsz: első 

szakadáskori feszültség; Elinmax: Young modulus) 
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A maximális erőt (Fmax) az erőmérő készülék rögzítette, az első szakadáskor fellépő erőt (Fr) a 

görbe első töréspontja mutatta. A feszültség értékek (σmax és σsz), valamint a görbe lináris 

végpontjánál számított - így a szövet elasztikus határának megfelelő - Young modulus (Elinmx) 

– a 3.2. pont szerinti képletek alapján került kiszámításra. A vizsgálat során rögzített görbéket 

szövettani csoportonkénti bontásban a (43-46.ábrák) tartalmazzák. 

 
43. ábra (a) Szövettanilag ép (1.) mintáknál rögzített görbék - VectorPro lite program egyszerre 

maximálisan 8 mérés görbéjét tudja megjeleníteni (n=5). 

 

 
43. ábra (b) Szövettanilag ép (1.) mintáknál rögzített görbék - VectorPro lite program egyszerre 

maximálisan 8 mérés görbéjét tudja megjeleníteni (n=4). 
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44. ábra Enyhe fokú elzsírosodást mutató (2.) mintáknál rögzített görbék (n=7). 

 

 
45. ábra Közepes fokú elzsírosodást mutató (3.) mintánál rögzített görbe (n=1). 
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46. ábra Cirrhosisos mintáknál (6.) rögzített görbék (n=3). 

 

A szövettani csoportok és a mért, illetve számított adatok összefüggését variancia-analízissel 

vizsgáltam. Mivel közepes fokú elzsírosodást mutató minta egy volt, így statisztikailg 

értékelhetetlen, ezért kizártam az elemzésből. Az Fmax, a Fr, a σmax , σsz valamint az Elinmx 

értékek a cirrhosist (6.) mutató mintákban szignifikánsan nagyobbak voltak, mint az ép (1.), 

illetve az enyhe fokú zsíros elfajulást (2.) mutató minták esetén. Az ép és az enyhe fokú zsíros 

elfajulást mutató csoportok között azonban szignifikáns különbség nem mutatkozott (47-52. 

ábrák). 
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47. ábra A maximális erő (Fmax) és a szövettani kép összefüggése. 

 

 

 

 

 
48. ábra A maximális feszültségérték (σmax) és a szövettani kép összefüggése. 
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49. ábra Az első szakadásnál fellépő erő (Fr) és a szövettani kép összefüggése. 

 

 

 

 

 
50. ábra Az első szakadásnál fellépő feszültségérték (σsz) és a szövettani kép összefüggése. 
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51. ábra A maximális és első szakadásnál fellépő feszültségérték (σmax és σsz) aránya és a 

szövettani kép összefüggése. 

 
52. ábra A lineáris szakasz végére számított elasztikus modulus érték (Elinmax) aránya és a 

szövettani kép összefüggése. 

 

A tok, illetve a parenchyma szakadásának egy vagy kétlépcsőssége kérdésében a vizsgálatom 

során is észlelhető volt a szakirodalomban észlelhető kettősség (Brunon 2010, Stingl 2002): az 

ép és az enyhe fokú zsíros elfajulás esetén egyes mintáknál a repedés egy lépcsőben, más 

mintáknál a repedés két lépcsőben következett be (43a-44. ábra). Közepes fokú zsíros elfajulás, 

illetve cirrózis esetén azonban minden esetben egy lépcsőben következett be a repedés (45-46. 

ábra). 
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9.  Az eredmények összefoglalása 

 
A boncolások során elvégzett mérések és adatgyűjtések során kapott eredmények az 

alábbiakban összegezhetők: 

 

• A máj tömege korrelációt mutat a testmagassággal, azonban a korreláció erősebb, 

amikor a szövettani képet is figyelembe vesszük. 

 

• A máj átlagos tömege az életkor előrehaladtával csökken, azonban ebben a szövettani 

változásoknak (így a fibrózisnak) döntő szerepe van, ugyanis szövettani elváltozásokat 

nem mutató minták esetén a máj tömege és az életkor között szignifikáns korreláció 

nem volt kimutatható. 

 
• A máj zsíros elfajulása együtt jár a máj tömegének növekedésével, azonban a fibrózis 

és a cirrózis - zsíros elfajulás hiányában – nem jár együtt a máj tömegének 

növekedésével. 

 

• A máj tömege jól korrelál a térbeli kiterjedésével valamennyi vizsgált dimenzióban. 

 
• A máj zsíros elfajulása elsősorban a szerv nyílirányú (A-P) méretét növeli meg, a 

szélességet nem érinti. 

 

• A hasi zsírszövet vastagsága korrelál a máj tömegével, azonban a máj szövettani 

képével nem. 

 

• A máj tömege és a májsérülés kialakulási valószínűsége között nem mutatható ki 

összefüggés. 

 

• A zsíros elfajulás nem befolyásolja a sérülés kialakulásának valószínűségét, a fibrózis 

és a cirrózis szignifikánsan csökkenti. 

 

• Az erőbehatás nagysága és a májsérülés kialakulási valószínűsége között szignifikáns 

korreláció van. 
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• A mellkasi és hasi zsírszövet vastagsága és a májsérülés kialakulási valószínűsége 

között nincs összefüggés. 

 

A különböző pathológiai stádiumú májszövetminták in vitro végzett biomechanikai mérési 

eredményei az alábbiakban összegezhetők: 

 

• A kvázi-statikus vizsgálatok során a zsíros elfajulást, a fibrózist, és a cirrózist mutató 

mintáknál szignifikánsan nagyobb erő volt szükséges a repedés létrejöttéhez, mint ép 

minták esetén. Cirrózisnál szignifikánsan nagyobb erő volt szükséges a repedés 

létrejöttéhez, mint enyhe fokú zsíros elfajulást mutató minták esetén. 

• Az életkor növekedésével a szövettani elváltozást nem mutató csoportban kismértékben 

növekedett a májszövet sérülékenysége, azonban az összes minta esetén ilyen korreláció 

nem volt. 

 

• A dinamikus kompressziós vizsgálatok során a cirrotikus mintáknál a maximális erő, és 

a repedéshez szükséges erő, a maximális feszültségérték, a repedéskor fennálló 

feszültségérték szignifikánsan nagyobb volt, mint az ép, illetve enyhe fokú zsíros 

elfajulást mutató minták esetén.  

 
• Az elasztikus modulus a cirrózist mutató mintáknál szignifikánsan nagyobb volt, mint 

az ép, illetve az enyhe fokú zsíros elfajulást mutató minták esetén. Az ép, illetve enyhe 

fokú zsíros elfajulást mutató minták közt azonban nem állt fenn szignifikáns különbség. 
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10. Következtetések 

 

A különböző kóros szerkezeti elváltozások a szövetek egyes alkotóelemeinek változása, illetve 

a különböző alkotóelemek arányának megváltozása révén szükségszerűen a biomechanikai 

tulajdonságok változásával is járnak. E szerkezeti változások biomechanikai tulajdonságokra 

kifejtett hatásának ismerete nagyban megkönnyítheti, és tudományos alapokra helyezheti annak 

a véleményezését, hogy egyes szerkezeti elváltozásokkal járó kórképek szerepet játszottak-e, 

és milyen mértékben az adott sérülés kialakulásában. Lehetővé válik tehát annak megalapozott 

- nem csak megelőző tapasztalatokra, vagy statisztikai adatokra támaszkodó - véleményezése, 

hogy sérülékenyebb-e az adott kórkép által érintett szerv. 

 

A szövettani elváltozások - a sérülések létrejöttében szerepet játszó tényezők közül - a máj 

tömegét és méretét is befolyásolják. A máj zsíros elfajulása együtt jár a máj tömegének 

növekedésével. Amennyiben azonban zsíros elfajulás nincs jelen, úgy a fibrózis nem növeli a 

máj tömegét (ez utóbbi esetben e hatással nem kell számolni). A máj mérete általában a 

tömegével arányosan növekszik mindhárom dimenziót tekintve, azonban az elzsírosodás 

elsősorban a nyílirányú átmérőt növeli. 

 

A mérési eredmények alapján megállapítható volt, hogy a zsíros elfajulás nem növeli a 

májszövet sérülékenységét, sőt – függően az elfajulás súlyosságától – a teoretikusan várhatóval 

és egyes szakirodalmi adatokkal (Belky 1895, DiMaio 2001, DiMaio 2006) ellentétben 

csökkentheti. Utóbbi hatás a kvázi-statikus mérési eredmények alapján kimutatható volt, de a 

dinamikus tesztek során az enyhe fokú zsíros elfajulásnál azonban már nem. Ezt a jövőben 

vizsgálni szükséges nagyobb mintaszám bevonásával és egyéb tényezők (pl. májtok 

vastagsága) figyelembe vételével. A dinamikus teszt során vizsgált egyetlen közepes fokú 

elzsírosodást mutató minta mérési eredményei az éphez képest már kisebb sérülékenységet 

mutattak. 

 

A zsíros elfajulással együtt járóan megnövekedett májtömeg esetén lassulásos és gyorsulásos 

sérülési mechanizmusok esetén a szervben ugyan nagyobb mechanikai feszültség alakul ki, ám 

ekkor sem kell fokozott sérülékenységgel számolni. A mérési eredmények e tekintetben 

összhangban állnak a boncleletek statisztikai elemzése kapcsán észlelt összefüggésekkel, 

melyek szerint sem a nagyobb májméret, sem pedig a zsíros elfajulás esetén nem nő a 

májsérülések gyakorisága. 
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Mind a kvázi-statikus, mind pedig a dinamikus mérések eredményei alapján látható, hogy a 

fibrózis és cirrózis jelentősen csökkenti a májszövet sérülékenységét, és – amennyiben zsíros 

elfajulás nem társul hozzájuk – a máj tömeg növekedésével sem járnak. Ebből következően 

megállapítható, hogy fibrózis és cirrózis esetén a máj sérülékenysége csökken, ugyanazon 

jellegű tompaerőbehatás esetén kisebb valószínűséggel alakul ki sérülés, mint szövettani 

elváltozást nem mutató szerv esetén. Mérési eredményeink e tekintetben is összhangban állnak 

a boncleletek statisztikai elemzése kapcsán észlelt összefüggésekkel, mely szerint fibrózis, és 

cirrózis esetén kisebb a májsérülések gyakorisága. 

 

A mérési eredmények alapján a májszövet sérülékenysége ugyan kismértékben növekszik az 

életkor növekedésével, azonban az életkorral gyakoribbá váló strukturális elváltozások e hatást 

ellensúlyozzák. Az életkornál tehát sokkal fontosabb tényező a szövettani kép. 

 

A fokozott zsír, illetve kollagén tartalom magyarázza a szövet megnövekedett szilárdságát. A 

dinamikus teszt mérési eredményei igazolják, hogy a fokozott kollagén tartalom az adott 

erőbehatásra kialakuló szöveti deformáció mértékét csökkenti. 

 

A hasonló szövettani képet mutató minták közötti jelentősen különböző mérési eredményeket 

több tényező is magyarázhatja. A kollagéntartalom még hasonló szövettani kép esetén is 

eltérhet mind az abszolút mennyiségét, mind a típusát tekintve, illetve a sérülés kialakulását a 

máj tokjának szilárdsága – melyet alapvetően vastagsága és kollagéntartalma határoz meg - is 

nagymértékben befolyásolja (Hollenstein 2006, Stingl 2002). Utóbbi fontosságát a dinamikus 

tesztekben észlelhető kettősség (egy vagy kétlépcsős szakadás) is alátámasztja. A 

kollagénrostok orientációja szintén befolyásolja a szövetek biomechanikai tulajdonságait 

(Karimi 2018), így e tényező is szerepet játszik mind a tok, mind a parenchyma erőbehatásokkal 

szembeni ellenállóképességében. Jelen értekezésemben részletezett vizsgálatok azonban e 

tényezők vizsgálatára még nem terjedtek ki, ugyanis elsődleges célom a rutin vizsgálatok - mely 

a 351/2013. kormányrendelet alapján kötelezően csak hematoxilin-eozin festés (351/2013) - 

során nyerhető adatokra vonatkoztatható, mindennapi szakértői gyakorlatot segítő, objektív 

mérési eredményeken alapuló megállapítások elérése volt.  

 

A vizsgálati eredmények cáfolják az egyes tankönyvekben fellelhető elméleti megfontolásokon 

alapuló (hivatkozásokkal alá nem támasztott) megállapításokat, melyek szerint a zsírmáj, vagy 
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a fibrotikusan elfajult, illetve cirrotikus máj sérülékenysége fokozott lenne. A szakirodalom 

korábbi részleges felismeréseit (Mazza 2007, Molina 2011, Ogawa 2016) az elvégzett 

kísérletsorozat komplex eredményei koherens megállapítássá rendszerezik. A boncanyag teljes 

feldolgozása a kísérleti megfigyeléseket támogatta, az elvi megállapításokat a gyakorlattal 

validálta. 

 

Amennyiben a szakértői gyakorlat során kérdésként felmerül a máj strukturális elváltozásainak 

a sérülések kialakulásában játszott szerepe, úgy jelen eredmények alapján megalapozottan 

állítható, hogy azok nem növelték a sérülés kialakulásának esélyét. Cirrózis esetén pedig az 

eredmények alapján a májsérülés bekövetkezése esélyének csökkenésével kell számolni. 

 

Eredményeim a járműipari biztonsági tervezés számára is hasznosak lehetnek, ugyanis 

igazolják, hogy a máj esetében az egészséges személyekre történő méretezés elegendő, az 

emberi test modellezését nem szükséges kiterjeszteni a máj esetében a kóros elváltozásokra. 

 

A kialakított objektív vizsgálati módszer más szervek – például tüdő, lép, vese – vizsgálatára is 

alkalmas és a jelen értekezés alapját képező hypotézisek azonos szerv(ek) más eszközzel, pl. 

élhatású, és/vagy szúró eszközökkel történő sérthetősége eseteire is felvethetők. 
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11.  Esetismertetés: az eredmények felhasználása a szakértői gyakorlatban 

 

A vizsgálataim során nyert eredmények szakértői gyakorlatban történő felhasználásának 

illusztrálására egy halált okozó súlyos testi sértés általam boncolt esetét kívánom bemutatni. A 

boncolást megelőzően az előzményi adatok során az alábbiak voltak ismertek: 

- A 36 éves P.L. sértettet december 24-én 18.00 órakor szállította be a mentő a kórházba, 

utcán végzett újraélesztési kísérlet után. A sértett a kórházba szállítást követően rövid időn 

belül elhunyt, érdemi vizsgálatok elvégzésére nem volt lehetőség.  

- Egy szemtanú látott egy 5 főből álló társaságot, valamint másik két különálló személyt. 

„Úgy tűnt, hogy a két társaság tagjai között vita lehetett, ugrálást is látott, de konkrét 

verekedést nem tapasztalt”.  

- Egy szemtanú megelőzően találkozott a későbbi sértettel. A szemtanú elmondta, hogy a 

későbbi sértett már ittas és feszült, ideges állapotban volt, és tett is olyan kijelentést, hogy 

az első szembe jövő emberrel verekedni fog. Későbbiekben az utcán megláttak egy 5 fős 

társaságot, és a sértett minden ok nélkül beléjük kötött, szidalmazta őket, majd fenyegetően 

lendületesen meg is indult az irányukba. Akkor a társaságból 2 fő a sértett felé tartott, majd 

2 fő pedig a tanú irányába. A tanú, hogy elkerülje a verekedést sietősen elfutott a 

helyszínről. Az őt követő 2 ember meg sem próbálta elkapni. Biztonságos távolságból 

visszanézve már csak annyit látott, hogy a sértett az úttest közepén „szédeleg", a társaság 

pedig addigra már távolabb van. 

 

A boncolás során az alábbi külsérelmi nyomokat észleltük: 

1. A hajas fejbőr bal oldalán a fülkagyló felett 3, mögötte 2 cm-rel kezdődően egy 4x3 

cm-es területen a bőr sötét-szederjesen zúzódott, e területben egy 1 cm-es 

függőleges lefutású, felszínes, egyenetlen szélű folytonosság-megszakítás volt 

látható (53. ábra). 

2. A felső ajakpíron illetve ezzel összefüggésben a fogak illetve a fogléccel összefekvő 

nyálkahártyának megfelelő területeken egy 2x2 cm-es kiterjedésben vörhenyes 

bevérzés volt látható, illetve ugyanezen területben egy függőleges lefutású, 8 mm 

hosszúságú, felszínes, éles szélű nyálkahártya folytonosság-megszakítás is 

észlelhető volt. (53. ábra). 

3. A mellkas bal oldalán az elülső és hátsó hónaljredő vonala között, a hónaljárok alatt 

4 cm-rel kezdődően, egy 15x5 cm hosszúságú területen vörhenyes-szederjes 

bőralatti vérbeszűrődés tűnik át. (53. ábra). 
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4. A has bal oldalán bőrön az elülső hónaljredő vonalának megfelelően a csípőlapát 

íve fölött 3 cm-rel szederjes, 2x1 cm-es, igen halvány bőralatti vérbeszűrődés tűnt 

át. (53. ábra). 

5. A has jobb oldalán a bőrön a bordaív alatt 2 cm-rel, igen halvány, 2x1 cm-es 

szederjes bőralatti vérbeszűrődés tűnt át. (53. ábra). 

 

A mellkas, has, és hát bőrét lefejtve a bőr alatti zsírszövetben, illetve izomzatban sérülést 

nem észleltünk. 

 

 
1 

 
2 

 
3  

4 

 
5 

53. ábra Külsérelmi nyomok (1-5). 
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A belszervi vizsgálat során a bal oldali VI. borda szegycsont melletti törését, a hasüregben 

1600 ml vért, a máj elülső felszínén a bal és jobb lebeny határán függőleges lefutású 

repedéseket (54. ábra) és shock-veséket észleltünk. A máj tömege 1500 g, metszlapon 

kifejezetten zsírfényű, enyhe fokú zsíros elfajulás volt észlelhető. 

 
54. ábra A boncolás során észlelt májsérülés (a májsérüléseket a piros nyíl, a boncolás 

során ejtett metszéseket a sárga nyilak jelölik). 

 

A bonclelet alapján a halál oka a máj repedése következtében fellépő heveny hasűri elvérzés 

volt.  

A sérülések megjelenése alapján megállapítható volt, hogy a felső ajak sérülése ütés során 

keletkezhetett, míg a hajas fejbőr sérülése valamilyen tompa felszínhez ütődés során. A sértettet 

tehát – nagy valószínűséggel ököllel – szájon ütötték, melynek következtében elesett. A mellkas 

bal oldali vérbeszűrődése szintén származhatott a talajhoz ütődéstől. A boncolás során az 

elesésre jellegzetes hámsérüléseket nem észleltünk, ezek hiányát a vastag téli ruházat viselése 

magyarázza. A hasfal két oldalán észlelt sérüléseket okozhatták ütések vagy rúgások (utóbbi 

esetben a sértett földön fekvő helyzetében).  

 

A repedés elhelyezkedése és lefutása alapján azt egy, a hasat elölről érő, nagy erejű tompa 

erőbehatás hozta létre (Rogers 2018, Slotta 2014). A has oldalsó részét érő erőbehatások -
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melyek a 4-5. külsérelmi nyomokat hozták létre - tehát nem okozhatták a májsérülést. A 

májsérülés keletkezéseként a lassulásos mechanizmus kizárható volt, a sértetten ugyanis nem 

észleltünk olyan külsérelmi nyomot, amely olyan magasságból történő zuhanásra utalna, amely 

májsérülést létrehozhatna (illetve ez a helyszín alapján is kizárható volt). A hasi, illetve mellkasi 

zsírszövetben bevérzést nem észleltünk, ez arra utalt, hogy az erőbehatás viszonylagosan 

nagyobb területen oszlott el. Emiatt a felszínes lágyrészekben ugyan az energiasűrűség alacsony 

volt a sérülés kialakításához, de a májra ható erő változatlanul elég nagy maradhatott a 

kompressziós mechanizmus révén. Ilyen jellegű erőbehatást pl. cipőtalppal lehetséges 

létrehozni. Az elkövetők fiatalkorúak voltak, testsúlyuk kb. 60 kg.  

 

A vádlottak elismerték az előző bekezdésben leírt keletkezési mechanizmust. A tárgyaláson a 

vádlottak védőügyvédje azzal érvelt, hogy azért keletkezett a sértettnek májsérülése, mivel a 

máj zsíros elfajulása következtében a mája sérülékenyebb volt. A védőügyvéd indítványa 

alapján szakértőhöz intézték azt a kérdést, hogy a sértett májbetegsége hozzájárulhatott-e a 

sérülés létrejöttéhez, a májbetegség nélkül is bizonyosan létrejött volna-e a halálához vezető 

sérülés. 

 

A szakirodalmi adatok alapján 380 J feletti energia már létrehozhat súlyos májrepedést (Hannon 

2008).  A sérülés elszenvedésekor háton fekvő testhelyzet miatt a sérülés csaknem teljes egészét 

a szövetek, hasűri szervek nyelték el, és a körülírt erőbehatás következtében annak teljes 

energiája a máj tájékára összpontosult. A 380 J mozgási energia eléréséhez a 𝐾𝐾𝐾𝐾 = 1
2
𝑚𝑚 × 𝑣𝑣2 

képletet használva, 60 kg tömeggel számolva 3,56 m/s becsapódáskori sebesség volt szükséges. 

Ezt a sebességet – közel függőleges irányú ugrás esetén a 𝑣𝑣 = 𝑣𝑣0 + 𝑔𝑔 × 𝑡𝑡, ill. a 𝑠𝑠 = 𝑣𝑣0 × 𝑡𝑡 +

0.5 × 𝑔𝑔 × 𝑡𝑡2 képletet (Brinkmann 2003, Giambattista 2010) használva - 64,78 cm magasról 

történő ráugrás, illetve ilyen magasra történő felugrás hozhatta létre (ilyen zuhanási 

magasságnál a légellenállás érdemi szerepével nem kell számolni).  

 

A fenti képletekben szereplő jelzések: 

V: sebesség (m/s) 

V0: kiindulási sebesség (m/s) 

s: megtett távolság (m) 

t: idő (s) 

g: gravitációs gyorsulás, 9.8 m/s2 
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Szakirodalmi adatok szerint egy ember által elkövetett taposás során átlagosan 6270 N erő 

érvényesül (Kieser 2013), mely több mint hétszerese a májsérülés szemből történő 

létrehozásához minimális szükséges erőnek (Shao 2013). 

 

Az adott testsúlyú személy(ek) tehát a fekvő sértett hasára történő ráugrással létrehozhatták a 

boncolás során észlelt májsérülést.  

 

A kísérletes eredményeimből pedig kitűnik, hogy a sértettnél észlelt jellegű májelváltozásnál 

nem kell fokozott sérülékenységgel számolni. 

 

Összességében tehát természettudományos bizonyítékokon alapuló módszerekkel cáfolható 

volt, hogy a sértett sorsszerű májelváltozása szerepet játszott volna a sérülés létrejöttében. 
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12. Megállapítások 

 

1/a. Nagyobb testmagassághoz nagyobb májtömeg tartozik. 

1/b. Az életkor önmagában a máj tömegét nem befolyásolja. 

1/c. A máj tömegének növekedésével arányosan nő a máj mérete 

1/d. A zsíros elfajulás a máj méretét növeli, a fibrózis azonban nem. 

1/e. Zsíros elfajulás esetén elsősorban a máj antero-posterior átmérője nő, a horizontális 

átmérője pedig nem. 

 

2/a. Az erőbehatás nagyságának növekedésével a májsérülések gyakorisága nő. 

2/b. A máj zsíros elfajulása nem növeli a májsérülések gyakoriságát.  

2/c. A fibrózis, illetve a cirrózis csökkenti a májsérülések gyakoriságát.  

2/d. A máj tömegének növekedése nem növeli a májsérülések gyakoriságát. 

2/e. A mellkasi és hasi zsírszövet vastagságának növekedése nem befolyásolja a májsérülések 

gyakoriságát. 

 

3. Az erőmérővel végzett kompressziós vizsgálat alkalmas a májszövet sérülékenységének 

objektív vizsgálatára. 

 

4/a. Tompa erőbehatás esetén az enyhe zsíros elfajulás nem növeli a májszövet sérülékenységét, 

a súlyosabb zsíros elfajulás pedig csökkenti. 

4/b. A fibrózis (és így a cirrózis) csökkenti a máj sérülékenységét. 
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Abstract
The aim of our study was to examine the possible effect of steatosis and fibrosis on the blunt force vulnerability of human liver tissue.
3.5 × 3.5 × 2-cm-sized liver tissue blocks were removed from 135 cadavers. All specimens underwent microscopical analysis. The
tissue samples were put into a test stand, and ametal rod with a square-shaped head was pushed against the capsular surface. The force
(Pmax) causing liver rupture was measured and registered with aMecmesin AFG-500 force gauge. Six groups were formed according
to the histological appearance of the liver tissue: intact (group 1), mild steatosis (group 2), moderate steatosis (group 3), severe steatosis
(group 4), fibrosis (group 5), and cirrhosis (group 6). The average Pmax value was 34.1 N in intact liver samples (range from 18.1 to
60.8 N, SD ± 8.7), 45.1 N in mild steatosis (range from 24.2 to 79.8 N SD ± 12.6), 55.4 N in moderate steatosis (range from 28.9 to
92.5 N, SD ± 16.0), 57.6 N in severe steatosis (range from 39.8 to 71.5 N, SD ± 11.9), 63.7 N in fibrosis (range from 37.8 to 112.2 N,
SD± 19.5), and 87.1N in the case of definite cirrhosis (range from52.7 to 162.7N, 30.3). The Pmax valueswere significantly higher in
samples with visible structural change than in intact liver sample (p = 0.023, 0.001, 0.009, 0.0001, 0.0001 between group 1 and groups
2 to 6 respectively). Significant difference was found between mild steatosis (group 2) and cirrhosis (group 6) (p = 0.0001), but the
difference between mild, moderate, and severe steatosis (groups 2, 3, and 4) was not significant. Our study demonstrated that contrary
to what is expected as received wisdom dictates, the diseases of the parenchyma (steatosis and presence of fibrosis) positively correlate
with the blunt force resistance of the liver tissue.

Keywords Forensics . Forensic pathology . Liver . Steatosis . Cirrhosis . Blunt force injuries

Introduction

The liver is the most commonly injured abdominal organ in
trauma [1, 2]. Traffic accidents account for the majority of liver
injuries [3]. The incidence of traumatic liver injury in total pop-
ulation is 2.95–13.9/100.000 [4, 5]. Thirteen to 16% of
polytrauma patients have liver injuries [6]. A direct frontal blunt
impact usually causes the injury of the left liver lobemostly along

the falciform ligament (segments II, III, and IV), while impacts
coming from lateral directions mostly affect the right lobe (seg-
ments V–VIII) [7].

Liver injuries can be caused by acceleration, deceleration, and
compression/crush/ mechanisms [8]. The minimal impact veloc-
ities which can lead to liver injuries are predicted 5–8 m/s [9].
However, the mechanical vulnerability of tissues can show large
individual differences, and these differences influence whether a
blunt force results in an injury or not. The possible role of these
individual differences has to be assessed in forensic situations
many times.

The pathological changes of liver caused by diseases and/or
dietary differences are very common. The fatty liver prevalence
(alcoholic and non-alcoholic combined) is around 45% [10], and
it increases with age. It is also common in children and young
adults, reaching 17.3% for ages 15 to 19 years [11]. The estimat-
ed prevalence of hepatic fibrosis is around 3% [10].

Normal (healthy) liver contains 1–4% fibrous tissue, while
cirrhotic contains 15–35% fibrous tissue. Normal human liver is
estimated to contain approximately 5.5 mg/g of collagen, while
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cirrhotic liver contains approximately 30 mg/g [12]. Apart from
the overall collagen content, type I/type III collagen ratio increases
in cirrhotic liver above 20 mg of collagen/g [13]. Based on theo-
retical considerations, these structural changes should have a neg-
ative impact on the biomechanical properties and—more impor-
tantly in forensic aspects—on the vulnerability of the liver.

Textbook-based received wisdom suggests [14, 15] that
certain diseases (e.g. steatosis) increase the vulnerability of
liver, but no experimental data are available on the possible
connection between pathological liver changes and blunt force
vulnerability of human liver.

Biomechanical studies, compression, and strain test on liver
samples have been performed by previous researchers [16].
These experiments used in vivo aspiration [17] or ex vivo
methods [18–22] to define the mechanical properties of liver,
and to create a mechanical resilience model for human liver
[23]. However, no one of the previous studies examined the
effect of different pathological conditions on the mechanical
properties of liver samples. The degree of liver stiffness is deter-
mined by elasticity and viscosity. The liver matrix (collagen con-
tent) determines elasticity, while fatty infiltration, perfusion pres-
sure, and inflammation determine viscosity [24]. A previous
in vivo and ex vivo aspiration test on human liver suggested that
increased connective tissue content increase the stiffness of liver,
resulting in an increase of the stiffness index [25]. However, the
results were inconclusive possibly due to the low number of
samples. An animal study on rats indicated that chronic liver
diseases increase liver stiffness [24].

The forensic pathologist is frequently challenged to evaluate
the effect of preexisting liver diseases on blunt force vulnerability
of the liver. The previous studies—mostly aiming to develop
better diagnostic procedures—can offer only limited data.

Theoretically speaking, multiple factors can influence the
blunt force vulnerability and resilience of the liver. These factors
include liver size, liver weight, tissue density, tissue structure,
capsule strength, and age. Liver size associated with steatosis
may increase vulnerability [26], and larger organ weight causes
larger forces during sudden deceleration, but a previous study
suggested that steatosis does not increase the chance of blunt
force liver injuries [26].

The aim of our study was to examine the possible effect of
liver diseases on the vulnerability of liver tissue. A test system
was developed and set up to emulate impact/compression type
blunt force injuries of liver tissue on human liver samples
using quasi-static blunt force.

Materials and methods

Samples

One hundred thirty-five liver samples were examined from hu-
man autopsy cases of the Department of Forensic Medicine,

Medical School, University of Pécs. Prior to the autopsy, the
bodies were stored at 4 °C from the onset of death, and no
cadavers or samples were frozen. Previous freezingmay interfere
with the tensile properties andmechanical strength of tissues [27,
28]. Cases with unknown time of death or showing any macro-
scopic sign of putrefaction were excluded from the investigation.
The cases who suffered previous traumatic liver injury, high
energy impact (e.g. car accidents or falling from heights), poison-
ing, or had sepsis at the time of death were also excluded.

The tissue blocks were removed from the anterior surface
of the eighth liver segment with a 3.5 × 3.5 × 2-cm-sized rect-
angular metal frame (Fig. 1). The metal frame had a cutting
edge allowing to take uniform-sized cubic-shaped samples.
Considering its role in defending the liver parenchyma, the
liver capsule was not removed from the tissue blocks.

Mechanical tests

The tissue blocks were positioned into a 3.5 × 3.5 × 2-cm-
sized sample tray connected to the top of a Mecmesin AFG-
500 force gauge (0–500 N measurement range, 0.1 N resolu-
tion). The force gauge and the sample tray were incorporated
into a test stand (Fig. 2). The test stand was equipped with a
downward facing rod with a square-shaped head with a 1-
cm2-sized flat metal surface. A steadily increased pushing
force has been applied on the capsular surface of the liver
block. The breakthrough pressure resulting in the rupture of
the capsule and lacerating the liver parenchyma was electron-
ically registered as peak pressure (Pmax) by the force gauge.

Tissue sample classification

Histological samples were taken from each tissue block, and the
histological appearance was evaluated under microscope using
haematoxylin-eosin (HE) staining. Based on the microscopic

Fig. 1 The rectangular metal frame used for removing the samples from
the liver
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appearance, six groups were formed using a modified liver
steatosis and fibrosis classification [12, 25, 29] (Fig. 3a–f):

Group 1: intact liver samples without any visible micro-
structural change (no steatosis or fibrosis); (Int)

Group 2: mild steatosis (less than 1/3 of cells with
steatosis); (Mil)

Group 3: medium-grade steatosis (1/3 to 2/3 of hepatocytes
with steatosis); (Med)

Group 4: severe steatosis (more than 2/3 of hepatocytes
with steatosis); (Sev)

Group 5: perisinusoidal, periportal, or bridging fibrosis,
with or without steatosis; (Fib)

Group 6: liver cirrhosis (presence of nodules), with or with-
out steatosis. (Cir)

Aetiology had no role in the selection process (i.e. alcohol
induced vs other causes). Sixteen samples were excluded from
the original study population because of microscopic signs of
putrefaction, cellular (cancer or inflammatory cells), or for-
eign body infiltration. The average age of all cases included
in the study was 58.72 years (SD ± 18.79; min-max, 4–100);
90 liver samples were obtained from males and 29 from fe-
males. The post-mortem interval (PMI) of liver samples
ranged from 1 to 20 days (mean 7.32, SD ± 4.04).

Statistical analysis

Statistical analysis was performedwith SPSS 21 (IBM) statistical
suit.

Fig. 2 The force gauge and the test stand

Fig. 3 The six groups formed
based on the histological
appearance (HE). a Intact liver. b
Mild steatosis. c Medium-grade
steatosis. d Severe steatosis. e
Fibrosis. f Cirrhosis
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Multivariate analysis (Kruskal-Wallis test) was used for
comparison of max force between groups. Where statistically
significant difference (p < 0.05) was found, pairwise compar-
isons were performed to determine differences between rele-
vant groups. In pairwise comparisons, significance levels
were adjusted for multiple comparisons.

Relation between max force and age was tested with linear
correlation. R2 was calculated. Level of significance was 0.05.

Results

The groups (1–6) were proven comparable by age and sex.
Forty-one liver samples showed no microscopic sign of struc-
tural change (group 1), 33 samples showed mild steatosis
(group 2), 12 samples showed medium-grade steatosis (group
3), 6 samples showed severe steatosis (group 4), 11 samples
showed fibrosis (group 5), and 16 definite cirrhosis (group 6).
Most of the fibrotic and cirrhotic samples also showed some
level of fatty infiltration. The registered Pmax values ranged
from 18.1 to 162.7 N (average 50.41 N, SD ± 23.63).

The possible correlation between PMI and Pmax was
analysed to assess the possible effect of PMI on blunt force
vulnerability of liver tissue. No correlation was found between
the PMI and the measured Pmax values (p = 0.630) (Fig. 4).
No correlation was found between the PMI and Pmax in the
intact liver group (R2 = 0.002 p = 0.592) (Fig. 5). The effect of
age on liver vulnerability was also assessed, and age of the
deceased in the intact group showed weak correlation with the
Pmax values (R2 = 0.122, p = 0.025) (Fig. 6).

Multivariate regression analysis of the complete dataset did
not reveal previously unidentified correlations with regard to
the parameters evaluated. The histological feature-based

classification strongly correlates with the Pmax (p < 0.001),
while age and PMI have no significant effect on Pmax.

Age and PMI comparison of different histological groups
showed no significant differences.

The average Pmax value was 34.1 N in intact liver samples,
45.1 N in mild steatosis, 55.4 N in moderate steatosis, 57.6 N
in severe steatosis, 63.7 N in fibrosis, and 87.1 N in the case of
definite cirrhosis (Table 1).

The Pmax values were significantly higher in samples with
microscopic structural changes than in intact liver samples
(p = 0.023, 0.001, 0.009, 0.0001, 0.0001 between group 1
and groups 2 to 6 respectively). Significant difference was
found between mild steatosis (group 2) and cirrhosis (group
6) (p = 0.0001). The difference between mild, moderate, and
severe steatosis (group 2–4) was not significant (Fig. 7).

Fig. 4 The figure indicates lack of correlation between Pmax (N) and
PMI (days)

Fig. 5 The figure indicates lack of correlation between Pmax (N) of intact
samples (group 1) and PMI (days)

Fig. 6 Correlation of Pmax (N) and age (years) in the intact group, show-
ing the linear trend line. Linear correlation between the two parameters
were significant (p = 0.025, R2 = 0.122)
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Discussion

Our study showed that the steatosis, fibrosis, and cirrhosis de-
crease the blunt force vulnerability of the liver tissue. There is a
clear-cut gradual increase in Pmax with progression of degree of
pathologies. The mechanical properties of the fat tissue content
and the increase of fibrotic tissue (collagen) explain the increased
stiffness, aswell as the increased tissue resistance in liver diseases
with these structural changes. The experimental data also suggest
that the vulnerability of liver tissue increases slightly by age, but
the underlying histological condition is much more important
determining the resistance to blunt force injury.

The data presented support statistical data from previous
study [26]. The steatosis or fibrosis may increase the chance of
liver injury due to the increased organ size and weight, but
also increase the mechanical strength of the liver tissue.

The individual differences among the samples with similar
histological appearance can be explained by multiple factors.
The collagen content of tissues can differ slightly even when
the histological appearance is similar, and the mechanical
stiffness of the parenchyma can be masked by the stiffness
of the capsule [25]. Diseases with microstructural changes
affect the parenchyma to a larger extent than the capsule.
Previous experiments proved that the capsule plays an

important role in the mechanical strength of liver [30], and
thickness and collagen content of the capsule can affect its
mechanical stiffness [31]. The orientation of collagen fibres
has also large effect on the biomechanical properties of the
capsule [22], and therefore, it can be presumed that a similar
effect is present in the parenchyma. In a living individual, also
the actual blood perfusion can affect the mechanical properties
[22, 23] due to its effect on viscosity [24]. Theoretically, the
impact speed alsomight influence the vulnerability of the liver
affected by different parenchymal diseases. The evaluations of
the role of further factors like capsule structure, collagen con-
tent, impact velocity, and angle were beyond the scope of the
present study and are matters of ongoing research awaiting for
publication.

Our study using a compression-type blunt force in a quasi-
static setting demonstrated that certain diseases of the paren-
chyma (steatosis, fibrosis) decrease the blunt force vulnerabil-
ity of the liver tissue. The data contradict to the canonized
teaching based on theoretical considerations as one may ex-
pect a more fragile, less mechanical stress-resistant liver of a
cirrhotic patient. Previous statistical [26] and experimental
data [24, 25] are supported by our data.

Our study gives useful data when the effect of structural dis-
eases on liver vulnerability has to be assessed, but due to the lim-
itationsaboveexplained, theeffectscannotbequantifiedprecisely.
Further experiments assessing the role of overall collagen content
of liver and the role of capsule thickness, capsule strength, and the
use of dynamic forces can further detail, explain, and quantify the
effect of pathological conditions on liver vulnerability.

In general terms, it can be stated with quite good certainty
during a forensic evaluation of a blunt force liver injury that a
given blunt liver rupture is not negatively related to the vic-
tims with previously existing hepatic steatosis or cirrhosis.
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Table 1 Peak pressure at the time of laceration in different histological groups

Group N Age mean (range, SD±) (year) PMI mean (range, SD±) (day) Pmax mean (range) (N) Pmax SD (N)

1. Int 41 57.4 (4–88, 22.98) 7.5 (1–17, 3.98) 34.1 (18.1–60.8) 8.7

2. Mil 33 54.5 (19–89, 17.15) 6.7 (2–20, 3.98) 44.6 (24,2-79,8) 12.6

3. Med 12 57.4 (28–70, 11.56) 6.3 (2–18, 4.84) 55.4 (28,9-92,5) 16.0

4. Sev 6 63.3 (55–70, 9.56) 6.5 (1–12, 4.50) 57.6 (39,8–71,5) 11.9

5. Fib 11 65.2 (33–100, 21.3) 7.7 (2–12, 3.43) 65.5 (37,8-112,2) 19.5

6. Cir 16 65.5 (44–91, 12.89) 8.8 (3–16, 4.03) 87.1 (52.76–162.7) 30.3

Fig. 7 Pmax (N) values in the six histological groups. The Pmax values
were significantly higher in samples with microscopic structural changes
than in intact liver samples
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A B S T R A C T

The liver is the most commonly injured abdominal organ, accounting for around half of abdominal organ in-
juries. The emergence of liver injury is determined by the injury mechanism, force, and tissue vulnerability. The
vulnerability of the liver depends on the strength of the capsule and parenchyma, as well as the weight and
dimensions of the liver. The common hepatic diseases, like steatosis, fibrosis, and cirrhosis, can change the organ
weight and dimensions, but their exact correlation is not well known. This study was designed to evaluate the
correlation between liver diseases, weight, and dimensions. The liver weight, horizontal, vertical, and antero-
posterior length were measured obtained by 213 forensic autopsies. The recorded data were compared with body
height, age, and liver histology. Body height positively correlated with liver weight (R2 = 0.252), but the
correlation was much stronger in the case of livers without structural disease (R2 = 0.450). The liver size seems
to significantly decrease with age (R2 = 0.081), but the effect is mostly due to structural alterations that are
proven by histology. The comparison of the liver weight in various histological groups clearly indicated that
steatosis increases the liver size, but fibrosis does not (if no steatosis is present at the same time). In general, liver
dimensions increase proportionally to the liver weight. However, hepatic steatosis causes disproportional en-
largement: it does not have a significant effect on the horizontal dimension and has only a minor effect on the
vertical dimension. Steatosis affects disproportionally the dimensions with a strange tendency to expand liver
anteroposteriorly.

1. Introduction

The liver is the most commonly injured abdominal organ, ac-
counting for around half of abdominal organ injuries [1,2]. According
to large datasets, the incidence of liver injury among trauma patients
ranges between 0.41 and 1.1% [3,4], reaching 13–15% in polytrauma
patients [5]. Liver injuries can be caused by blunt force and penetrating
injury, and most occur as a consequence of a blunt force injury. How-
ever, in regions with high homicide rates, penetrating injuries (stab or
gunshot wounds) take the leading role [6,7]. During wartime, pene-
trating liver injuries caused by fragments of various explosive devices
are also common [8].

1.1. Mechanism of liver injuries

Blunt liver injuries can be caused by compression, acceleration, or
deceleration mechanisms [9,10]. The liver is fixated by the inferior
vena cava and ligaments, but these allow some mobility to the organ

[10], so the liver can shift from in position due to an external force
during an acceleration or deceleration event. However, in most cases of
blunt trauma, liver injury is caused by complex mechanisms. A drop test
of torsos with installed accelerometers showed that the deceleration is
followed by compression and then a rotational movement before the
liver returns to its original position [11].

1.2. Factors influencing liver injuries

Forensic pathologists are frequently challenged with evaluating the
effect of size and prevailing diseases on liver vulnerability [12–14].
Data suggests, that hepatic steatosis and fibrosis does not increase the
vulnerability of the liver tissue. Apart from the resilience of the liver
tissue, multiple other factors can influence its vulnerability. In cases of
penetrating injuries, the dimensions can be an important factor since an
object penetrating into the abdomen has a higher chance of hitting a
larger organ.

In the case of compression, a similar correlation can be assumed: a
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larger liver has less space to move, so the stress during compression is
increased. In cases of acceleration and deceleration, the liver weight is
an important factor because the force acting on the liver depends lar-
gely on its mass according to F = m × a, where F is the force (N), m is
the mass (kg), and a is the acceleration/deceleration (m/s2) [15]. Thus,
upon evaluating the possible impact of structural changes on liver
vulnerability, the tissue resistance [14], an also weight and dimensions
of the liver have their own role.

1.3. Average liver weight and dimension

The average liver weight of an adult is around 1500–1800 g (range:
670–3808 g) [16–18]. The liver weight correlates significantly with
body weight and body mass index [17–20]. However, the scientific
literature is diverse in about its possible correlation with body height.
One study found a weak correlation (R2 = 0.06) [18], and another
found a strong correlation (R2 = 0.88) [17], while others found no

significant correlation whatsoever [19,20]. Previous studies indicate
that liver weight decreases with age after approximately 50 years, but
there is no correlation between liver weight and age in younger po-
pulations [17,18,21].

The average liver dimensions are 250 – 300 mm (horizontal
length) × 190–210 mm (vertical length) × 60–90 mm (antero-pos-
terior (A-P) length) [16]. However other studies have found larger
variability [19]. The average liver volume is around 1500 cm3 [19,22],
which also has a large range of variability (600–3300 cm3) [19]. The
liver volume is positively correlated with body weight, but its possible
correlation with height and age remained unclear [22].

The differences between the correlation of liver weight/size and
height/age in different studies can be explained by their different study
designs. The age distribution of the investigated populations have been
dissimilar in different studies, and more importantly, some studies in-
cluded healthy people, while others included people with systemic or
liver diseases as well. No study analysed the effect of diseases on the
results.

Pathological changes of the liver are very common. The prevalence
of steatosis is around 45%, and the prevalence of hepatic fibrosis is
around 3% [23]. It is well documented that steatosis increases the liver
weight [24,25], but no complex study has described the effect of dif-
ferent liver diseases (steatosis, fibrosis, and cirrhosis) on the liver’s
weight and more specifically on its dimensions.

Thus, to study the effect of histological changes on liver weight and
size, the liver’s weight and dimensions were measured during autopsies,
and the correlation with age, body height, and histological appearance
was analysed.

Table 1
Classification criteria of histological groups.

Group no Degree of Steatosis Degree of Fibrosis Name

1 not present not present intact
2 < 5% not present very mild steatosis
3 5 – 33% not present mild steatosis
4 33–66% not present moderate steatosis
5 > 66% not present severe steatosis
6 not present present fibrosis
7 present present steatofibrosis
8 not present present cirrhosis
9 present present steatocirrhosis

Fig. 1. Histological groups. (a) intact, (b) very mild steatosis, (c) mild steatosis, (d) moderate steatosis, (e) severe steatosis, (f) fibrosis, (g) steatofibrosis, (h) cirrhosis,
(i) steatocirrhosis.
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2. Materials and methods

Liver weight, horizontal, vertical, and A-P length were measured
during 213 forensic autopsies. The weight was measured using a Kern
FFN autopsy scale (0–15 kg, d = 2 g), and the length was measured
with a measuring tape while the liver was lying on its posterior surface.

3. Histological findings

Representative histological samples were taken from the liver in all
autopsy cases. The formalin-fixed, paraffin-embedded tissue sections
were stained with haematoxylin and eosin (H&E). Nine groups were

formed according to the histological findings (Table 1; Fig. 1). Classi-
fication was based on established criteria [13,24,26,27]. Etiology (i.e.
alcohol induced vs. other causes) was not considered during the cate-
gorization as relevant data were missing or insufficient in majority of
cases.

4. Statistical analysis

Statistical analysis was performed with the software IBM SPSS (ver.
26). The correlation between measured data and histological appear-
ance was examined with a multivariate analysis (two-way ANOVA).
The relation between the measured data was tested with the linear
correlation, and R2 was calculated. The significance level was set to
0.05.

Table 2
Average liver weight and size in the various histological groups.

Gr No Histological group average horizontal length
(min–max, SD ± ) (mm)

average vertical length (min–max,
SD ± ) (mm)

average A-P length (min–max,
SD ± ) (mm)

average weight (min–max,
SD ± ) (g)

0 213 All 260.7 (135–360, 30.2) 190.2 (105–280, 29.7) 68.4 (36–106, 13.5) 1548.4 (700–3089, 460.5)
1 76 Intact 255.6 (174–320, 25.9) 188.2 (116–266, 28.2) 64.6 (40–96, 12.3) 1400.8 (708–2476, 339.5)
2 23 Very mild steatosis 271.5 (224–352, 31.0) 192.7 (144–260, 28.7) 65.7 (49–92, 9.9) 1486.0 (1064–2834, 410.0)
3 46 Mild steatosis 267.3 (214–315, 34.6) 189.3 (142–248, 24.4) 71.4 (36–105, 15.0) 1704.3 (898–2824, 418.6)
4 15 Moderate steatosis 272.3 (210–360, 35.1) 186.7 (105–218, 29.6) 77.6 (58–105, 12.8) 1765.6 (890–2784, 515.4)
5 7 Severe steatosis 275.6 (245–300, 20.9) 227.,6 (155–280, 45.8) 86.4 (69–105, 12.0) 2284.1 (1656–3089, 497.0)
6 24 Fibrosis 250.6 (170–302, 33.0) 185.0 (114–254, 36.7) 63.2 (45–83, 9.1) 1485.7 (700–3080, 474.6)
7 10 Steatofibrosis 244.5 (135–300, 43.8) 200.1 (165–300, 24.1) 69.9 (55–90, 12.6) 1511.9 (1195–1880, 245.7)
8 5 Cirrhosis 237.6 (179–265, 35.0) 162.6 (152–180, 10.4) 62,0.8 (50–75, 10.2) 1148.8 (804–1580, 324.4)
9 7 Steatocirrhosis 272.3 (231–330, 37.0) 201.9 (170–242, 24.2) 81.9 (65–100,10.8) 2024.9 (1291–3060, 704.6)

Fig. 2. Correlation between height and liver weight.

Fig. 3. Correlation between height and age.

Fig. 4. Correlation between height and liver weight in cases without histolo-
gical change.

Table 3
Correlation between liver weight, body height, and age in the histological
groups (level of significance is 0.05).

Gr Histological group Liver Weight and Body Height Liver Weight and Age

P R2 P R2

0 All < 0,000 0.252 <0,000 0.081
1 Intact < 0,000 0.450 0.241
2 Very mild steatosis 0.034 0.196 0.089
3 Mild steatosis 0.003 0,186 0.005 0.165
4 Moderate steatosis 0.004 0,491 0.434
5 Severe steatosis 0.166 0.954
6 Fibrosis 0.003 0.336 0.445
7 Steatofibrosis 0.453 0.403
8 Cirrhosis 0.747 0.088
9 Steatocirrhosis 0.269 0.100
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5. Results

The samples examined were obtained from 143 males and 70 fe-
males. The average age was 61.3 years (SD:± 20.4, min–max:
16–94 years), and the average body height was 172.2 cm (SD:± 10.6,
min–max: 137–197 cm). The average liver weight and size in various
histological groups are shown in Table 2 (Table 2).

When analysing the whole dataset (all histological groups), sig-
nificant correlation was found between liver weight and body height
(Fig. 2), and there was weak correlation between liver weight and age
(Fig. 3). Significant correlation was also found between liver weight
and age in cases of intact samples (Fig. 4; Table 3). Multivariate re-
gression analysis of the whole dataset showed a correlation of liver
weight with height and age combined (p < 0,000; R2 = 0.252)

The horizontal length, vertical length, and A-P length of the liver
showed close correlation with liver weight in most histological groups
(Table 4; Fig. 5). A significant difference was observed when comparing
the liver weight of the intact organs and those with at least mild

steatosis. No such difference could be observed in cases of fibrosis and
cirrhosis (Tables 5–6; Fig. 6).

No significant difference in horizontal length was found in different
histological groups (Fig. 7). A significant difference in vertical length
was found only between those with severe steatosis (group 5) and those
with intact livers, mild steatosis, moderate steatosis, fibrosis, and cir-
rhosis (groups 1, 3–4, 6, 8; p = 0.19, 0.34, 0.56, 0.20, 0.005; Fig. 8).
When considering body height as well, a significant difference in ver-
tical length was found between those with severe steatosis (group 5)
and those with intact livers, very mild steatosis, mild steatosis, mod-
erate steatosis, fibrosis, and cirrhosis (groups 1–4, 6, 8; p = 0.04, 0.44,
0.09, 0.17, 0.05, 0.001). A significant difference in A-P length was
found between multiple histological groups (Table 7; Fig. 9). A sig-
nificant difference in A-P length was found between the same groups
with slightly lower p values when evaluating the effect of body height.

6. Discussion

The results show that body height correlates with liver size
(R2 = 0.252), but the correlation is much stronger in cases of livers
without structural disease (R2 = 0.450). The correlation is getting
looser as with structural changes progress, and disappears in some
groups with specific histology. This effect explains the discrepancies
regarding the correlation between liver size and body weight in pre-
vious studies [17–20]. The different frequency of structural pathologies
in the different series create discrepancies in the results, leading to
serious bias.

The liver size seems to significantly decrease with age (R2 = 0.081).
However, there is no significant correlation between these two para-
meters when analysed within only one specific histological group. This
indicates that age alone has only a minor effect on liver weight. This
also explains the different results of previous studies.

The comparison of liver weight in various histological groups
clearly indicates that steatosis increases the liver size, but fibrosis does
not (if no steatosis is present at the same time). The liver dimensions
proportionally increased with the liver weight within histological
groups. However, differences in liver dimensions between various

Table 4
Correlation between liver weight and liver dimensions in the different histological groups (level of significance is 0.05).

Gr Histological group Horizontal length Vertical length A-P length

P R2 P R2 P R2

0 All < 0,000 0.341 < 0,000 0.382 <0,000 0.362
1 Intact < 0,000 0.282 < 0,000 0.196 <0,000 0.256
2 Very mild steatosis 0.003 0.343 0.004 0.327 0.037 0.192
3 Mild steatosis 0.007 0.156 < 0,000 0.507 <0,000 0.318
4 Moderate steatosis 0.002 0.548 0.045 0.275 0.025 0.331
5 Severe steatosis 0.012 0.745 0.024 0.674 0.182
6 Fibrosis 0.002 0.363 0.001 0.384 0.030 0.197
7 Steatofibrosis 0.125 0.872 0.133
8 Cirrhosis 0.243 0.168 0.846
9 Steatocirrhosis 0.001 0.921 0.022 0.681 0.020 0.696

Fig. 5. Correlation between liver dimensions and liver weight.

Table 5
Differences (p-values) between liver weights of different histological groups (level of significance is 0.05).

Groups 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 0.994 0.003 0.050 < 0.000 1.000 0.997 0.922 0.005
2 0.994 0.492 0.513 < 0.000 0.996 1.000 0.770 0.067
3 0.003 0.492 1.000 0.018 0.059 0.918 0.103 0.601
4 0.050 0.513 1.000 0.136 0.120 0.850 0.094 0.906
5 <0.000 <0.000 0.018 0.136 < 0.000 0.006 < 0.000 0.960
6 1.000 0.996 0.059 0.120 < 0.000 0.996 0.962 0.011
7 0.997 1.000 0.918 0.850 0.006 0.996 0.798 0.224
8 0.922 0.770 0.103 0.094 < 0.000 0.962 0.798 0.010
9 0.005 0.067 0.601 0.906 0.960 0.011 0.224 0.010
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Table 6
Differences (p-values) between liver weight of different histological groups with body height taken into account (level of significance is 0.05).

Groups 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 0.977 <0.000 0.007 <0.000 1.000 0.986 0.784 <0.000
2 0.977 0.221 0.238 <0.000 0.982 1.000 0.517 0.010
3 <0.000 0.221 0.999 0.002 0.009 0.774 0.019 0.318
4 0.007 0.238 0.999 0.029 0.024 0.643 0.017 0.748
5 <0.000 <0.000 0.002 0.029 < 0.000 <0.000 <0.000 0.874
6 1.000 0.982 0.009 0.024 <0.000 0.985 0.878 0.001
7 0.986 1.000 0.774 0.643 <0.000 0.985 0.559 0.061
8 0.784 0.517 0.019 0.017 <0.000 0.878 0.559 0.001
9 <0.000 0.010 0.318 0.748 0.874 0.001 0.061 0.001

Fig. 6. Liver weight in the different histological groups.

Fig. 7. Horizontal length in different histological groups.

Fig. 8. Vertical length in different histological groups.
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histological groups indicates that this correlation is not because of
histological changes, but rather due to individual differences in organ
size (in connection with stature). The correlation between body height
and the liver also strengthens this possible explanation. Hepatic stea-
tosis causes disproportional enlargement: it does not seem to have a
significant effect on horizontal length, and it has only a minor effect on
vertical length. Steatosis seems to increase the A-P length most ex-
pressively.

Hepatic steatosis and fibrosis do not seem to increase the horizontal
length significantly, so they do not increase the chance of the liver
being exposed to fontal penetrating objects or blunt injury to the region.
In the case of acceleration or deceleration, steatosis will result in in-
creased energy and therefore greater tissue stress due to the increased
liver weight. However, there is no such increase in the cases of fibrosis
and cirrhosis. In cases of sagittal compression (e.g. stomping with foot),
the increased A-P length in hepatic steatosis can also result in larger
stress and consecutively more serious injury.
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A B S T R A C T

Air guns are shooting projectiles (pellets) from the expansion of compressed air without involving any chemical
reactions. Air guns are often regarded as harmless by the public, but these weapons can produce severe,
sometimes lethal injuries, especially in children. A case of a penetrating head injury of an eleven-month-old
infant, caused by an ordinary air gun pellet, is presented. The air gun pellet created an exceptionally severe brain
injury, and brain death. The factors influencing the severity of air gun injuries – muzzle velocity, muzzle energy,
skull thickness – are discussed.

1. Introduction

We present a case of a penetrating head injury to an eleven-month-
old infant with a fatal outcome caused by an air gun pellet, which in
turn created an exceptionally severe brain injury.

Air guns are shooting projectiles (pellets) from the expansion of
compressed air without involving any chemical reactions. The com-
pressed air can be produced by pumping air into a chamber (pneumatic
type) or by manual action (spring-air compression), with a gas cartridge
(CO2) also being used as a propellant [1]. The kinetic energy of air gun
pellets is much lower than the kinetic energy of firearm projectiles. Air
gun caliber is usually 4.5mm (0.177) – 5.5mm (0.22), pellet weight is
0.5–1 g, muzzle velocity is 70–220m/s [1], and average muzzle energy
is 8–20 J (compared to 100–600 J kinetic energy of handguns) [2].

1.1. Incidence of air-gun injuries

Air guns are often regarded as harmless by the public, mostly con-
sidering the possibility of eye injuries, such that they are commonly
given to children as a “toy,” or not kept away form them, which ex-
plains why most air gun injuries occur in children [3–5]. 81–84% of air
gun injuries occur to males, and 37–54% of injuries occur between the
ages of 6–14 [3,5].

Air guns can cause severe head, chest, and abdominal injuries [6],
with 20,000–30,000 air gun-related injuries occuring yearly in the US
and 2000 in the UK [2,3].

1.2. Air-gun injuries

In most cases, the air gun pellet does not penetrate deep tissue [5],

but there are several cases of skull and brain penetration [7–14], severe
neck injuries [8,11,14–17], as well as chest [11,18] and abdominal
[11,19–21] injuries reported.

2. Case report

The eleven-month-old male infant was admitted to the neurosurgery
department with a head injury by a projectile from an air rifle. On
admission, a “small” entrance wound was noticed on the forehead. The
child was in a deep coma (GCS 3); the pupils were dilated and un-
responsive.

An urgent computed tomography (CT) scan showed a defect in the
frontal bone, massive subarachnoideal bleeding, and a sagittal
spreading brain hemorrhage with a maximal diameter of 15mm
(Fig. 1). The CT scan found the air gun pellet in the occipital lobe
(Fig. 2). An immediate operation was performed, and after creating a
small frontal craniectomy, a mixture of clotted blood and brain tissue
spontaneously emptied from the injury of the dura mater. The dura
mater was opened, and clotted blood was removed by suction, but the
operation was halted due to rapid arterial bleeding from the wound’s
dorsal region. The bleeding source was covered with Surgicell-Spon-
gostan (Johnson & Johnson, Brussels, Belgium) sponges, and the head
wound was closed.

After the operation, the child was treated in the intensive care unit
(ICU) with symptoms of brain death. He had no spontaneous breathing,
complete areflexia was observed, and the pupils remained un-
responsive. Hypothermia, hypotension, severe diabetes insipidus, and
hypernatremia developed. The blood pressure gradually decreased from
the fourth day, and despite the increased dose of vasopressors, the
hypotension became more severe, with the development of
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bradycardia, and the child died on the 9th day.

2.1. Findings of police inquiry

The police investigation found that the child was accidentaly shot
by his father. Previously, the father and three of his friends had been
shooting to beer bottles with the Tytan B2-4 (0.22) air rifle. A po-
liceman noticed the shooting and ordered them to stop. The weapon
was left leaning on the wall. Later, the father carried the weapon into
the kitchen ant put it on top of the refrigerator. His wife was preparing
a meal in the kitchen, with his eleven-month-old infant in a feeding
chair. The father took the rifle from the refrigerator and left with one of
his fingers on the trigger. With a sudden idea, he decided to “frighten”
the child, so pointed the rifle towards him, and stomped with his feet, at
which point the rifle was fired accidentally, and the child was shot.

The rifle was examined by a forensic rifle expert, and test shots were
made. The average muzzle velocity is 138.22m/s, and the average
muzzle energy is 9.2 J. The examination of the rifle ruled out the pos-
sibility of an accidental shot without pulling the trigger.

2.2. Autopsy findings

A 4 cm long, horizontal surgical incision was found on the forehead.
After removing the sutures from the skin wound, liquified brain tissue
started to spontaneously empty from the wound. Upon removing the
skin from the skull, diastasis of all cranial sutures was observed: me-
topic, sagittal, and coronal sutures were 1–1.5 cm wide, the lamboid
suture was 0.5–1 cm wide (Fig. 3). On the frontal bone, an oval bone
defect was found with a 1.5–2 cm diameter (Fig. 4). The skull was
opened in the line of the sutures, and the brain was removed from the
skull with the dura mater, and placed in 10% formalin. The skull
thickness was 1.7–1.8 mm at the margins of the bone defect, and

Fig. 1. CT scan of the brain injury caused by an air-gun pellet.

Fig. 2. The position of the air-gun pellet inside the brain on the CT scan.

Fig. 3. Diastasis of cranial sutures.

Fig. 4. Oval bone defect on the frontal bone (entrance wound).
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between 1 and 2.5mm at the parietal and occipital bones.
Macroscopic examination of the lung showed signs of acute bron-

chitis, and an embolus was found in the main artery of the lower right
lobe. During the autopsy (of the formalin-fixated brain), a sagittal brain
laceration starting at the frontal lobe and reaching the occipital lobe
was observed, with an average diameter of between 1 and 2 cm (Fig. 5).
The thalamus was destroyed and unrecognizable, and the laceration
was surrounded by focal macroscopic hemorrhages. The unscathed
projectile was found in the occipital lobe, below the arachnoid mater.
The diabolo type projectile weighed 960mg, its length was 7.26mm,
and its diameter was 5.35mm (Fig. 6).

2.3. Histological findings

The routine histological examination (hematoxylin and eosin) of the
central nervous system showed autolysis, bleeding, and mild reparative
signs. In the lung congestion, bronchial mucus retention and an

infarction was noted with minimal reparative signs. No other relevant
histological findings were observed.

3. Discussion

3.1. Penetration of air-gun projectile

An average air-gun projectile has a 13–17 cm gel penetration [2],
hence it can cause deep, severe soft tissue injuries. The injury caused by
air-guns largely depends on whether the projectile penetrates the soft
tissue through the skin and bone.

The kinetic energy is determined by the weight and velocity of the
projectile (KE=1/2·m·v2). Available data suggests that skin penetra-
tion requires 75–100m/s projectile velocity [1,22,23], and the
threshold of skin penetration is 0.1 J/mm2 energy density [24]. Lighter
projectiles need higher projectile velocity to penetrate [23]. A 0.22 air-
gun pellet requires 75–87m/s velocity to perforate the skin [25].

Apart from kinetic energy, other factors have a strong influence on
possible injury. A pointed projectile needs less energy for the same
penetration than a rounded one, and the type (strength and thickness)
of skin plays a large role in determining penetration [2]. Due to the low
sectional density of air gun pellets, the velocity loss (and the loss of
kinetic energy) is considerable [1], so shooting distance substantially
affects the severity of injuries. Depending on the type of pellets, per-
foration may be caused by pellets fired from a distance of up to 135m
[26].

According to avaliable data, the general threshold for bone pene-
tration is 60m/s velocity [24] and 0.2 J/mm2 energy density [24], but
to date, there is no data about the minimum velocity or energy to pe-
netrate the smaller and weaker bones of children.

There are individual and age-related differences in bone size and
strength, so bone vulnerability differs enormously in individuals. Skull
thickness and strength varies in adults [27] and children also and it
increases gradually after birth [28]. The skull thickness of a one-year-
old child is approximately one-third of an average adult skull [27–29].
Its thickness is not uniformly distributed, and distribution in children is
different than in adults. In the first year of life, frontal thickness is much
less than occipital thickness, with frontal thickness starting to catch up
to occipital thickness after the age of 3 [29]. Apart from its thickness,
structural features of an infant skull decrease its ability to resist trau-
matic loading [30]. In our case, the skull of this infant was even thinner
than the average in the same age group [29].

An average air gun pellet can penetrate the skin, as well as the skull
from short range (mainly in children), but in these cases, the pellets
usually do not retain enough kinetic energy to create a temporary
cavity, so they cause only low-velocity penetration. The velocity or
energy threshold of high-velocity penetration is debatable, but is surely
dependent on the biomechanical properties of the tissue [31]. In our
presented case, the CT scan (Fig. 1) shows that the maximal diameter of
the primary brain injury was much larger (15mm) than the dimensions
of the pellet (5.35 mm diameter and 7.26mm length). This possibly
indicates the creation of a small temporal cavity, which suggests that
the pellet with a maximal 138.22m/s velocity and 0,41 J/mm2 energy
density penetrated the thin frontal bone without losing much of it’s
kinetic energy. The surgical procedures enlarged the entrance wound
on the skin and the frontal bone, so their original dimensions could not
be measured during autopsy. The brain injury observed during autopsy
(Fig. 5) can be attributed not only to the primary pellett injury, but also
to the secondary brain damages (focal brain oedema followed by a
secondary oedema). The diastasis of the cranial sutures were probably
also caused by the increased intracranial pressure due to the swelling of
the brain.

3.2. Air-gun laws

Air weapons are not considered firearms, and can be owned in the

Fig. 5. Brain injury caused by a penetrating pellet.

Fig. 6. The air gun pellet removed from the occipital lobe.

G. Simon, et al. Legal Medicine 39 (2019) 41–44

43



US without a license [32], while in other countries, air guns only with
low muzzle energy and/or muzzle speed can be owned without a li-
cense (over age 14 or 18). There are major differences in the definition
of low muzzle energy: the limit is 5.7 J in Canada [33], 7.5 J in Ger-
many [34] and Hungary [35], 8.1 J for air pistols, and 16.2 J for air
rifles in the UK [36,37], 17 J in Poland [26], and 20 J in France [38]. In
Scotland, anyone owning an air weapon is required to have a certificate
[39].

This case illustrates that even an average air gun can cause severe,
fatal injuries under certain circumstances. These weapons are more
dangerous in injuring young children, since weaker skin and bone allow
deeper penetration; due to a lowered loss of kinetic energy during pe-
netration of skin and bone, a pellet causes severe internal organ injury
vs. in older children or adults.

The high number of air gun related injuries points to the importance
of raising public awareness about their dangers. An air gun certificate
along with an education about its safe use and dangers can also be
considered in helping to avoid injuries.
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