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Περίληψη 
Εισαγωγή: Η αναφορά και η ερμηνεία δεδομένων που προ-

έρχονται από κλινικές μελέτες καταγμάτων του κεντρικού βραχιο-
νίου παρεμποδίζονται από τη χρησιμοποίηση δύο, μη δυναμένων 
να συγκριθούν απόλυτα, συστημάτων ταξινόμησης, του Neer και 
της ΑΟ/ΟΤΑ. Απαραίτητη συνθήκη για τη διεξαγωγή προγνωστικής 
αξίας μελετών και εκπόνηση γενικών οδηγιών αντιμετώπισης των 
καταγμάτων, είναι η ύπαρξη κοινών ορισμών και μιας κοινής γλώσ-
σας ονοματολογίας. Όταν αυτό απουσιάζει, παραμένει δύσκολη η 
ερμηνεία και η γενίκευση των αποτελεσμάτων των εκάστοτε μελε-
τών. Τα δύο συστήματα άλλωστε είναι μορφοκεντρικά ως προς το 
κάταγμα. Έτσι, η ταξινόμηση του Neer προβλέπει άλλες κατηγορί-
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ες για τα κατάγματα-εξαρθρήματα πρόσθια και οπίσθια. Κανένα 
από τα συστήματα δεν περιλαμβάνει βλάβες άλλων στοιχείων της 
περιοχής μαλακών μορίων, ημιθωρακίου κλπ. Επιπρόσθετα, δεν 
προβλέπονται άλλες βαρύτερες κακώσεις και αστάθειες σε κανένα 
από τα δύο συστήματα. Στο πλαίσιο αυτό, συγκρίθηκαν τα δύο 
συστήματα ταξινόμησης με τη βοήθεια πρωτογενούς υλικού, προ-
ερχόμενου από μεγάλες κλινικές μελέτες, με σκοπό να συνεκτιμη-
θεί κατά πόσον τα δεδομένα από τα δύο συστήματα μπορούν να 
μεταφέρουν σημαντική κλινική πληροφόρηση.

Μέθοδοι: Τα δεδομένα ταξινόμησης μεταφέρθηκαν σε ένα πί-
νακα διπλής εισόδου που καλύπτει τις 432 πιθανούς συνδυασμούς 
μεταξύ των 16 κατηγοριών που αναγνωρίζονται από το σύστημα 
του Neer και των 27 υποομάδων του συστήματος ΑΟ/ΟΤΑ και 
η αληθοφάνεια όλων των συνδυασμών που έχουν παρατηρηθεί 
εκτιμήθηκε και συζητήθηκε προς επίτευξη κοινής αντίληψης.

Αποτελέσματα: Αναλύθηκαν πρωτογενή δεδομένα από 2.530 
παρατηρήσεις από 7 κλινικές μελέτες που περιείχαν πρωτογενή 
δεδομένα από την εφαρμογή των δύο συστημάτων ταξινόμησης. 
Το 35% (151 από τους 432 συνδυασμούς) θεωρήθηκαν «προβλη-
ματικοί». 

Συμπεράσματα: Η κλινικά σημαντική πληροφόρηση χάνεται 
μεταξύ των δύο ταξινομήσεων. Είναι ακόμη πιο αξιοσημείωτο ότι 
η διαφοροποίηση μεταξύ της ραιβότητας και της βλαισότητας δεν 
εντοπίστηκε στο σύστημα ταξινόμησης Neer, ενώ ο σαφής προσ-
διορισμός της κατεύθυνσης της παρεκτόπισης δεν ήταν δυνατός 
στο σύστημα ΑΟ/ΟΤΑ. Στο σημείο αυτό ενθαρρύνονται οι διάφο-
ροι ερευνητές να αναφέρουν δεδομένα και από τα δύο συστή-
ματα ταξινόμησης προκειμένου να επιτευχθεί μια πιο ενδελεχής 
περιγραφή των καταγματικών προτύπων και να καταστεί δυνατή 
η διασταύρωση του ελέγχου της κωδικοποίησης. Παρέχεται και 
φιλικός ως προς τη χρήση πίνακας διασταύρωσης των ελέγχων 
της κωδικοποίησης. 
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It remains difficult to interpret and generalize results to conduct 
prognostic studies and to obtain consensus on treatment 
recommendations when concise definitions and a common 
‘fracture language’ are lacking. Thus, we compared both 
classifications systems using primary data from large clinical 
studies to assess how thoroughly both systems conveyed 
clinically important classification information.

Methods: Classification data from each study were organized 
in a cross-table covering the 432 theoretically possible 
combinations between the 16 Neer categories and the 27 AO/
OTA subgroups, and the plausibility of all observed combinations 
were assessed and discussed by the authors until consensus.

Results: We analysed primary data from 2530 observations 
from seven studies providing primary data from both classification 
systems. Thirty-five percent (151 out of 432) of the combinations 
were considered ‘not plausible’ and thirty-four percent (149 out 
of 432) were considered ‘problematic’.

Conclusions: Clinically important information was lost within 
both classification systems. Most important, the varus/ valgus 
distinction was not found within the Neer classification and 
a clear definition of displacement was lacking in the AO/OTA 
classification. We encourage surgeons and researches to report 
data from both classification systems for a more thorough 
description of the fracture patterns and to enable cross-checking 
of the coding. A suitable table for cross-checking of the coding 
is provided herein.
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Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών 
έχει υπάρξει επιδίωξη για την πραγματοποίηση 
καλά τυχαιοποιημένων κλινικών μελετών, καλής 
εκτέλεσης και συστηματικές ανασκοπήσεις διερεύ-
νησης των καταγμάτων του κεντρικού βραχιονίου. 
Οι συστηματικές ανασκοπήσεις που έχουν υπάρξει 
έχουν αποδειχθεί αλυσιτελείς [Bhandari M et al 
2004, Handoll HH και Ollivere BJ 2012, Lanting B 
et al 2008, Misra A  et al 2001, Thanasas C  et al 
2009, Tingart M  et al 2001] και ελλείπουν τεκμη-
ριωμένες οδηγίες ταξινόμησης.

Η διενέργεια και ερμηνεία καλά τυχαιοποιημέ-
νων μελετών συνήθως απαιτεί την εμπλοκή πολλα-
πλών κέντρων προκειμένου να αποκτηθεί σημαντι-
κή στατιστική σημαντικότητα, ιδιαίτερα σε σύνθετα 
καταγματικά πρότυπα [Brorson S et al 2009, Den 
HD et al 2010, Handoll H et al 2009, Verbeek PA 
et al 2012]. Η διενέργεια και η ερμηνεία πολυκε-
ντρικών μελετών διευκολύνεται από την αυστηρή 
προσέγγιση στην ταξινόμηση που προσδιορίζεται 
από τη μελέτη του πληθυσμού και των κλινικών 
παρεμβάσεων. Η αναφορά στα δεδομένα και η 
ερμηνεία τους από τις κλινικές μελέτες που περι-
λαμβάνουν κατάγματα του κεντρικού βραχιονίου 

παρεμποδίζονται από τη χρησιμοποίηση δύο μερι-
κώς, αν και κρίσιμα κατά περίπτωση, ασύμβατων 
συστημάτων ταξινόμησης. 

Τα δύο συστήματα ταξινόμησης που χρησιμο-
ποιούνται πιο συχνά στην επιστημονική βιβλιογρα-
φία είναι τα συστήματα που προτάθηκαν από τον 
Charles Neer το 1970 (εικόνα 1) [Neer CS,1970], 
όπως επικαιροποιήθηκε το 2002 [Neer CS, 2002] 
και η ταξινόμηση της ΑΟ/ΟΤΑ, που βασίζεται στην 
ταξινόμηση που προτάθηκε από τον M. E. Müller 
από το 1990 [Müller ME et al 1990] και επικαι-
ροποιήθηκε το 2007 (εικόνα 2) [Marsh JL et al 
2007]. 

Κατά τη δική μας αντίληψη, τα προβλήματα με-
ταφοράς μεταξύ αυτών των δύο ταξινόμηση των 
συστημάτων δεν έχουν συστηματικά μελετηθεί. 
Περαιτέρω, η υπόθεση ότι τα κατάγματα τύπου Α 
είναι κατάγματα 2 τεμαχίων, τα τύπου Β είναι κα-
τάγματα τριών τεμαχίων και τα τύπου C είναι κα-
τάγματα τεσσάρων τεμαχίων, είναι κάτι το οποίο εί-
ναι κοινώς αποδεκτό [Bjorkenheim JM et al 2004, 
Siwach R et al 2008, Yang H et al 2011].

Εισαγωγή

Εικόνα 1. - Οι 16 κατηγορίες της ταξινόμησης κατά Neer. Ένα κάταγμα θεωρείται παρεκτοπισμένo εάν ένα ή περισσό-
τερα από τα τέσσερα τεμάχια του είναι παρεκτοπισμένα περισσότερο από 1 cm ή έχουν γωνίωση περισσότερο από 45o. Charles 

S. Neer: Displaced Proximal Humeral Fractures Part I. Classification and Evaluation, Clinical Orthopaedics and Related 
Research, 1970. 
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Εικόνα 2.- Οι τρεις τύποι, οι 9 ομάδες και η 27η πομάδες της κατά ΑΟ/ΟΤΑ ταξινόμησης. Από το βιβλίο των M. E. 
Müller, S. Nazarian, P. Koch, J. Schatzker: A Comprehensive Classification of Fractures. Springer-Verlag 1990. 

Στοχεύσαμε σε συστηματική έρευνα και αναζή-
τηση μεγάλων κλινικών μελετών που αναφέρονται 
σε δεδομένα που αφορούν και στα δύο συστήματα 
ταξινόμησης. Συνακόλουθα, καθορίζουμε τη σημα-
σία των όρων «εύλογο», «προβληματικό» και «μη 
εύλογο» και συζητούνται όλοι οι παρατηρηθέντες 
κλινικά συνδυασμοί μεταξύ των δύο συστημάτων 
ταξινόμησης αντίστοιχα. Τελικά, προτείνουμε την 
κατάστρωση ενός πίνακα διπλής εισόδου προς 
χρήση στην, στον οποίον περιέχονται όλοι οι συν-
δυασμοί των κατηγοριών του Neer και των υποο-
μάδων του συστήματος ΑΟ/ΟΤΑ.

Μέθοδοι 

Διερευνήσαμε τις εξής βάσεις δεδομένων: 

Medline - Pubmed, Embase, Cochrane Library, 
and Web of Science (2001 μέχρι τον Ιούνιο 2012) 
προκειμένου να τακτοποιηθούν μεγάλες κλινικές 
μελέτες, στις οποίες γίνεται ταξινόμηση παρεκτο-
πισμένων καταγμάτων του κεντρικού βραχιονίου,  
σύμφωνα με τα δύο συστήματα ταξινόμησης. 

Ερευνητική στρατηγική

Χρησιμοποιήσαμε το δυαδικό κώδικα της γλώσ-
σας που απορρέει από την εφαρμογή των αρχών 
της άλγεβρας του Boole για τις λογικές συναρτή-
σεις που προκύπτουν προκειμένου να ορίσουμε 
λήμματα κατά την αναζήτησή μας κατά το ακό-
λουθο πρόγραμμα: [(humer* OR shoulder*) AND 
(break* OR broken* OR fractu*)] OR [(“Shoulder 
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Fractures” [Mesh] OR “Humeral Fractures” [Mesh]) 
AND (AO class* OR AO system*)] OR [AO found* 
OR ASIF* OR OTA* OR Muller* OR Mueller* OR 
arbeitsgemeinschaft* OR osteosyntesefragen*) 
AND (Neer*)].

Περιλήφθηκαν μελέτες, στις οποίες περιλαμ-
βάνονταν περισσότερα από 100 κατάγματα του 
κεντρικού βραχιονίου που δημοσιεύτηκαν κατά τη 
διάρκεια των τελευταίων 10 ετών με δεδομένα και 
από τα δύο συστήματα ταξινόμησης. Ένας συγ-
γραφέας διενήργησε έρευνα στη βιβλιογραφία και 
απομόνωσε μελέτες που δεν ήταν κλινικά συνα-
φείς. Το πλήρες κείμενο των δυνητικά επιλέξιμων 
μελετών στη συνέχεια ανασκοπήθηκε. Οι αμφι-
γνωμίες μεταξύ τους διευθετήθηκαν με μελέτη. Τα 
δεδομένα της ταξινόμησης από κάθε επισκόπηση 
στη συνέχεια εισήχθησαν σε έναν πίνακα διπλής ει-
σόδου καλύπτοντας όλους και τους 432 θεωρητι-
κούς συνδυασμούς μεταξύ των 16 κατηγοριών του 
Neer και των 27 υποομάδων του συστήματος AO/
OTA.

Στη συνέχεια μελετήθηκε η αληθοφάνεια όλων 
των συνδυασμών που εμφανίστηκαν στα δεδομέ-
να. Οι σαφώς δυνατοί συνδυασμοί, για παράδειγ-
μα, ένα κάταγμα εξάρθρημα του μείζονος βραχιο-
νίου ογκώματος κατά Neer κατηγορία 6 και στην 
ταξινόμηση ΑΟ/ΟΤΑ υποομάδα Α1.3 ορίστηκαν ως 
αληθοφανείς. Οι εμφανώς αδύνατοι συνδυασμοί,, 
όπως κατάγματα των αρθρικών επιφανειών κατά 
Neer, κατηγορίες 15 και 16 και εξωαρθρικά κα-
τάγματα κατά το σύστημα ΑΟ/ΟΤΑ των τύπων Α ή 
Β, θεωρήθηκαν «μη αληθοφανείς». Άλλοι συνδυ-
ασμοί, οι οποίοι δεν μπορούσαν με σαφήνεια να 
αποκλειστούν θεωρήθηκαν «προβληματικοί» και 
συζητήθηκαν περαιτέρω στο κείμενο. Εκ των προ-
τέρων αποδεχθήκαμε ότι υπάρχει μία κοινή αντίλη-
ψη μεταξύ των δύο συστημάτων ταξινόμησης για 
την πιθανότητα ενός κατάγματος να συνοδεύεται 
και με εξάρθρημα. Παραμένει αδύνατη η ένταξη 
ακραίων ή οριακών καταστάσεων και στις δύο τα-
ξινομήσεις. Έτσι,  όταν το υποκεφαλικό στοιχείο 
(ανατομικός - χειρουργικός αυχένας) είναι μέρος 
μόνο του προβλήματος της κάκωσης του κεντρι-
κού βραχιονίου, όπως συμβαίνει σε πολυσυντριπτι-

κά και πολυτμηματικά κατάγματα της μετάφυσης, 
αλλά και της διάφυσης, δεν υπάρχει διαφοροποί-
ηση. 

Αποτελέσματα 

Ταυτοποιήθηκαν 11 [Bahrs C et al 2010, 
Bahrs C et al 2010,  Bartsch S και Echtermeyer 
2003, Brunner F et al 2009, Court-Brown CM et 
al 2001, Dietrich M et al 2008, Gumina S et al 
2011,   Hirschmann MT et al 2007, Kettler M et 
al 2006, Pelegri C et al 2008, Solberg BD et al 
2009, Court-Brown CM et al 2002] μελέτες με πε-
ρισσότερα από 100 κατάγματα που ταξινομήθηκαν 
σύμφωνα και με τα δύο ταξινομητικά συστήματα 
(πίνακας 1). Δεν θα μπορούσε να υπάρξουν ταξινο-
μητικά δεδομένα που να προέρχονται από τα δημο-
σιευμένα περιστατικά. Οι παρατηρηθέντες συνδυα-
σμοί αναφέρθηκαν ποσοτικά σε μόνο μία μελέτη 
[Hirschmann MT et al 2007]. Οι συγγραφείς από 
9 μελέτες και οι συγγραφείς από 7 μελέτες παρεί-
χαν πρωτογενή δεδομένα πάνω στο πρόβλημα της 
ταξινόμησης. Συμπεράναμε ότι όλοι οι περιλαμβα-
νόμενοι ασθενείς που παρουσιάζονται είχαν ένα 
κάταγμα του κεντρικού βραχιονίου. Σε μόνο τρεις 
μελέτες [Bahrs C et al 2010, Bahrs C et al 2010, 
Dietrich M et al 2008] περιλήφθηκαν μη επιλεγμέ-
νοι ασθενείς. Οι υπόλοιπες μελέτες αφορούσαν σε 
επιλεγμένους ασθενείς σύμφωνα με την ποιότητα 
της εικόνας ή με την εξειδίκευση μιας θεραπευτι-
κής μεθόδου.

Το 37% (158 από 432) των θεωρητικώς δυ-
νατών συνδυασμών μεταξύ των δύο συστημάτων 
ταξινόμησης χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον μία 
φορά. Το 11% αυτών των συνδυασμών (18 από 
158) θεωρήθηκαν «μη αληθοφανείς» και το 28% 
(45 από 158) θεωρήθηκαν «προβληματικοί» (εικό-
να 3). Οι απόλυτοι αριθμοί από κάθε συνδυασμό 
δίδονται για αυτές τις μελέτες χρησιμοποιώντας 
τις μη επιλεγμένες περιπτώσεις.
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Εικόνα 3.- Η αληθοφάνεια των συνδυασμών μεταξύ των κατά Neer και κατά ΑΟ/ΟΤΑ ταξινομήσεων. Οι συνδυα-
σμοί που είναι με πράσινο χρώμα που εμφανίζονται στα δικά μας δεδομένα θεωρούνται αληθοφανείς. Οι συνδυασμοί με άσπρο 

χρώμα δεν εμφανίζονται στα δικά μας δεδομένα. Οι συνδυασμοί με κόκκινο χρώμα θεωρούνται μη αληθοφανής. Οι συνδυα-
σμοί με κίτρινο χρώμα θεωρούνται προβληματικοί. Brorson S, Eckardt H, Audige L, Rolauffs B, Bahrs C: Translation between 
the Neer- and the AO/OTA-classification for proximal humeral fractures: do we need to be bilingual to interpret the scientific 

literature? Brorson S et al BMC Research Notes 2013, 6:69.
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Οι Bahrs και συν [Bahrs C et al 2010] παρεί-
χαν δεδομένα από μία βάση δεδομένων που πε-
ριλάμβανε 780 μη επιλεγμένα κατάγματα του κε-
ντρικού βραχιονίου. Το 14% (109 από 780) των 
καταγμάτων ταξινομήθηκαν ως έχοντα ελάχιστη 
παρεκτόπιση κατά Neer κατηγορία 1. Τα κατάγμα-
τα ταξινομήθηκαν σύμφωνα προς τον Neer και το 
σύστημα ΑΟ/ΟΤΑ, με ειδικό ενδιαφέρον στα κα-
τάγματα του κεντρικού βραχιονίου [Bahrs C et al 
2010]. Βασιζόμενοι σε απλές ακτινογραφίες και 
αξονικές τομογραφίες οι Kettler και συν [Kettler 
M et al 2006] ταξινόμησαν 225 παρεκτοπισμένα 2, 
3 και 4 τεμαχίων κατάγματα σε ασθενείς με μέση 
ηλικία 66 έτη, που αντιμετωπίστηκαν με κλειδού-
μενες πλάκες. Στη μελέτη των Hirschmann και συν 
[Hirschmann et al 2007] ο ένας συγγραφέας που 
δεν ενεπλάκη σε χειρουργικές επεμβάσεις ταξινό-
μησε 119 κατάγματα 2, 3 και 4 τεμαχίων σε ασθε-
νείς με μέση ηλικία 68 έτη, βασιζόμενος σε απλές 
ακτινογραφίες ασθενών που αντιμετωπίστηκαν με 
κλειδούμενες πλάκες. Οι Solberg και συν [Solberg 
BD et al 2009] ταξινόμησαν 122 κατάγματα τρι-
ών και τεσσάρων τεμαχίων σε ασθενείς με μέση 
ηλικία 67 έτη που αντιμετωπίστηκαν με κλειδού-
μενες πλάκες ή με ημιαρθροπλαστική, βασιζόμενοι 
σε απλές ακτινογραφίες ή αξονικές τομογραφίες. 
Κατά τους Gumina και συν [Gumina S et al 2011] 
δύο από τους συγγραφείς της ομάδας ταξινόμη-
σαν 227 κατάγματα βασιζόμενοι σε ακτινογραφίες 
(μέση ηλικία 73 έτη). Οι περιπτώσεις επελέγησαν 
σύμφωνα με την ποιότητα των εικόνων. Οι Court-
Brown και συν [Dietrich M et al 2008] παρουσία-
σαν 1.027 μη επιλεγμένα κατάγματα του κεντρικού 
βραχιονίου που ταξινομήθηκαν από έναν από τους 
συγγραφείς. Το 49% των καταγμάτων ταξινομήθη-
καν ως μη παρεκτοπισμένα (μέση ηλικία 66 έτη). 

Δεν θεωρήσαμε απαραίτητη την αναφορά μας 
σε οριακές κατανομές όλων των συνδυασμών, 
λόγω του ότι οι περισσότερες μελέτες επέλεγαν 
τους ασθενείς τους με συγκεκριμένο στόχο. Για πα-
ράδειγμα, μερικές μελέτες περιλαμβάνουν μόνον 
ασθενείς που αντιμετωπίστηκαν με κλειδούμενες 
πλάκες και άλλες μελέτες περιλάμβαναν κατάγμα-
τα 3 και 4 τεμαχίων μόνον (πίνακας 1). 

Συζήτηση
Αναλύσαμε 2.530 ζεύγη των δεδομένων της τα-

ξινόμησης των καταγμάτων του κεντρικού βραχιο-

νίου που ταξινομήθηκαν με βάση ταξινόμηση κατά 
Neer και την κατά ΑΟ/ΟΤΑ. Συζητήθηκε η αληθο-
φάνεια όλων των συνδυασμών.

«Μη αληθοφανείς» συνδυασμοί

Το 35% [Bjorkenheim JM et al 2004] από τους 
432 συνδυασμούς θεωρήθηκαν «μη αληθοφανείς» 
(σημειώνονται με κόκκινα κουτιά στον πίνακα της 
εικόνας 3): 

1* Τα ενδοαρθρικά κατάγματα δε μπορεί να εί-
ναι εξωαρθρικά. Η κατά Neer κατηγορία 2 (ανατο-
μικός αυχένας) και οι κατηγορίες κατά Neer  15 και 
16 (κατάγματα αρθρικών επιφανειών) δεν μπορεί 
να εμπίπτουν στους κατά AO/OTA τύπους Α ή Β. 

2* Τα κατάγματα εξαρθρήματα δεν μπορεί να 
είναι με ελάχιστη παρεκτόπιση, πολύ δε περισσότε-
ρο να είναι ρωγμώδη και να παραμένουν ως τέτοια 
μετά την επέλευση του εξαρθρήματος: τα κατάγ-
ματα εξαρθρήματα κατά ΑΟ/ΟΤΑ (υποομάδα Α13, 
ομάδα Β3 και C3) δεν μπορούν να εμφανίζονται 
ως κατά Neer κατηγορίας 1.

3* Τα κατά ΑΟ/ΟΤΑ τύπου Α κατάγματα είναι 
μονοεστιακά και δεν μπορούν να εμφανίζονται ως 
παρεκτοπισμένα κατάγματα 3- ή 4- τεμαχίων κατά 
Neer (κατηγορίες 8, 9, 10, 11, 12, 13 και 14).

4* Τα κατά ΑΟ/ΟΤΑ τύπου Β κατάγματα είναι 
διπολικά και δεν μπορούν να εμφανίζονται ως πα-
ρεκτοπισμένα κατάγματα 4- τεμαχίων κατά Neer 
(κατηγορίες  12, 13 και 14).

«Προβληματικοί συνδυασμοί» 

Το 34% (149 από τους 432 συνδυασμούς) θεω-
ρήθηκαν προβληματικοί (καταλαμβάνουν τα κίτρι-
να κουτιά στην εικόνα 3).

5* Τα κατάγματα Α1 είναι μεμονωμένα κατάγμα-
τα του μείζονος βραχιονίου ογκώματος. Δεν μπο-
ρούν να εμφανίζονται ως κατάγματα 2-τεμαχίων 
του χειρουργικού αυχένα  (κατά Neer κατηγορία 3) 
ή τα μεμονωμένα κατάγματα του ελάσσονος βρα-
χιονίου ογκώματος (κατά Neer κατηγορίες 5 και 
7). 

6* Τα μεμονωμένα κατάγματα του χειρουργικού 
αυχένα (κατά Neer κατηγορία 3) δεν μπορεί να εί-
ναι ενδοαρθρικά (κατά ΑΟ/ΟΤΑ τύπος C) εκτός αν 
υπάρχει ενδοαρθρικό κάταγμα ελαχίστης παρεκτό-
πισης που αποτελεί άλλη πραγματικότητα. 
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7* Τα μεμονωμένα κατάγματα του μείζονος και 
το ελάσσονος βραχιονίου ογκώματος (κατά Neer 
κατηγορίες 4 και 5) δεν μπορεί να είναι ενδοαρθρι-
κά (κατά ΑΟ/ΟΤΑ τύπος C), εκτός αν υπάρχει ενδο-
αρθρικό κάταγμα με ελάχιστη παρεκτόπιση επίσης.

8* Τα κατάγματα των ομάδων Α2 και Α3 δεν πε-
ριλαμβάνουν το μείζον βραχιόνιο όγκωμα και δεν 
μπορούν να εμφανίζονται ως μεμονωμένα κατάγ-
ματα του μείζονος βραχιονίου ογκώματος (κατά 
Neer κατηγορίες 4 και 6).

9* Ένα κάταγμα εξάρθρημα κατά την ταξινόμηση 
του Neer (κατηγορίες 6, 7, 10, 11, 13 ή 14) μπορεί 
μόνο να εμφανίζεται ως κάταγμα εξάρθρημα εντός 
της ταξινόμησης κατά ΑΟ/ΟΤΑ (υποομάδες Α1.3, 
Α3.2 και Α3.3, ομάδες Β3 ή C3). Αλλά ο Neer προ-
βλέπει άλλη κατηγορία για τα εξαρθρήματα, όπως 
άλλωστε και η ΑΟ/ΟΤΑ.

10* Οι υποομάδες B1.1 και B1.3 εμπλέκουν το 
μείζον βραχιόνιο όγκωμα, αλλά όχι το έλασσον 
βραχιόνιο όγκωμα και δεν μπορούν έτσι να εμφα-
νίζονται ως κατά Neer στις κατηγορίες 5, 7 ή 9. 
Καθ’ όμοιο τρόπο, τα κατάγματα της υποομάδας 
B1.2 εμπλέκουν μόνο το έλασσον βραχιόνιο όγκω-
μα και δεν μπορούν να εμφανίζονται ως κατάγμα-
τα του μείζονος βραχιονίου ογκώματος (κατά Neer 
κατηγορίες 4, 6 ή 8).

11* Κατά την ταξινόμηση ΑΟ/ΟΤΑ η ελάχιστη 
παρεκτόπιση (ομάδα C1) δεν μπορεί με σαφήνεια 
να διαχωριστεί από την εξεσημασμένη παρεκτό-
πιση (ομάδα C2). Παρόλα αυτά, τα εξεσημασμένα 
παρεκτοπισμένα κατάγματα (ομάδα C2) δεν πρέπει 
να εμφανίζονται ως κατάγματα με ελάχιστη παρε-
κτόπιση εντός των κατηγοριών της ταξινόμησης 
κατά Neer (κατηγορία 1).

12* Τα κατάγματα-εξαρθρήματα της υποομάδας 
B3.2 περιλαμβάνουν το μείζον βραχιόνιο όγκωμα 
αλλά όχι το έλασσον και δεν μπορούν να εμφανί-
ζονται ως κατά Neer κατηγορίας 5 ή 7. Καθ’ όμοιο 
τρόπο, τα κατάγματα του ελάσσονος βραχιονίου 
ογκώματος της υποομάδας B3.3 δεν μπορούν να 
εμπλέκουν το μείζον βραχιόνιο όγκωμα  κατά Neer 
κατηγορίας 4 και 6.   

13* Τα κατάγματα των ομάδων C1 και C2 δεν 
αναφέρονται σε εξάρθρημα και έτσι δεν μπορούν 
να εμφανίζονται ως κατά Neer κατηγορίας 6, 7, 
10, 11, 13 και 14.

14* Τα κατάγματα των ομάδων Α2 και Α3 είναι 
μονοεστιακά, ενσφηνωμένα, μεταφυσιακά και δεν 
μπορούν να εμφανίζονται ως μεμονωμένα, παρε-
κτοπισμένα κατάγματα του μείζονος ή του ελάσσο-
νος βραχιονίου ογκώματος κατά Neer κατηγορίας 
4, 5, 6 και 7.

15*. Οι υποομάδες Α 3.2 και Α 3.3 δεν μπορούν 
να ταξινομηθούν ως κατάγματα ελάχιστης παρε-
κτόπισης κατά την ταξινόμηση του Neer (κατηγο-
ρία 1) καθώς έχουν παράλληλη μεταφορά ή είναι 
πολυπολικά και με αυτό τον τρόπο πολύ ασταθή. Ο 
Neer προσδιόρισε τα κατάγματα με ελάχιστη παρε-
κτόπιση ως σταθερά.  

Τα κατά ΑΟ/ΟΤΑ κατάγματα των τύπων A-, 
B- και C

Η κοινώς αποδεκτή άποψη ότι τα κατάγματα 
τύπου Α είναι κατάγματα 2 τεμαχίων, τα κατάγμα-
τα τύπου Β είναι τριών τεμαχίων και τα κατάγματα 
τύπου C είναι 4 τεμαχίων [Bjorkenheim JM et al 
2004, Siwach R et al 2008, Yang H et al 2011], 
δεν μπορεί πάντοτε να υποστηριχθεί από την ανά-
λυση αυτών των δεδομένων. Τα κατάγματα ενός 
τεμαχίου, κατηγορία 1 κατά Neer, μπορεί να αντα-
ποκρίνονται τουλάχιστον σε 15 διαφορετικές υπο-
ομάδες στη ταξινόμηση κατά ΑΟ/ΟΤΑ και κλασικά 
τα κατάγματα τεσσάρων τεμαχίων, που εμπίπτουν 
στην  κατηγορία 12 κατά Neer, μπορούν να τα-
ξινομηθούν τουλάχιστον σε 8 διαφορετικές υποο-
μάδες κατά ΑΟ/ΟΤΑ. Κατά την αρχική ταξινόμηση 
κατά ΑΟ/ΟΤΑ οι συγγραφείς αυτοί υπενθυμίζουν 
ότι στις περιπτώσεις των υποομάδων B1 και B2, 
οι γραμμές των καταγμάτων αφορούν μόνο ορια-
κά στις αρθρικές επιφάνειες. Η βλάβη της αρθρι-
κής επιφάνειας είναι περισσότερο σημαντική στην 
υποομάδα B3, η οποία θα πρέπει να θεωρείται ως 
ένα ενδιάμεσο στάδιο μεταξύ του τύπου B και C 
[13]. Αυτή η παρατήρηση ξεκινά από την ανάγκη 
μεταφοράς της ταξινόμησης ως κάταγμα των τεσ-
σάρων τεμαχίων κατά Neer στο σύστημα ΑΟ/ΟΤΑ 
τύπου Β. Παρόλα αυτά, στην αρχική κατά ΑΟ/ΟΤΑ 
ταξινόμηση μόνο τα κατάγματα 2- και 3- τεμαχίων 
απεικονίζονται στις εικόνες της ομάδας C1 και C2. 
Προτείνουμε την άποψη ότι τα κατάγματα 4- τε-
μαχίων δεν θα πρέπει να ταξινομούνται ως εξω-
αρθρικά κατάγματα (τύπου Α ή Β), αλλά αυτό το 
πρόβλημα παραμένει άλυτο.

Τα κατάγματα τύπου C μπορούν να εμφανιστούν 
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ως κατάγματα 1-, 2-, 3- ή 4- τεμαχίων στην ταξι-
νόμηση κατά Neer. Παρόλα αυτά, στα κατάγματα 
τύπου C2 δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ εκείνων 
των 3 - και 4- τεμαχίων. Τα κατάγματα 4- τεμαχίων 
που βρίσκονται ενσφηνωμένα σε βλαισότητα θε-
ωρήθηκαν αρχικά μοναδικά κατά την ταξινόμηση 
της ΑΟ (οι υποομάδες C1.1 και C2.1) [30, 31] αλλά 
αυτό περιελήφθη στην κατά Neer ταξινόμηση στην 
επικαιροποίησή της το 2002 [Neer CS 2002]. Στα 
κατάγματα αυτά το εσωτερικό περιόστεο παραμέ-
νει ανέπαφο και αυτός ο τύπος αρχικά θεωρήθηκε 
ως μία πρόδρομη μορφή του κλασικού τύπου κα-
τάγματος 4- τεμαχίων (κατά Neer κατηγορία 12). 
Τα κατάγματα των υποομάδων C1.1 και C2.1 μπο-
ρούν να εμφανίζονται ως κατάγματα 1-, 2-, 3- ή 
4- τεμαχίων στην ταξινόμηση του Neer.

Η διάκριση μεταξύ ραιβότητας/βλαισότητας

Η διάκριση μεταξύ ραιβότητας/βλαισότητας εί-
ναι τόσο από προγνωστική όσο και από θεραπευ-
τική άποψη πολύ σημαντική και μοναδική κατά την 
ταξινόμηση ΑΟ/ΟΤΑ. Γενικώς, η παρεκτόπιση σε 
ραιβότητα είναι από προγνωστική άποψη χειρό-
τερη από ότι είναι η παρεκτόπιση σε βλαισότητα 
[Audige L et al 2004]. Τα κατάγματα που είναι εν-
σφηνωμένα σε βλαισότητα εμφανίζονται ως ανή-
κοντα στις υποομάδες Α2.3, Β1.1,C1.1 και C 2.1 
κατά ΑΟ/ΟΤΑ που καλύπτει τα κατάγματα 1-, 2-, 
3- και 4- τεμαχίων εντός του πλαισίου ταξινόμη-
σης κατά Neer. Τα ενσφηνωμένα σε ραιβότητα κα-
τάγματα που περιλαμβάνουν τις υποομάδες A2.2, 
B1.1, C1.2, C2.2 και C2.3 καλύπτονται από τα πρό-
τυπα 1-, 2-, 3- και 4-τεμαχίων κατά το σύστημα 
ταξινόμησης του Neer. Παρόλα αυτά, χωρίς σαφή 
προσδιορισμό στις παρατηρήσεις και χωρίς κοινές 
οδηγίες όσον αφορά στην αποτίμηση της στροφής 
στις προσθιοπίσθιες ακτινογραφίες η ταξινόμησή 
τους παραμένει δύσκολη. Η διάκριση των προτύ-
πων βλαισότητας και ραιβότητας με μεταφυσιακή 
ενσφήνωση (υποομάδες B1.1 και B1.2) από την 
εξεσημασμένη παρεκτόπιση και ενσφήνωση σε 
πρότυπα βλαισότητας και ραιβότητας (υποομάδες 
C2.1 και C2.2) είναι επίσης προβληματική.

Τα κατά Neer κατάγματα 1-, 2-, 3- και 4- τε-
μαχίων είναι ασαφές το κατά πόσον είναι παρε-
κτοπισμένα κατάγματα 2 - τεμαχίων (κατά Neer 
κατηγορίες 2, 3, 4, 5, 6 ή 7) ή 4- τεμαχίων (κατά 
Neer κατηγορίες 12, 13 και 14) και μπορούν να 
εμφανίζονται ως διπολικά κατάγματα (κατά ΑΟ/

ΟΤΑ τύπου Β). Εάν οι γραμμές του κατάγματος δεν 
το προσδιορίζουν ως παρεκτοπισμένο, το κάταγμα 
κατά την ταξινόμηση του Neer, τότε αυτοί οι συν-
δυασμοί μπορεί να είναι πιθανοί.

Ο Neer καθόρισε τα κατάγματα 3-τεμαχίων (κα-
τηγορίες 8 και 9) ως εξωαρθρικά [Neer CS 1970]. 
Παρόλα αυτά, στο δικό μας υλικό εμφανίζονται 
ως ενδοαρθρικά (τύπου C) κατάγματα. Το επίπε-
δο των γραμμών του κατάγματος στις κατηγορίες 
κατά Neer 8-12 δεν έχει εξειδικευθεί και δεν είναι 
σαφές εάν εμπλέκεται στο κάταγμα ο χειρουργικός 
ή ο ανατομικός αυχένας, τόσο στα 3- όσο και στα 
4-τεμαχίων κατάγματα. Τα πρότυπα κατάγματος 
4-τεμαχίων στο σύστημα του Neer (κατηγορίες 12, 
13 και 14) δεν σχετίζονται με καμία ειδική υποο-
μάδα στο σύστημα ταξινόμησης ΑΟ. Δεν υπάρχει 
καμία ένδειξη του επιπέδου του κατάγματος αλλά 
πρόκειται για εξωαρθρικά κατάγματα του χειρουρ-
γικού αυχένα με παρεκτόπιση και των δύο ογκω-
μάτων.

Οι κατά Neer κατηγορίες 4 και 5 δεν μπορούν 
να μεταφέρονται απευθείας εντός μιας συγκεκρι-
μένης ομάδας ή υποομάδας στο σύστημα της ΑΟ/
ΟΤΑ. Περαιτέρω, παραμένει ασαφές κατά πόσον 
μεμονωμένα κατάγματα του ελάσσονος βραχιονί-
ου ογκώματος μπορούν να ταξινομηθούν μέσα στο 
σύστημα ταξινόμησης ΑΟ/ΟΤΑ.

Παράγοντες που επηρεάζουν δυνητικά την 
ταξινόμηση 

Στους παράγοντες που επηρεάζουν δυνητικά 
την ταξινόμηση περιλαμβάνονται οι δυνατότητες 
απεικόνισης και η ποιότητα απεικόνισης. Οι ταξινο-
μήσεις αναπτύχθηκαν αρχικά με βάση συμβατικές 
ακτινογραφίες. Προκειμένου να ταξινομηθεί ένα 
κάταγμα χρειάζονται τουλάχιστον δύο προβολές 
χωρίς αλληλοεπικάλυψη των οστικών στοιχείων. 
Συγκεκριμένα πρότυπα καταγμάτων μπορεί να ανι-
χνεύονται καλύτερα με συγκεκριμένες μεθόδους 
λήψης. Για παράδειγμα, τα κατάγματα των ογκω-
μάτων με τη μασχαλιαία προβολή ή τα ενδοαρθρι-
κά κατάγματα με την αξονική τομογραφία.

Η συμφωνία των παρατηρητών εντός των δύο 
συστημάτων ταξινόμησης έχει σε μεγάλο βαθμό 
μελετηθεί κατά τα τελευταία 20 έτη [Solberg BD 
et al 2009, Brorson S et al 2008, Brorson S et 
al 2009]. Οι περισσότερες μελέτες αναφέρουν μι-
κρά ποσοστά συμφωνίας, τόσο στην παρατήρηση 
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ενός ερευνητή όσο και διαφορετικών παρατηρη-
τών, χωρίς να παρατηρηθούν σημαντικές βελτιώ-
σεις σε αυτά τα ποσοστά από τη χρησιμοποίηση 
υψηλής ποιότητας ακτινογραφιών, επιπρόσθετων 
προβολών, αξονικής τομογραφίας ή 3D αξονικής 
τομογραφίας ή απλά περιλαμβάνοντας μόνον πε-
πειραμένους παρατηρητές. Δεν είμαστε ενήμεροι 
για καμία μελέτη που να εξετάζει την αποτελεσμα-
τικότητα της επιλογής των προτύπων ανάμεσα στα 
δύο συστήματα. Παρόλα αυτά, η έλλειψη απο-
τελεσματικών ορισμών μπορεί να περιορίσει 
τη διαδικασία μεταφοράς μεταξύ των δύο συ-
στημάτων ταξινόμησης. 

Συμπεράσματα 
Κλινικά σημαντικές πληροφορίες μπορεί να χα-

θούν ανάμεσα στα δύο συστήματα ταξινόμησης. 
Μερικά κατάγματα περιγράφονται καλύτερα στο 
σύστημα ΑΟ/ΟΤΑ. Η κλινικά σημαντική διάκριση 
μεταξύ ραιβότητας/ βλαισότητας απουσιάζει από 
το σύστημα ΑΟ/ΟΤΑ. Ενθαρρύνονται οι νέοι ερευ-
νητές και χειρουργοί να αναφέρουν δεδομένα από 
τα δύο συστήματα ταξινόμησης, για μία πιο εμπε-
ριστατωμένη περιγραφή των τύπων των καταγμά-
των, για η διασταύρωση των στοιχείων που έχουν 
σχέση με την κωδικοποίησή τους.
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