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ΑΒΣΤΡΑΧΤ 

Α δαταβασε ωασ εσταβλισηεδ χολλεχτινγ 919 χασεσ οφ χλαιµεδ χερϖιχαλ σπινε δισορδερσ (ΧΣ∆) 

συσταινεδ ιν αυτοµοτιϖε αχχιδεντσ. Αλλ χασεσ ηαδ α σιχκ λεαϖε τιµε οφ µορε τηαν φουρ ωεεκσ. ∆ατα ωασ 

οβταινεδ φροµ α µαϕορ Σωισσ αχχιδεντ ινσυρερ. Αν ασσεσσµεντ σχηεµε ωασ δεϖελοπεδ τηατ τακεσ ιντο 

αχχουντ τεχηνιχαλ, µεδιχαλ, ανδ βιοµεχηανιχαλ ασπεχτσ. Αλλ χασεσ ωερε εϖαλυατεδ αχχορδινγ το τηισ 

σχηεµε. Ιτ ωασ φουνδ τηατ α ηιστορψ οφ νεχκ ινϕυρψ ιν τερµσ οφ πρε−εξιστινγ δαµαγε ορ πρε−εξιστινγ σιγνσ 

ανδ σψµπτοµσ ηασ α σιγνιφιχαντ ινφλυενχε ον τηε οϖεραλλ ασσεσσµεντ. 52% οφ τηε χασεσ ασσεσσεδ ωουλδ 

ηαϖε βεεν ϕυδγεδ διφφερεντλψ ωιτηουτ χονσιδερινγ τηε πατιεντσ µεδιχαλ ηιστορψ. 
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ΧΕΡςΙΧΑΛ ΣΠΙΝΕ ∆ΙΣΟΡ∆ΕΡΣ (ΧΣ∆) συσταινεδ ιν µοτορ ϖεηιχλε αχχιδεντσ αρε στιλλ α µαϕορ 

χονχερν ιν ροαδ τραφφιχ ανδ νυµβερσ αρε εϖεν ινχρεασινγ [ε.γ. Ηελλ ετ αλ. 2001, Τεµµινγ ανδ Ζοβελ 

1998].Τηεσε νεχκ ινϕυριεσ, οφτεν αλσο ρεφερρεδ το ασ �ωηιπλαση� ινϕυριεσ ορ ωηιπλαση ασσοχιατεδ 

δισορδερσ (ΩΑ∆), αρε µοστ οφτεν ρανκεδ ασ α µινορ ινϕυρψ ον τηε αββρεϖιατεδ ινϕυρψ σχαλε (ΑΙΣ) 

[ΑΑΑΜ, 1990]. Το βε µορε σπεχιφιχ αβουτ τηε εξτεντ οφ τηε νεχκ ινϕυρψ, α χλασσιφιχατιον σψστεµ ωασ 

δεϖελοπεδ βψ τηε Θυβεχ Τασκ Φορχε ον Ωηιπλαση Ασσοχιατεδ ∆ισορδερσ [Σπιτζερ ετ αλ. 1995].Τηισ 

σχαλινγ σψστεµ χονσιδερσ φιϖε γραδεσ ρανγινγ φροµ ΘΤΦ 0 (�νο χοµπλαιντ αβουτ τηε νεχκ/νο πηψσιχαλ 

σιγνσ�) το ΘΤΦ 4 (�νεχκ χοµπλαιντ ανδ φραχτυρε ορ δισλοχατιον�).  

Αλτηουγη µοστ συφφερερσ ωιλλ µακε α χοµπλετε ρεχοϖερψ ωιτηιν α σηορτ περιοδ οφ τιµε, σοµε χασεσ 

ωιλλ δεϖελοπ προλονγεδ µεδιχαλ προβλεµσ. Ιν φαχτ, σοφτ τισσυε νεχκ ινϕυριεσ αρε αµονγ τηε µοστ 

χοµµον χαυσεσ οφ µεδιχαλ δισαβιλιτψ ιν χαρ οχχυπαντσ [Βψλυνδ ετ αλ. 1998]. Τηισ χαν ρεσυλτ ιν λονγ σιχκ 

λεαϖε τιµεσ ανδ γραντινγ οφ δισαβιλιτψ πενσιονσ. Ιν αδδιτιον, τηοσε χασεσ οφτεν ρεσυλτ ιν λεγαλ προχεδυρεσ 

ρεθυιρινγ αν ασσεσσµεντ βψ αν εξπερτ ωιτνεσσ το χλαριφψ ον τηε λικελινεσσ ωηετηερ τηε ινϕυρψ χλαιµεδ ισ 

χαυσαλλψ λινκεδ το αν αχχιδεντ [Ωαλζ ανδ Μυσερ 2000]. Ηενχε τηε σοχιοεχονοµιχ σιγνιφιχανχε οφ τηεσε 

ινϕυριεσ ισ τρεµενδουσ. Χονσεθυεντλψ, α γρεατερ υνδερστανδινγ οφ τηε ϖεηιχλε, χολλισιον ανδ οχχυπαντ 

παραµετερσ τηατ αρε πρεϖαλεντ ιν σοφτ τισσυε νεχκ ινϕυριεσ ιν ορδερ το δεϖελοπ πρεϖεντατιϖε µεασυρεσ ισ 

νεεδεδ.  

Εϖεν τηουγη τηε σοχιοεχονοµιχ ιµπαχτ οφ τηεσε ινϕυριεσ ισ ρεγαρδεδ σιγνιφιχαντ, φεω ινϖεστιγατιονσ 

αρε πρεσεντεδ τηατ αναλψσε τηε λονγ−τερµ χονσεθυενχεσ.  

∆ιφφερεντ δεφινιτιονσ ωιτη ρεσπεχτ το τηε δυρατιον οφ λονγ−τερµ χονσεθυενχεσ αρε υσεδ ιν τηε 

λιτερατυρε. Κραφφτ ετ αλ. (2001), φορ ινστανχε, ρεγαρδ σψµπτοµσ τηατ λαστ λονγερ τηαν ονε µοντη ασ λονγ−

τερµ χονσεθυενχεσ. Ιν τηειρ στυδψ ον τηε προγνοστιχ ϖαλυε οφ τηε ΘΤΦ χλασσιφιχατιον, Ηαρτλινγ ετ αλ. 

(2001) σετ α µινιµυµ οφ 6 µοντησ οφ σψµπτοµσ ωηιλε Στυρζενεγγερ ετ αλ. (1995) αναλψσεδ λονγ−τερµ 

χονσεθυενχεσ ον πατιεντσ ωηιχη εξηιβιτεδ σψµπτοµσ ονε ψεαρ αφτερ τηε αχχιδεντ. Αλσο Ριχητερ ετ αλ. 

(2000) χηοσε α ονε ψεαρ τηρεσηολδ το στυδψ τηε λονγ−τερµ ουτχοµε. 



 

 

 

Το ιδεντιφψ ρισκ φαχτορσ ιν βοτη τηε τεχηνιχαλ αρεα ασ ωελλ ασ ιν τηε µεδιχαλ αρεα ωασ τηε αιµ οφ µανψ 

οτηερ στυδιεσ. Το δατε, ιτ ισ ωελλ αχχεπτεδ τηατ σοφτ τισσυε νεχκ ινϕυριεσ χαν βε οβταινεδ φροµ ϖαριουσ 

ιµπαχτ χονδιτιονσ. Ρεαρ−ενδ χολλισιονσ αρε ρεγαρδεδ ασ τηε µοστ χοµµον χαυσε φορ ΧΣ∆ [ε.γ. Ηελλ ετ 

αλ. 2001, Βψλυνδ ετ αλ. 1998, Γαλασκο ετ αλ. 1993]. Οτηερ στυδιεσ ρεπορτ α ηιγηερ φρεθυενχψ οφ νεχκ 

ινϕυρψ ιν φρονταλ χολλισιονσ [ε.γ. Μορρισ ανδ Τηοµασ 1996]. Ηοωεϖερ, Τεµµινγ ετ αλ. (1998) ποιντ ουτ 

τηατ µοστ στυδιεσ ωιτη ηιγη σηαρεσ οφ φρονταλ ιµπαχτσ ασ ρεασον φορ νεχκ χοµπλαιντσ ηαϖε α βιασ τοωαρδσ 

µορε σεϖερε χολλισιονσ.  

Ασ τηε χολλισιον σεϖεριτψ ισ οφτεν ασσεσσεδ βψ τηε αχχορδινγ δελτα−ϖ ϖαλυε, σεϖεραλ πυβλιχατιονσ 

χορρελατεδ δελτα−ϖ λεϖελσ ωιτη τηε ρισκ οφ συσταινινγ νεχκ ινϕυρψ. Λανγωιεδερ ανδ Ηελλ (1996) ρεπορτ 

τηατ λοω δελτα−ϖ χρασηεσ υπ το 15 κµ/η δοµινατε. Αλσο Χαστρο ετ αλ. (1997) ινδιχατε τηατ αβουτ 65% οφ 

τηε ινσυρανχε χλαιµσ τακε πλαχε ιν χασεσ ωιτη ϖελοχιτψ χηανγεσ υπ το 15 κµ/η.  

Φυρτηερ ωορκ αναλψσεδ τηε σιγνιφιχανχε οφ τηε χραση πυλσε σηαπε ιν ρεαρ−ενδ χολλισιονσ [Κραφφτ ετ αλ. 

2001]. Χονχερνινγ λονγ−τερµ χονσεθυενχεσ α χορρελατιον ωασ φουνδ βετωεεν τηε πυλσε χηαραχτεριστιχ 

ανδ σψµπτοµσ τηατ λαστ λονγερ τηαν ονε µοντη διστινγυισηινγ βετωεεν διφφερεντ δεγρεεσ οφ ΘΤΦ 0−3. 

 

Χονχερνινγ τηε πατιεντσ αγε ασ α ρισκ φαχτορ φορ σοφτ τισσυε νεχκ ινϕυριεσ, τηε λιτερατυρε ισ νοτ χονχλυσιϖε. 

Ωηιλε Τεµµινγ ανδ Ζοβελ (1998) φουνδ α ηιγηερ ρισκ φορ τηε αγε γρουπ βετωεεν 20 ανδ 50 ψεαρσ, 

∆ολινισ (1997) διδ νοτ σεε α σιγνιφιχαντ διφφερενχε φορ αγε γρουπσ βελοω ανδ αβοϖε 40 ψεαρσ.  

Ωιτη ρεγαρδ το γενδερ α ηιγηερ ρισκ οφ συσταινινγ νεχκ ινϕυριεσ ισ ρεπορτεδ φορ φεµαλεσ ιν βοτη 

φρονταλ ανδ ρεαρ−ενδ χολλισιονσ [ε.γ. Χηαπλινε ετ αλ. 2000, Τεµµινγ ανδ Ζοβελ 1998, ΜχΧοννελλ ετ αλ. 

1998, ∆ολινισ 1997, Μορρισ ανδ Τηοµασ 1996]. ςερστεεγεν ετ αλ. (1998), ιν χοντραστ, οβσερϖεδ νο 

γενδερ διφφερενχε ωηεν στυδψινγ τηε λονγ−τερµ ουτχοµε ιν α 25 ψεαρ τιµε σπαν.  

 

Συισσα ετ αλ. (2001) ινϖεστιγατεδ τηε ρελατιον βετωεεν ινιτιαλ σψµπτοµσ οφ ΧΣ∆ ανδ τηε προγνοσισ. Τηεψ 

χονχλυδεδ τηατ πατιεντσ ωιτη µυσχυλοσκελεταλ ανδ νευρολογιχαλ σιγνσ ανδ σψµπτοµσ ωιλλ ηαϖε α λονγερ 

ρεχοϖερψ περιοδ. Οτηερσ ποιντεδ ουτ τηατ τηε ινδιϖιδυαλ µεδιχαλ ηιστορψ οφ νεχκ παιν ισ τηε µοστ 

ιµπορταντ ρισκ φαχτορ φορ ΧΣ∆ [∆ολινισ 1997].  

Τηε πυρποσε οφ τηε χυρρεντ, ρετροσπεχτιϖε στυδψ ωασ το αναλψσε τηε χονσεθυενχεσ φορ σοφτ τισσυε νεχκ 

ινϕυριεσ ωηιχη ωερε συσταινεδ ιν αυτοµοτιϖε αχχιδεντσ ανδ ωηιχη ρεσυλτεδ ιν α σιχκ λεαϖε τιµε οφ µορε 

τηαν φουρ ωεεκσ. Σπεχιαλ εµπηασισ ωασ πυτ ον τηε βιοµεχηανιχαλ ασσεσσµεντ οφ συχη χασεσ.  

 

ΜΑΤΕΡΙΑΛΣ ΑΝ∆ ΜΕΤΗΟ∆Σ 

 

Σταρτινγ ιν Μαψ 2000, α βιοµεχηανιχαλ ασσεσσµεντ προχεδυρε το αναλψσε ΧΣ∆ συσταινεδ ιν αυτοµοτιϖε 

αχχιδεντσ ωασ ιντροδυχεδ. Αχχοµπανψινγ τηατ ασσεσσµεντ προχεδυρε, α δαταβασε ωασ εσταβλισηεδ. Αλλ 

χασεσ το βε στορεδ ωερε ρεχειϖεδ φροµ α µαϕορ Σωισσ αχχιδεντ ινσυρερ (ΣΥςΑ), ι.ε. αλλ χασεσ ρεπρεσεντ 

ΧΣ∆ χλαιµσ σεεκινγ χοµπενσατιον παψµεντ. Τηε χασεσ αρε χολλεχτεδ βψ τηε λοχαλ αγενχιεσ οφ τηε 

ινσυρερ τηρουγηουτ Σωιτζερλανδ. Τηεσε αγενχιεσ αρε ρεσπονσιβλε φορ γατηερινγ τηε ρελεϖαντ τεχηνιχαλ 

ανδ µεδιχαλ ινφορµατιον. Ιτ ωασ δεφινεδ, τηατ αλλ χασεσ ηαδ το ηαϖε α χοµµον εντρψ χριτεριον: τηε σιχκ 

λεαϖε τιµε οφ τηε πατιεντ ηαδ το βε λονγερ τηαν φουρ ωεεκσ. Ιν γενεραλ, σιχκ λεαϖε τιµεσ ηαϖε το βε 

χονφιρµεδ βψ α πηψσιχιαν ιν ορδερ το ρεχειϖε ανψ παψµεντ φροµ τηε ινσυρερ. Ηενχε, τηε χασεσ ασσεσσεδ 

ηαϖε α χοµµον µεδιχαλ βασισ. Φυρτηερµορε ιτ σηουλδ βε νοτεδ τηατ, απαρτ φροµ ϖερψ φεω εξχεπτιονσ, 

ονλψ εµπλοψεεσ αρε ελιγιβλε το βε ινσυρεδ ωιτη τηατ παρτιχυλαρ αχχιδεντ ινσυρερ. Γοϖερνµεντ εµπλοψεεσ, 

σελφ−εµπλοψεδ, ρετιρεδ πεοπλε, στυδεντσ, ηουσεωιϖεσ, ανδ χηιλδρεν φορ εξαµπλε αρε νοτ ινχλυδεδ ιν τηισ 

σαµπλε. Αδδιτιοναλλψ, τηε ΧΣ∆ ηαδ το βε τηε πρεδοµιναντ χοµπλαιντ, οτηερωισε τηε ινσυρανχε αγενχψ 

ωουλδ νοτ ρεγιστερ τηε χασε υνδερ τηισ σχηεµε. 

∆υρινγ α 20 µοντη περιοδ δατα φροµ 919 πατιεντσ χλαιµινγ ΧΣ∆ ωασ χολλεχτεδ. Αλλ χασεσ ωερε 

ασσεσσεδ τεχηνιχαλλψ, µεδιχαλλψ, ανδ βιοµεχηανιχαλλψ βψ ουρ γρουπ.  

Ωιτηιν τηε τεχηνιχαλ παρτ, α χοαρσε τεχηνιχαλ ασσεσσµεντ περφορµεδ βψ αν µεχηανιχαλ ενγινεερ 

εξπεριενχεδ ιν αχχιδεντ ρεχονστρυχτιον δεσχριβεσ τηε ϖεηιχλε λοαδινγ χονδιτιονσ. Τηισ σεχτιον µαινλψ 

ρελιεσ ον πιχτυρεσ οφ τηε ϖεηιχλεσ ινϖολϖεδ ιν τηε χολλισιον υνδερ ινϖεστιγατιον (αλσο τηοσε φροµ ϖεηιχλεσ 

οτηερ τηαν τηε ονε οφ τηε πατιεντ). Αδδιτιοναλλψ εστιµατεσ ορ βιλλσ οφ τηε ρεπαιρ χοστσ οφ τηε ϖεηιχλεσ 

ινϖολϖεδ αρε χονσιδερεδ. Ιν σοµε χασεσ εϖεν φυλλ αχχιδεντ ρεχονστρυχτιον ωασ αϖαιλαβλε. Ασ α ρεσυλτ οφ 

τηε τεχηνιχαλ παρτ, τηε κινεµατιχσ οφ τηε αχχιδεντ βψ ωαψ οφ τηε µοτιον οφ τηε ϖεηιχλεσ, τηε χολλισιον 



 

 

χιρχυµστανχεσ ανδ τηε αχχορδινγ χαρ λοαδινγ αρε πρεσεντεδ. Τηε χολλισιον ινδυχεδ ϖελοχιτψ χηανγε 

δελτα−ϖ οφ τηε ϖεηιχλε υνδερ χονσιδερατιον ωασ τακεν ασ α µεασυρε οφ τηε χολλισιον σεϖεριτψ. Το 

δετερµινε τηε δελτα−ϖ τηε δεφορµατιον οφ τηε ϖεηιχλε ωασ αναλψσεδ. Αδδιτιοναλλψ ϖεηιχλε σπεχιφιχ 

φαχτορσ λικε τηε στιφφνεσσ οφ τηε δεφορµεδ στρυχτυρεσ, τηε µασσ, τηε ιµπαχτ ηειγητ ορ τηε δεγρεε οφ 

οϖερλαπ ωερε χονσιδερεδ το εστιµατε τηε δελτα−ϖ ρανγε [ε.γ. ∆αννερ ανδ Ηαλµ 1995, Μεψερ ετ αλ. 1998]. 

Ηοωεϖερ, ασ υσυαλλψ νο δεταιλεδ αχχιδεντ ρεχονστρυχτιον, ι.ε. νο χαλχυλατιον οφ τηε δελτα−ϖ ρανγε ανδ τηε 

αχχελερατιον, ισ περφορµεδ, α ρατηερ χοαρσε σχαλε ισ υσεδ το χλασσιφψ τηε χολλισιον σεϖεριτψ βψ εστιµατινγ 

τηε δελτα−ϖ ρανγε. Α στανδαρδισεδ χοδινγ σψστεµ ωασ δεϖελοπεδ το ρεγιστερ τηε δελτα−ϖ ρανγε οβταινεδ 

φροµ τηατ χοαρσε τεχηνιχαλ αναλψσισ. Σινχε τηε δελτα−ϖ ρανγε ωασ νοτ χαλχυλατεδ βψ α χοµπρεηενσιϖε 

χοµπυτερ αναλψσισ τηε δελτα−ϖ ρανγε ωασ εστιµατεδ ιν τερµσ οφ ιτσ ρελατιον το α δελτα−ϖ ρανγε οφ 10 � 15 

κµ/η φορ ρεαρ−ενδ ανδ σιδε ιµπαχτσ ανδ 20 � 30 κµ/η φορ φρονταλ χασεσ. Τηε χηοιχε οφ συχη ιντερϖαλσ 

λιµιτσ ισ βασεδ ον τηε ασσυµπτιον τηατ φορ α σο−χαλλεδ �στανδαρδ χασε� α ρανγε οφ 10 � 15 κµ/η ανδ 20 � 

30 κµ/η, ρεσπεχτιϖελψ, ισ ιν τηε ρανγε οφ ηαρµλεσσνεσσ χονχερνινγ ΧΣ∆. Τηεσε ιντερϖαλσ συµµαρισε 

ϖαριουσ ϖολυντεερ τεστσ, λαβορατορψ εξπεριµεντσ, ανδ εϖαλυατιονσ οφ ρεαλ ωορλδ αχχιδεντσ[ε.γ. 

Λανγωιεδερ ετ αλ. 1996, Χαστρο ετ αλ. 1997, Μεψερ ετ αλ. 1998, Φερραρι 1999]. Ηενχε, ωιτη ρεσπεχτ το 

τηοσε δελτα−ϖ ιντερϖαλσ α χοδινγ σψστεµ ασ ιλλυστρατεδ ιν Φιγυρε 1 ωασ εσταβλισηεδ. 
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Φιγ. 1 − ∆ελτα−ϖ ιντερϖαλσ ιν ρελατιον το τηε �ρανγε οφ ηαρµλεσσνεσσ� (                 )  

φορ α στανδαρδ χασε (10−15 κµ/ ιν ρεαρ−ενδ, 20−30 κµ/η ιν φρονταλ χολλισιονσ). 

 

Νεξτ ιν τηε ασσεσσµεντ προχεδυρε, τηε µεδιχαλ φιλεσ οφ τηε πατιεντ αρε αναλψσεδ ανδ συµµαρισεδ βψ α 

πηψσιχιαν. Α στανδαρδισεδ φορµ ωασ δεϖελοπεδ το ρεγιστερ ινφορµατιον ον τηε ινιτιαλ φινδινγσ ασ ωελλ ασ 

ον τηε ρεσυλτσ οφ φολλοω−υπ εξαµινατιονσ ιφ χαρριεδ ουτ . Τηοσε ρελψ σολελψ ον τηε φαχτσ στατεδ ιν τηε 

µεδιχαλ φιλεσ; τηε πατιεντ ωασ νοτ διρεχτλψ χονταχτεδ. Τηε χοδινγ ιντροδυχεδ βψ τηε Θυβεχ Τασκ Φορχε 

[Σπιτζερ ετ αλ. 1995] ωασ υσεδ το χλασσιφψ τηε εξτεντ οφ νεχκ ινϕυρψ. Γραδε ΘΤΦ 0 ωασ νοτ χονσιδερεδ ιν 

τηε αναλψσισ βεχαυσε οφ τηε εντρψ χριτεριον οφ τηε χοηορτ. Φιναλλψ, α βιοµεχηανιχαλ ασσεσσµεντ ωασ 

περφορµεδ βψ α σπεχιαλλψ τραινεδ ενγινεερ ορ πηψσιχιαν τακινγ ιντο αχχουντ τηε τεχηνιχαλ ασπεχτσ, τηε 

µεδιχαλ ηιστορψ οφ τηε πατιεντ ασ ωελλ ασ τηε ινδιϖιδυαλ πηψσιθυε οφ τηε πατιεντ το εστιµατε τηε µοτιον 

οφ τηε σπινε δυρινγ τηε χολλισιον. Ασ φορ τηε τεχηνιχαλ χοδινγ σψστεµ α �στανδαρδ χασε� ωασ δεφινεδ ασ 

τηε βασισ φορ τηε βιοµεχηανιχαλ χοδινγ σψστεµ. Τηισ �στανδαρδ χασε� χαν βε δεσχριβεδ βψ α σχεναριο 

τηατ ασσυµεσ τηε φολλοωινγ χονδιτιονσ: 

1) χονϖεντιοναλ χαρ σεατ  

2) αγεδ βελοω 50 (φ) / 55 (µ) ψεαρσ, 

3) ωιτηουτ συβσταντιαλ πρε−εξιστινγ δαµαγε οφ τηε νεχκ (ρεσυλτινγ φροµ ειτηερ πατηολογιχαλ 

προχεσσεσ, δεγενερατιϖε χηανγεσ ορ εαρλιερ τραυµατιχ ιµπαχτσ),  

4) ωεαρινγ α σαφετψ βελτ, 

5) νοτ σιττινγ ιν α ποστυρε τηατ µιγητ ιντροδυχε αδδιτιοναλ λοαδινγ το τηε νεχκ (ουτ οφ ποσιτιον 

προβλεµ). 

 

Ιφ τηε οχχυπαντ δοεσ νοτ µεετ αλλ οφ τηε �στανδαρδ� ρεθυιρεµεντσ, τηε λιµιτ ηασ το βε ρεχονσιδερεδ 

χριτιχαλλψ ανδ ιν σοµε χασεσ αδϕυστεδ. Τηυσ, βασεδ ον διϖερσιφιεδ βαχκγρουνδ ινφορµατιον, τηε σπεχιφιχ 

µοτιον οφ τηε (χερϖιχαλ) σπινε δυρινγ τηε ιµπαχτ ισ ασσεσσεδ. Ηενχε, τηε βιοµεχηανιχαλ ινϕυρψ 



 

 

ασσεσσµεντ ρεσυλτσ ιν α ϕυδγεµεντ στατινγ το ωηιχη εξτεντ τηε ινϕυρψ χλαιµεδ χαν βε εξπλαινεδ βψ τηε 

υνδερλψινγ αχχιδεντ. Αγαιν, τηισ φιναλ ασσεσσµεντ ωασ ρατεδ βψ α χοδινγ σψστεµ αναλογουσλψ το τηε 

δελτα−ϖ χοδινγ ωιτη χοδε 1 µεανινγ �χαν νοτ βε εξπλαινεδ�, χοδε 2 �χαν ηαρδλψ βε εξπλαινεδ�, χοδε 3 

�χαν προβαβλψ βε εξπλαινεδ�, ανδ χοδε 4 �χαν χερταινλψ βε εξπλαινεδ�. Ηοωεϖερ, τηε βιοµεχηανιχαλ 

σχαλε σπεχιφιεδ τηε εξπλιχαβιλιτψ οφ τηε ΧΣ∆, ι.ε. τηε εξτεντ το ωηιχη τηε νεχκ ινϕυρψ χλαιµεδ χαν βε 

εξπλαινεδ φροµ α βιοµεχηανιχαλ στανδποιντ βψ τηε υνδερλψινγ χολλισιον.  

Ιν τηισ στυδψ τηε δαταβασε ωασ εϖαλυατεδ βψ µεανσ οφ δεσχριπτιϖε στατιστιχσ ανδ µυλτι−ωαψ χροσσ−

χαλχυλατιον ταβλεσ υσινγ !
2
−στατιστιχσ το χηεχκ φορ σιγνιφιχαντ διφφερενχεσ ιν φρεθυενχιεσ. Χαλχυλατιονσ 

ωερε περφορµεδ υσινγ τηε σοφτωαρε ΣΨΣΤΑΤ ςερσιον 10 [Σψστατ 2000].  

 

ΡΕΣΥΛΤΣ 

 

ΙΝϑΥΡΨ ΕΠΙ∆ΕΜΙΟΛΟΓΨ 

Οφ τηε 919 ινϕυρψ χασεσ ρεχορδεδ, 49.1% (ν=451) ωερε ωοµεν ανδ 50.9% (ν=468) ωερε µεν. Τηε 

αϖεραγε αγε ωασ 37.3±10.8 ψεαρσ (µεαν±Σ∆) ανδ 39.3±11.0 ψεαρσ, ρεσπεχτιϖελψ. Ωοµεν µεασυρεδ 

165±6.5 χµ ιν ηειγητ ανδ 65.2±12.5 κγ ιν ωειγητ. Φορ µεν τηε αϖεραγε ηειγητ ανδ ωειγητ ωερε φουνδ 

το βε 175.4±7.1 χµ ανδ 79.3±12.1 κγ, ρεσπεχτιϖελψ.  

Μοστ οφ τηοσε ινϕυρεδ ωερε δριϖερσ (79.3%; ν=729), ωηερεασ 15.0% (ν=138) ωερε φροντ−σεατ 

πασσενγερσ, 3.1% (ν=28) ωερε βαχκ−σεατ πασσενγερσ, ανδ 2.6% ωερε σιττινγ ιν οτηερ πλαχεσ ορ χουλδ νοτ 

στατε τηειρ σεατινγ ποσιτιον. 

85.5% οφ τηε χασεσ ωερε ρεπορτεδ φροµ αγενχιεσ σιτυατεδ ιν τηε Γερµαν σπεακινγ παρτ οφ 

Σωιτζερλανδ ωηιλε τηε Φρενχη ανδ τηε Ιταλιαν σπεακινγ παρτ ωερε ρεπρεσεντεδ βψ 5.6% ανδ 8.9% οφ τηε 

χασεσ ονλψ.  

ΙΜΠΑΧΤ ΧΛΑΣΣΙΦΙΧΑΤΙΟΝ 

∆εταιλσ οφ τηε ϖεηιχλε οφ τηε ινϕυρεδ (µακε, µοδελ, ψεαρ) ασ ωελλ ασ δεταιλσ αβουτ τηε χολλισιον 

παρτνερ(σ) ωερε ρεγιστερεδ ιν τηε δαταβασε. Φροµ τηε ινφορµατιον αϖαιλαβλε (πολιχε ρεπορτσ, πιχτυρεσ οφ 

τηε αχχιδεντ σχενε ανδ τηε ϖεηιχλεσ ινϖολϖεδ, βιλλσ οφ ρεπαιρ χοστσ), τηε ιµπαχτ τψπε ωασ δετερµινεδ ανδ 

χλασσιφιεδ ασ φρονταλ (ηεαδ−ον) χολλισιον, ρεαρ−ενδ 

χολλισιον, σιδε χολλισιον, ανδ ρολλ−οϖερ. 

Φυρτηερµορε, τηε ιµπαχτ διρεχτιον ωασ εϖαλυατεδ 

βψ ασσεσσινγ τηε ιµπαχτ ανγλε.  

Μοστ οχχυπαντσ ιν ουρ σαµπλε ωερε ινϕυρεδ 

ιν πυρε ρεαρ−ενδ χολλισιονσ (σεε Ταβλε 1) 

φολλοωεδ βψ τηοσε φροµ φρονταλ χολλισιονσ. 157 

ουτ οφ 919 χασεσ (ι.ε. 17.1%) συσταινεδ µυλτιπλε 

χολλισιονσ οφ ωηιχη ιν 121 χασεσ α ρεαρ−ενδ 

ιµπαχτ ωασ φολλοωεδ βψ α φρονταλ χολλισιον. Φορ 

οτηερ χασεσ ωιτη µυλτιπλε ιµπαχτσ τηε πριµαρψ 

χολλισιον ωασ οφτεν φολλοωεδ βψ ιµπαχτινγ αν 

χολλισιον τψπε φρεθυενχψ οφ οχχυρρενχε 

 Ν % 

ρεαρ−ενδ 620 67.5 

φρονταλ 184 20.0 

λεφτ σιδε 49 5.3 

ριγητ σιδε 23 2.5 

ρολλ−οϖερ 5 0.5 

οτηερσ/υνκοων 38 4.2 

 

Ταβλε 1 − Ιµπαχτ χλασσιφιχατιον. 

 
Φιγ. 2 − ∆ιστριβυτιον οφ δελτα−ϖ ρανγεσ εστιµατεδ. Τηε ϖαλυεσ αρε γιϖεν ιν περχενταγε ωηερεασ 100% ισ 

ρεπρεσεντεδ βψ 919 χασεσ, 620 χασεσ, ανδ 184 χασεσ φορ αλλ, ρεαρ−ενδ, ανδ φρονταλ χολλισιονσ, ρεσπεχτιϖελψ. 



 

 

οβσταχλε ρατηερ τηαν αν οτηερ χαρ. Φιγυρε 2 ιλλυστρατεσ τηε δελτα−ϖ ρανγεσ εστιµατεδ ιν τηε τεχηνιχαλ 

σεχτιον οφ τηε ασσεσσµεντ προχεδυρε.  

ΜΕ∆ΙΧΑΛ ΦΙΝ∆ΙΝΓΣ 

Εϖαλυατινγ τηε µεδιχαλ ινφορµατιον, 115 διφφερεντ παραµετερσ ωερε ρεχορδεδ ινχλυδινγ, φορ 

εξαµπλε, τηοσε φορ τηε ινιτιαλ σψµπτοµσ χλαιµεδ ανδ τηειρ ονσετ τιµε. Ασ αν οϖεραλλ χριτεριον φορ νεχκ 

ινϕυρψ τηε ΘΤΦ χοδε ωασ ασσιγνεδ φορ εαχη χασε (Φιγυρε 3). Ιν αδδιτιον το τηε σψµπτοµσ σηοων αφτερ 

τηε αχχιδεντ, τηε µεδιχαλ ηιστορψ οφ τηε πατιεντ ωασ αναλψσεδ. Τηε µεδιχαλ φιλεσ ασ ωελλ ασ 

θυεστιονναιρεσ χοµπλετεδ βψ τηε ινσυρανχε αγενχψ ωερε χηεχκεδ φορ ινφορµατιον ον πρε−εξιστινγ νεχκ 

προβλεµσ λικε, φορ ινστανχε, πατηολογιχαλ προχεσσεσ, δεγενερατιϖε χηανγεσ ορ φορµερ τραυµατιχ ιµπαχτσ. 

Ιν χασε φολλοω−υπ ρεπορτσ (οϖεραλλ στατυσ ρεπορτσ) συµµαρισινγ τηε πατιεντσ προγρεσσ δυρινγ µεδιχαλ 

τρεατµεντ ωερε αϖαιλαβλε, τηοσε ωερε αλσο ρεχορδεδ ιν τηε δαταβασε. Συχη φολλοω−υπ εξαµσ αρε νοτ 

µανδατορψ, βυτ σχηεδυλεδ ιφ ρεγαρδεδ νεχεσσαρψ. Οφ τηε τοταλ νυµβερ οφ 919 χασεσ, 559 ηαδ α φολλοω−υπ 

ρεπορτ 5.9 ωεεκσ (αϖεραγε) αφτερ τηε αχχιδεντ. 443 χασεσ ηαδ αλσο α σεχονδ φολλοω−υπ εξαµινατιον λατερ 

ον. Ιτ ισ ιντερεστινγ το νοτε τηατ νειτηερ τηε ΘΤΦ χοδε νορ τηε δελτα−ϖ χοδε ωερε σιγνιφιχαντλψ διφφερεντ 

ωηεν χοµπαρινγ τηε γρουπσ ωηιχη ηαδ φολλοω−υπ εξαµινατιονσ (Ταβλε 2). Ηοωεϖερ, τηε πσψχηολογιχαλ 

ασπεχτσ βεχαµε µορε ιµπορταντ τηε λονγερ τηε τρεατµεντ λαστεδ. Ωηιλε φορ 6.9% οφ τηοσε πατιεντσ τηατ 

ηαδ α φιρστ φολλοω−υπ εξαµινατιον α δετεριορατιον οφ τηειρ πσψχηολογιχαλ στατε ωασ φουνδ, τηισ ωασ 

ρεχορδεδ φορ 11.1% οφ τηοσε ωηο αλσο ηαδ α φυρτηερ φολλοω−υπ εξαµινατιον. 

 

 
Φιγ. 3 − ΘΤΦ διστριβυτιον. Τηε ϖαλυεσ αρε γιϖεν ιν περχενταγε ωηερεασ 100% ισ ρεπρεσεντεδ βψ 919 

χασεσ, 620 χασεσ, ανδ 184 χασεσ φορ αλλ, ρεαρ−ενδ, ανδ φρονταλ χολλισιονσ, ρεσπεχτιϖελψ. 

  statistics used P-value  

(α=0.05) 

QTF first follow-up QTF second follow-up cross-calculation tables 0.746 
delta-v first follow-up delta-v second follow-up cross-calculation tables 0.378 
QTF rear-end QTF frontal χ

2
 0.185 

QTF rear-end QTF side right χ
2
 0.584 

QTF rear-end QTF side left χ
2
 0.455 

QTF rear-end QTF roll-over Fisher exact 0.000 
QTF male QTF female cross-calculation tables 0.978 
QTF with pre-existing 
damage 

QTF without pre-existing 
damage 

cross-calculation tables 0.000 

QTF with pre-existing 
signs 

QTF without pre-exsiting 
signs 

cross-calculation tables 0.006 

QTF out-of-position QTF not out-of-position cross-calculation tables 0.680 
QTF younger 50 years QTF older 50 years cross-calculation tables 0.428 
QTF wearing seat belt QTF not wearing seat belt cross-calculation tables 0.324 

 

Ταβλε 2 − Ρεσυλτσ φορ στατιστιχαλ εϖαλυατιον τεστινγ φορ σιγνιφιχαντ διφφερενχεσ φορ ϖαριουσ παραµετερσ. 



 

 

ΒΙΟΜΕΧΗΑΝΙΧΑΛ ΑΣΣΕΣΣΜΕΝΤ 

Βασεδ ον τηε τεχηνιχαλ χοδε ανδ τηε µεδιχαλ φινδινγσ, ιν παρτιχυλαρ τηε ΘΤΦ, τηε φιναλ 

βιοµεχηανιχαλ ασσεσσµεντ ωασ περφορµεδ. Αδδιτιοναλλψ, ανψ πρε−εξιστινγ δαµαγε οφ τηε σπινε, σπεχιαλ 

χολλισιον χιρχυµστανχεσ (λικε ε.γ. ηεαδ ιµπαχτ, νοτ ωεαρινγ τηε σεατ βελτ, στρονγ ροτατιον µοτιον, σιττινγ 

ουτ−οφ ποσιτιον), ανδ τηε αγε οφ τηε ινϕυρεδ ωερε τακεν ιντο αχχουντ το ασσιγν τηε βιοµεχηανιχαλ χοδε 

ασ δεσχριβεδ αβοϖε. Ηενχε, βψ χοµπαρισον ωιτη τηε �στανδαρδ χασε� φορ ωηιχη λιµιτσ ηαϖε βεεν 

δεφινεδ, τηε εξτεντ οφ εξπλιχαβιλιτψ οφ τηε νεχκ ινϕυρψ ωασ ασσεσσεδ. Ρεσυλτσ φορ τηε βιοµεχηανιχαλ χοδε 

αρε σηοων ιν Φιγυρε 4. 

 

Ιν ορδερ το αναλψσε τηε στρενγτη ανδ τηε ινφλυενχε οφ τηε παραµετερσ ρεχορδεδ µυλτι−ωαψ χροσσ−

χαλχυλατιον ταβλε αναλψσισ ωασ περφορµεδ. Αδδιτιοναλλψ, !
2
−στατιστιχσ ωερε υσεδ το χηεχκ φορ σιγνιφιχαντ 

διφφερενχεσ. Τηε ρεσυλτσ οφ τηεσε στατιστιχαλ τεστσ αρε σηοων ιν Ταβλε 2. Τηε ρελεϖανχε οφ τηε φιναλ 

βιοµεχηανιχαλ ασσεσσµεντ ωασ χηεχκεδ βψ χοµπαρινγ τηε βιοµεχηανιχαλ χοδε οφ αλλ χασεσ τηε 

βιοµεχηανιχαλ χοδε οφ χασεσ ωιτη λοω τηε δελτα−ϖ ρατινγ (Φιγυρε 4).  

 

∆ΙΣΧΥΣΣΙΟΝ 

 

Α δαταβασε ρεχορδινγ ΧΣ∆ χασεσ συσταινεδ ιν αυτοµοτιϖε χρασηεσ τηατ χαυσεδ σιχκ λεαϖε τιµεσ οφ τηε 

ινϕυρεδ οφ µορε τηαν φουρ ωεεκσ ωασ εσταβλισηεδ. Το δατε, 919 χασεσ αρε ρεγιστερεδ ιν τηε δαταβασε. Τηε 

δατα ωασ ρεχειϖεδ βψ α µαϕορ Σωισσ αχχιδεντ ινσυρερ ανδ χονσιστεδ οφ τεχηνιχαλ ρελεϖαντ ινφορµατιον ασ 

ωελλ ασ οφ µεδιχαλ φιλεσ οφ εαχη πατιεντ. Α στανδαρδισεδ προχεδυρε ωασ υσεδ το τρανσφερ τηε ινφορµατιον 

ιντο τηε δαταβασε. Το αναλψσε τηε δατα αν ασσεσσµεντ σχηεµε ωασ δεϖελοπεδ υσινγ διφφερεντ χοδινγ 

σψστεµσ φορ τεχηνιχαλ, µεδιχαλ, ανδ βιοµεχηανιχαλ ασπεχτσ. Τηε δαταβασε ωασ εϖαλυατεδ βψ µεανσ οφ 

δεσχριπτιϖε στατιστιχσ ανδ βψ αναλψσινγ χορρελατιονσ φορ ϖαριουσ παραµετερσ. 

Α µαϕορ λιµιτατιον οφ τηισ στυδψ ωασ τηε λαχκ οφ α χοντρολ γρουπ ωηιχη διδ νοτ εξηιβιτ ανψ σοφτ 

τισσυε νεχκ ινϕυρψ ατ αλλ ορ φορ ωηιχη τηε ινϕυριεσ ρεσυλτεδ ιν α σιχκ λεαϖε τιµε οφ λεσσ τηαν φουρ ωεεκσ. 

Συχη δατα ωασ νοτ αϖαιλαβλε, σο τηατ ονλψ χοµπαρισονσ ωιτηιν τηε σαµπλε ωερε ποσσιβλε. Φυρτηερµορε ιτ 

σηουλδ βε νοτεδ τηατ ΧΣ∆ ηαδ το βε τηε πρεδοµιναντ ινϕυρψ ιν ορδερ το βε ινχλυδεδ ιντο τηισ στυδψ. 

Τηερεφορε τηε σαµπλε χονσιστσ µαινλψ οφ ισολατεδ σοφτ τισσυε νεχκ ινϕυριεσ. 

Τηε ρεσυλτσ σηοω τηατ τηε σαµπλε χονσιστσ οφ αβουτ τηε σαµε νυµβερ οφ φεµαλε ανδ µαλε πατιεντσ. 

Αλσο τηε αϖεραγε αγε ωασ χλοσε φορ βοτη γρουπσ. Τηεσε ρεσυλτσ αρε νοτ συρπρισινγ ιν τηε σενσε τηατ τηε 

ινϕυρεδ ηαδ γενεραλλψ το βε εµπλοψεδ βψ τηε τιµε οφ τηε αχχιδεντ. Χονσεθυεντλψ, τηε αγε ρανγε λιεσ 

ωιτηιν τηε λεγαλ µινιµυµ αγε φορ δριϖινγ ανδ τηε µαξιµυµ ρετιρεµεντ αγε, ι.ε. βετωεεν 18 ανδ 65 

ψεαρσ. Αναλψσινγ τηε δατα γραπηιχαλλψ (Φιγυρε 5) σηοωεδ τηατ τηε γραδε ΘΤΦ 4 ωασ οβσερϖεδ ωιτη µυχη 
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Φιγ.4 − ∆ιστριβυτιον οφ τηε βιοµεχηανιχαλ χοδε φορ αλλ χασεσ (100%=919) ανδ φορ τηοσε  

χασεσ ωιτη δελτα−ϖ χοδε οφ 1.5 ορ λεσσ (100%=266). 



 

 

σµαλλερ σπρεαδ ανδ ηιγηερ µεδιαν ϖαλυε, βυτ τηισ φινδινγ ωασ νοτ σιγνιφιχαντ. Αλσο ηειγητ ανδ ωειγητ 

διδ νοτ σηοω α σιγνιφιχαντ διφφερενχε φορ τηε ΘΤΦ διστριβυτιον αλτηουγη τηε µεδιαν ϖαλυεσ αρε σλιγητλψ 

ηιγηερ φορ ηιγηερ ΘΤΦ (Φιγυρε 5). Φινδινγ τηατ τηε ΘΤΦ ωασ αλσο νοτ σιγνιφιχαντλψ διφφερεντ φορ γενδερ 

(Ταβλε 2), δοεσ νοτ συγγεστ α ηιγηερ ρισκ φορ φεµαλεσ. 

Τηε µυχη ηιγηερ νυµβερ οφ χασεσ φροµ τηε Γερµαν σπεακινγ παρτ οφ Σωιτζερλανδ χαν παρτλψ βε 

εξπλαινεδ ωιτη τηε λαργερ σιζε ανδ ποπυλατιον οφ τηισ παρτ οφ τηε χουντρψ. Ηοωεϖερ, ρελατινγ τηε ΧΣ∆ 

χασεσ το τηε τοταλ νυµβερ οφ αχχιδεντσ ρεπορτεδ το τηε ινσυρερ ανδ ασσυµινγ τηατ τηε φρεθυενχψ οφ 

οχχυρρενχε οφ ΧΣ∆ φροµ χαρ αχχιδεντσ ισ αβουτ τηε σαµε εϖερψωηερε ιν τηε χουντρψ, ιτ εµεργεδ τηατ τηε 

Φρενχη σπεακινγ παρτ ισ στρονγλψ υνδερρεπρεσεντεδ. Τηισ χαν νοτ βε εξπλαινεδ ωιτη τηε δατα ατ ηανδ.  

 

Ασ φορ τηε τεχηνιχαλ σεχτιον, τηε εϖαλυατιον οφ τηε δελτα−ϖ ρανγεσ σηοωεδ τηατ τηε µαϕοριτψ οφ αλλ χασεσ 

ωερε φουνδ ωιτηιν τηε ρανγε οφ χοδε 2, ι.ε. αππροξιµατελψ 8 � 12.5 κµ/η φορ ρεαρ−ενδ ανδ 18 � 25 κµ/η 

φορ φρονταλ ιµπαχτσ. Αλτηουγη τηε νυµβερ οφ ρεαρ−ενδ χασεσ ωασ πρεδοµιναντ ιν τηε σαµπλε, τηε φρονταλ 

χασεσ διδ νοτ σηοω σιγνιφιχαντλψ ηιγηερ δελτα−ϖ χοδεσ ανδ ΘΤΦ ϖαλυεσ (Ταβλε 2). Ηενχε, υνλικε 

συσπεχτεδ ιν οτηερ δαταβασεσ [Τεµµινγ ανδ Ζοβελ 1998], νο βιασ τοωαρδσ µορε σεϖερε ινϕυριεσ φορ τηε 

φρονταλ χολλισιονσ ωασ φουνδ. Οτηερ χολλισιον τψπεσ διδ νοτ ρεσυλτ ιν σιγνιφιχαντλψ διφφερεντ ΘΤΦ ϖαλυεσ 

ωηεν χοµπαρεδ το τηε ουτχοµε φορ ρεαρ−ενδ ιµπαχτσ; εξχεπτ φορ τηε σµαλλ νυµβερ οφ ρολλ−οϖερ εϖεντσ 

ωηιχη λεαδ το ηιγηερ ΘΤΦ γραδεσ. Ασ το βε εξπεχτεδ δριϖερσ ανδ φροντ σεατ πασσενγερσ αχχουντεδ φορ 

τηε µοστ οφ τηε χλαιµσ (94%) οφ αλλ χλαιµσ. Μυλτιπλε χολλισιονσ ωερε νοτ φυρτηερ αναλψσεδ ιν τηισ στυδψ; 

ονλψ τηε πριµαρψ ιµπαχτ ωασ ρεγαρδεδ. 

Ιν ορδερ το ασσεσσ τηε µεδιχαλ στατε οφ τηε ινϕυρεδ τηε σψµπτοµσ ωερε ρεχορδεδ ανδ τηε αχχορδινγ 

ΘΤΦ γραδε ωασ ασσιγνεδ. Τηε ινφλυενχε οφ ϖαριουσ παραµετερ ον τηε ΘΤΦ γραδε ωασ τεστεδ (Ταβλε 2). 

Γρουπινγ τηε ινϕυρεδ ιν χατεγοριεσ �αβοϖε/βελοω 50 ψεαρσ οφ αγε� ανδ �(νοτ) σιττινγ ουτ οφ ποσιτιον� 

διδ νοτ ρεσυλτ ιν σιγνιφιχαντλψ διφφερεντ ΘΤΦ σχορεσ. Βυτ τεστινγ τηε γρουπσ ωιτη ϖσ. ωιτηουτ πρε−εξιστινγ 

δαµαγε ανδ ωιτη ϖσ. ωιτηουτ πρε−εξιστινγ σιγνσ σηοωεδ α στατιστιχαλλψ σιγνιφιχαντ ινφλυενχε οφ τηε ΘΤΦ 

ϖαλυε. Τηισ φινδινγ χορροβορατεσ τηε ρεσυλτσ οφ τηε στυδψ βψ ∆ολινισ [1997] ωηιχη ινδιχατεδ τηατ α 

ηιστορψ οφ νεχκ ινϕυρψ αλονγ ωιτη φεµαλε σεξ ωερε τηε ονλψ τωο στατιστιχαλλψ σιγνιφιχαντ πρεδιχτορσ οφ 

ΧΣ∆ οχχυρρενχε.  

Το φυρτηερ αναλψσε τηε ινφλυενχε οφ τηε µεδιχαλ ηιστορψ, τηε βιοµεχηανιχαλ χοδε ωασ χοµπαρεδ το 

τηε δελτα−ϖ χοδε. Γενεραλλψ, τηε τεχηνιχαλ ανδ βιοµεχηανιχαλ εϖαλυατιονσ µοστλψ χορρελατεδ ωελλ, ι.ε. ιν 

74% οφ τηε χασεσ τηε διφφερενχε βετωεεν τηε τεχηνιχαλ ανδ τηε βιοµεχηανιχαλ χοδε ωασ 1 ορ λεσσ. Ασ 

ιλλυστρατεδ ιν Φιγυρε 4, µοστ χασεσ (75%) ηαδ α βιοµεχηανιχαλ σχαλε ηιγηερ ορ εθυαλ 2.5, ι.ε φορ τηοσε 

χασεσ ιτ ωασ ποσσιβλε το εξπλαιν τηε µεδιχαλ φινδινγσ βψ τηε σπεχιφιχ αχχιδενταλ ανδ ινδιϖιδυαλ 

βιοµεχηανιχαλλψ ρελεϖαντ φαχτορσ. Ηοωεϖερ, λοοκινγ ατ τηε διστριβυτιον οφ χασεσ ωιτη α τεχηνιχαλ ρατινγ 

οφ 1.5 ορ λοωερ (Φιγυρε 4), ιτ στανδσ ουτ τηατ ονλψ 21 ουτ οφ 266 χασεσ ρεχειϖεδ α σιµιλαρ βιοµεχηανιχαλ 

ρατινγ οφ 1.5 ορ λοωερ. Φορ τηε ϖαστ µαϕοριτψ οφ τηοσε χασεσ τηε βιοµεχηανιχαλ σχορε ωασ ηιγηερ; φορ 139 

ουτ οφ 266 χασεσ τηε βιοµεχηανιχαλ χοδε ρεαδ εϖεν 2.5 ορ ηιγηερ. Ιν οτηερ ωορδσ, ιν 52% οφ τηε χασεσ 

ωηερε τηε τεχηνιχαλ χοδινγ ωουλδ συγγεστ τηατ τηε σψµπτοµσ σηοων χουλδ νοτ βε εξπλαινεδ 

βιοµεχηανιχαλλψ βψ τηε ιµπαχτ, χονσιδερατιονσ οφ τηε πατιεντσ µεδιχαλ ηιστορψ ανδ τηε χολλισιον 

χιρχυµστανχεσ χουλδ νεϖερτηελεσσ εξπλαιν τηε σψµπτοµσ. Ηενχε, τηε τεχηνιχαλ εϖαλυατιον αλονε ωουλδ 

νοτ ηαϖε φουνδ αν εξπλανατιον φορ τηε ΧΣ∆, βυτ τηε σπεχιφιχ βιοµεχηανιχαλ ασσεσσµεντ διδ. Τηερεφορε, 
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Φιγ. 5 − Βοξπλοτσ σηοωινγ τηε διστριβυτιον οφ αγε [ψεαρσ], ηειγητ [χµ], ωειγητ [κγ] οϖερ ΘΤΦ. 



 

 

δισχυσσινγ λιµιτσ φορ δελτα−ϖ ϖαλυεσ ωηιχη αρε βασεδ ον τηε χαρ ονλψ, χαν νοτ βε σατισφαχτορψ. Τηεψ χαν 

ονλψ βε ϖαλιδ φορ α σπεχιφιχ χασε λικε, φορ εξαµπλε, τηε �στανδαρδ χασε� δεφινεδ ιν τηισ στυδψ. Τηε ΘΤΦ 

βψ ιτσ νατυρε ασ α µεδιχαλλψ βασεδ χριτεριον χορρελατεσ ωελλ ωιτη τηε βιοµεχηανιχαλ χοδε, βυτ το τηε βεστ 

οφ ουρ κνοωλεδγε, ιτ ισ νοτ ψετ ινϖεστιγατεδ ηοω πρε−εξιστινγ δαµαγε εφφεχτσ τηε ΘΤΦ ανδ τηε ρεχοϖερψ 

τιµε. Τηυσ ωε συγγεστ το εξπλιχιτλψ χονσιδερ τηε µεδιχαλ ηιστορψ φορ εαχη πατιεντ. 

Οφ χουρσε ωε αρε αωαρε οφ τηε φαχτ, τηατ τηε ρεσυλτσ οβταινεδ ηερε αρε βασεδ ον α µεδιχαλλψ βιασεδ 

σαµπλε ωηιχη εξηιβιτσ λονγερ τηαν υσυαλ ρεχοϖερψ τιµε, βυτ χασεσ τηατ µιγητ τυρν ουτ το βεχοµε χριτιχαλ 

λατερ ανδ τηερεφορε νεεδινγ δεταιλεδ ασσεσσµεντ αρε ινχλυδεδ ιν τηε σαµπλε.  

Ιν συµµαρψ, τηισ στυδψ χλεαρλψ ινδιχατεσ τηατ ον τηε ονε ηανδ τηε τεχηνιχαλ αναλψσισ µυστ βε 

συππλεµεντεδ βψ αν ασσεσσµεντ οφ χριτιχαλ ινδιϖιδυαλ ρελεϖαντ βιοµεχηανιχαλ φαχτορσ. Ον τηε οτηερ 

ηανδ τηε µεδιχαλ εϖαλυατιον υσινγ ΘΤΦ γραδεσ αλονε χαν νοτ ασσεσσ τηε εξπλιχαβιλιτψ οφ ΧΣ∆ χλαιµεδ 

ωιτηουτ χονσιδερινγ τηε χολλισιον χιρχυµστανχεσ. 

Τηε βιοµεχηανιχαλ ασσεσσµεντ σχηεµε ασ υσεδ ηερε σεεµσ συιταβλε αλτηουγη, εϖεντυαλλψ, ιτ ονλψ 

στατεσ τηατ τηε βιοµεχηανιχαλ ινφλυενχεσ ον τηε πατιεντ οφ α γιϖεν χολλισιον αρε συιταβλε (ορ νοτ συιταβλε, 

ρεσπεχτιϖελψ) το εξπλαιν τηε σψµπτοµσ φουνδ. Α θυαντιτατιϖε δεγρεε οφ προβαβιλιτψ χαννοτ βε γιϖεν βψ α 

βιοµεχηανιχαλ εϖαλυατιον. Τηε σεχονδ ρεστριχτιον ιµποσεδ ον τηε βιοµεχηανιχαλ ασσεσσµεντ χονσιστσ 

οφ τηε τιµε ηοριζον τηατ χαυσαλιτψ δελιβερατιονσ αρε βουνδ το. Ωιτηιν τηισ περιοδ οφ τιµε βετωεεν 

αχχιδεντ ανδ ασσεσσεµεντ χηρονιφιχατιον οφ τηε σψµπτοµσ ανδ σιγνσ χουλδ οχχυρ; αν εφφεχτ ωηιχη, το 

ουρ κνοωλεδγε, ηασ νεϖερ βεεν στρινγεντλψ λινκεδ το τηε αχτυαλ βιοµεχηανιχαλ λοαδσ οφ τηε χολλισιονσ. 

Ιν οτηερ ωορδσ, τηερε αρε µανψ νον−βιοµεχηανιχαλ ινφλυενχεσ τηατ δεχιδε ωηετηερ ορ νοτ χηρονιφιχατιον 

οχχυρσ.  

Φιρστ ρεσυλτσ φορ τηε φολλοω−υπ εξαµινατιονσ σεεµ το ινδιχατε τηατ πσψχηολογιχαλ ασπεχτσ γαιν µορε 

ιµπορτανχε τηε λονγερ τηε τρεατµεντ λαστσ � αν ουτχοµε τηατ ωασ αλσο ρεπορτεδ βψ Εχκ ετ αλ. [2001] ωηο 

στρεσσεδ τηε ρελεϖανχε οφ στρεσσφυλ λιφε εϖεντσ ανδ πσψχηοσοχιαλ προβλεµσ. Μορε δεταιλεδ αναλψσισ οφ 

τηοσε φολλοω−υπ εξαµινατιονσ σηουλδ βε χαρριεδ ουτ ιν φυτυρε.  

 

ΧΟΝΧΛΥΣΙΟΝΣ 

 

Ιν α ρετροσπεχτιϖε στυδψ 919 χασεσ χλαιµινγ ΧΣ∆ ωερε εϖαλυατεδ. Α τεχηνιχαλ χοδε βασεδ ον δελτα−ϖ 

εστιµατιονσ, τηε ΘΤΦ, ανδ α βιοµεχηανιχαλ χοδε ωερε ασσιγνεδ φορ εαχη χασε. Ιτ ωασ φουνδ τηατ ΘΤΦ 

ϖαλυεσ φορ τηοσε πατιεντσ ωιτη πρε−εξιστινγ δαµαγε οφ τηε νεχκ ανδ τηοσε ωιτη πρε−εξιστινγ σιγνσ ορ 

σψµπτοµσ διφφερ σιγνιφιχαντλψ φροµ τηοσε ωιτηουτ συχη ηιστορψ. Αναλψσινγ τηε βιοµεχηανιχαλ 

ασσεσσµεντ σχηεµε υσεδ, ιτ εµεργεδ τηατ α τεχηνιχαλ αναλψσισ σηουλδ αλωαψσ βε συππλεµεντεδ βψ 

χονσιδερινγ βιοµεχηανιχαλ ρελεϖαντ φαχτορσ. Ιν τηισ στυδψ 52% οφ τηε χασεσ ωιτη δελτα−ϖ ρανγε λοωερ 

τηαν α χοµµονλψ βελιεϖεδ τηρεσηολδ ωουλδ ηαϖε βεεν ϕυδγεδ διφφερεντλψ ωιτηουτ τακινγ τηε πατιεντσ 

µεδιχαλ ηιστορψ ιντο αχχουντ. 
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