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1. Resum  

 

El projecte 289/C/2017 “Efectes de l’edat en els traumatismes cranioencefàlics; 

propietats mecàniques” és una investigació experimental de les propietats 

biomecàniques de teixits biològics humans procedents de l’encèfal, amb la finalitat 

d’obtenir conclusions d’interès pràctic, en especial predir el resultat de traumatismes 

greus associats a caigudes, col·lisions o accidents de trànsit. 

 

La principal preocupació inicial era entendre com canviaven les propietats mecàniques 

de les venes pont parasagitals, tot i que en el decurs del treball de recerca van 

aparèixer un certa quantitat d’aspectes i resultats nous, sovint inesperats, que van 

reorientar en part el treball cap a objectius d’abast científic més ampli. 

 

 

2. Resultats  

 

Entre les principals troballes hi ha: 

 

• La constatació que un model hiperelàstic no lineal de tipus Fung representa 

adequadament el comportament de les venes pont en col·lisions traumàtiques de curta 

durada (es van trobar experimentalment els valors de referència del model, cosa que 

resulta molt útil per a la comunitat científica). 

 

• El descobriment que hi ha un petit efecte viscoelàstic que havia passat prèviament 

inadvertit a altres investigadors del camp. Degut a això vam desenvolupar assaigs 

diferents per poder veure més clarament aquest efecte, mesurar-lo i construir un 

model viscoelàstic quasilineal més complet basat en el model hiperelàstic de Fung. 

D’aquí va sortir el primer treball publicat, que estudiava sistemàticament aquests 

efectes en venes pont parasagitals i demostrava clarament el seu comportament 

viscoelàstic. 

 

• La corroboració que hi ha un efecte significatiu de l’edat en les propietats 

mecàniques. Tal com s’esperava, hi una reducció significativa de la tensió i deformació 

axials màximes abans del trencament. Aquest també és el primer estudi que demostra 

una correlació significativa d’aquest tipus. 
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3. Rellevància i possibles implicacions futures  

 

L’estudi va permetre obtenir dades de qualitat que afinaven molt la precisió de les 

dades prèvies. Aquestes poden ser utilitzades per millorar els sistemes de retenció de 

seguretat en automòbils i altres vehicles i disminuir les lesions associades a certes 

situacions potencialment traumàtiques. A més, permeten afinar el software 

computacional de simulacions biomecàniques, que té diversos propòsits, tant forenses 

com de desenvolupament de sistemes de retenció i recerca. A més, les dades van 

permetre desenvolupar una nova mètrica de dany, molt més precisa, per determinar la 

possibilitat d’ocurrència d’hematomes subdurals aguts durant diversos traumatismes. 
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