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Περίληψη
Σκοπός: Η περιγραφή μιας νέας μεθόδου ταξινόμησης των καταγ-
μάτων του κάτω πέρατος της κερκίδας. 
Μέθοδος: Η νέα μέθοδος ταξινόμησης που προτείνεται βασίζεται 
στις πιο σημαντικές βιβλιογραφικές τεκμηριώσεις, όσον αφορά στα 
κλινικά και ακτινολογικά χαρακτηριστικά που επηρεάζουν την επιλο-
γή θεραπείας και την πρόγνωση των αποτελεσμάτων της σε ασθε-
νείς που φέρουν κάταγμα του περιφερικού πέρατος της κερκίδας. 
Κατά τη μέθοδο αυτή, ταξινομούνται τα κατάγματα από την πρώ-
τη εξέταση του ασθενούς και συλλέγονται δημογραφικά δεδομένα 
που αφορούν στην ηλικία, το φύλο και την κινητική ενέργεια που 
εξαντλήθηκε, προκειμένου να παραχθεί η κάκωση με ακτινολογικά 
χαρακτηριστικά δηλαδή απόκλιση του κατάγματος, την ενδοαρθρι-
κή συμμετοχή και τις συνοδές βλάβες, όπως είναι συνδεσμικές και 
νευροαγγειακές βλάβες. Για κάθε ένα από αυτά τα χαρακτηριστικά 
ένα και μόνο αρκεί, για λόγους ομαδοποίησης, προκειμένου να κα-
ταταγούν στην ανάλογη ομάδα. Οι ομάδες είναι οι εξής: 
Στην ομάδα I: ανήκουν τα σταθερά κατάγματα με καλή πρόγνωση. 
Στην ομάδα II: ανήκουν τα δυνητικά ασταθή, που συνήθως αντιμε-
τωπίζονται με κάποια παρεμβατική μέθοδο. 
Στην ομάδα III: ανήκουν σύνθετα και ασταθή κατάγματα και έχουν 
πτωχή πρόγνωση.
Συμπέρασμα: Η ταξινόμηση έγινε με σταδιοποίηση των εκλογι-
κευμένων ομαδοποιήσεων με βάση την καλύτερη δυνατή τεκμηρί-
ωση. Η τεκμηρίωση της επιστημονικής αληθοφάνειας θα θεμελιω-
θεί με βάση την αξιοπιστία της ταξινόμησης και την ικανότητα να 
συμβάλει στη λήψη θεραπευτικών αποφάσεων και να χρησιμεύσει 
ως εργαλείο για την πραγματοποίηση ορθών προγνώσεων. Απαι-
τούνται βεβαίως, περαιτέρω μελέτες για να υποστηρίξουμε αυτές 
τις ιδιότητες της ταξινόμησης.
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A new method for classifying distal radius 
fracture: the IDEAL classification

Trigoni Z. Bischiniotis I. St.
Ptolemaida First Care Unit 

Abstract
Objectives: To describe αnew method for classifying distal 
radius fractures. 
Methods: this classification system is based on the most 
important literature evidences about clinical and radiographic 
characteristics that influence in the treatment and prognosis 
for patients that suffered from a distal radius fractures. In this 
method, we classify the fracture in patient’s first consultation, 
in which we collect demographical (age and trauma energy) 
and radiographic characteristics (fracture deviation, articular 
fracture, and associated lesions). For each feature a score is 
attributed for grouping purposes. Group I - Stable fractures, good 
prognosis; Group II - potentially unstable fractures, commonly 
treated by surgical methods. Prognosis depends on surgeons’ 
success after method choice. Group III - complex and instable 
fractures, poor outcome is expected. 
Conclusion: IDEAL classification staging rationale was presented, 
which is based on the best available evidence. The evidence of its 
scientific plausibility will be settled with the assessment of the 
classification reliability and its capacity to aid in therapeutical 
decisions and as a tool to predict prognosis. Further studies are 
under development to support these properties.
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Εισαγωγή
Τα κατάγματα του κάτω πέρατος της κερκί-

δας εμφανίζουν μία συχνότητα της τάξης του 1: 
10.000 και εκπροσωπούν το 16% των κακώσεων 
του σκελετού και το 74% των καταγμάτων του 
αντιβραχίου (Pires PR, 2004).Ο συνηθέστερος μη-
χανισμός κάκωσης είναι η πτώση επί του προτετα-
μένου χεριού, σε υπερέκταση. Τα χαρακτηριστικά 
του κατάγματος δηλαδή η εντόπιση της γραμμής 
του κατάγματος η ύπαρξη ή όχι αρθρικής συμμε-
τοχής, ο βαθμός της συντριβής και ο βαθμός της 
συμμετοχής των μαλακών μορίων στην κάκωση, 
συνδέονται απευθείας με την εξαντλημένη ενέρ-
γεια προκειμένου να παραχθεί η κάκωση και η γω-
νία του καρπού κατά την στιγμή της πρόσκρουσης. 
Αυτά είναι ουσιώδη στοιχεία για την ταξινόμηση 
ενός κατάγματος αυτής της περιοχής. 

Τα συστήματα ταξινόμησης έχουν αναπτυχθεί με 
σκοπό τη διευκόλυνση του χειρουργού στην ομα-
δοποίηση των καταγμάτων σε διαφορετικά συστή-
ματα. Κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα οι Colles, 
Barton, Pouteau, Goyrand και άλλοι άρχισαν να 
θέτουν αρχές για την περιγραφή της μορφολογίας 
των καταγμάτων με σκοπό την αντιμετώπισή τους 
(Falch JA, 1983, Colles A, 1800 4), ακόμη και επί 
πτωματικού υλικού (Barton JR, 1838, Smith RW, 
1847, Pouteau C 1783, Goyrand G 1832). 

Με την εισαγωγή των ακτινογραφιών κατέστη-
σαν δυνατές περιγραφές μεγαλύτερης ακρίβειας, 
περιλαμβανομένων του βαθμού της παρέκκλι-
σης όσο και της ενδοαρθρική συμμετοχής, αλλά 
και των ενδοαρθρικών βλαβών. Οι Niessen- Lie 
(1939) (Niessen- Lie HS, 1939) και οι Gartland και 
Werley το 1951 (Gartland JJ και Werley CW 1951) 
βασίστηκαν για να στηρίξουν την προτεινόμενη 
από αυτούς ταξινόμηση, στην παρουσία ή απουσία 
ενδοαρθρικής βλάβης, μεταφυσιακής συντριβής ή/
και απλής παραμόρφωσης. Η παρεκτόπιση των τε-
μαχίων δεν αξιολογείται σε κανένα από αυτά τα 
συστήματα. Το 1959, ο Lindström επέκτεινε αυτά 
τα κριτήρια σε έξι ομάδες και περίγραψε την παρε-
κτόπιση των τεμαχίων με μεγαλύτερη λεπτομέρεια, 
μαζί με την ενδοαρθρική βλάβη (Lindström A 1900 
9). Το 1967 o Frykman πρότεινε ένα σύστημα ταξι-
νόμησης που λαμβάνει υπόψη του την κερκιδοκαρ-
πική ή/και την κερκιδωλενική άρθρωση μαζί με την 
παρουσία ή απουσία κατάγματος της στυλοειδούς 
απόφυσης (Frykman G 1967). Εντούτοις, αυτό το 

σύστημα ταξινόμησης ήταν περιορισμένης αξίας, 
δεδομένου του ότι δεν λαμβάνει υπόψη του το μέ-
γεθος ή την παρεκτόπιση των οστικών τεμαχίων, 
την παρουσία ή απουσία συντριβής και άλλους πα-
ράγοντες αστάθειας. 

Το 1984 ο Melone (Melone C 1984) δημοσίευ-
σε ένα σύστημα ταξινόμησης για τα ενδοαρθρικά 
κατάγματα του περιφερικού πέρατος της κερκίδας 
με βάση τα εξής τμήματα: τη στυλοειδή απόφυση 
της κερκίδας, τη συμμετοχή της διάφυσης και της 
μετάφυσης της κερκίδας, το έσω ραχιαίο τεμάχιο 
και το έσω παλαμιαίο τεμάχιο της κερκίδας. Αυτή 
η ταξινόμηση χρησιμοποιήθηκε για τον καθορισμό 
των χειρουργικών μεθόδων, αλλά η ακρίβεια και 
η επαναληψιμότητα της τον καθορισμό τεσσάρων 
τεμαχίων σε αμφιλεγόμενες ακτινογραφίες δεν 
έχει ακόμα επιβεβαιωθεί με κλινικές μελέτες και η 
ανεπάρκεια του συστήματος παραμένει (Andersen 
DJ και συν 1996).

Το σύστημα ταξινόμησης της AO που δημι-
ουργήθηκε το 1986 και αναθεωρήθηκε το 2007 
(Marsh JL και συν 2007, Belloti JC και συν 2008), 
λαμβάνει υπόψη του τη βαρύτητα των οστικών 
βλαβών και διευκολύνει ως βάση για την αντιμε-
τώπιση και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 
θεραπείας. Κατά την προτεινόμενη μέθοδο υπάρ-
χουν τρεις βασικοί τύποι: εξωαρθρικά, μερικώς εν-
δοαρθρικά και πλήρως ενδοαρθρικά. Οι τρεις ομά-
δες οργανώνονται κατά αύξουσα τάξη βαρύτητας 
σε σχέση με τη μορφολογική τους συνθετότητα, τη 
δυσκολία αντιμετώπισης αλλά και την πρόγνωση. 
Με τον τρόπο αυτό το προτεινόμενο γίνεται ένα 
από τα πιο πλήρη συστήματα ταξινόμησης αλλά 
η ετεροπαρατηρησιακή και η αυτοπαρατηρησιακή 
αξιοπιστία και επαναληψιμότητα έχει αποτελέσει 
πρόβλημα κατά την αξιολόγηση των ομάδων και 
υποομάδων (Belloti JC και συν 2008, Kreder HJ και 
συν 1996).Ένα ενιαίο σύστημα ταξινόμησης όπως 
περιγράφηκε από τους Rayhack και Coones το 
1990 (Rayhack J και Coones 1990) χαρακτηρίζεται 
από την απλότητά του. Ταξινομεί τα κατάγματα ως 
ενδοαρθρικά ή εξωαρθρικά με βάση την παρουσία 
ή απουσία παρεκτόπισης σε σχέση προς τη σταθε-
ρότητα και την πιθανότητα ανάταξης, εργαλειοποι-
ώντας έτσι, της προσπέλασης για την επιλογή της 
θεραπείας. Η ταξινόμηση που προτάθηκε από τους 
Fernandez και Jupiter δημιουργήθηκε για πρακτι-
κούς λόγους, προς πρόβλεψη της σταθερότητας, 
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την ταυτοποίηση ισοδύναμων βλαβών σε παιδιά 
και για την παροχή γενικών κατευθυντήριων γραμ-
μών αντιμετώπιση (Fernandez και Jupiter 1993).

Ένα αποτελεσματικό σύστημα ταξινόμησης θα 
πρέπει να είναι, έγκυρο, αξιόπιστο και επαναλήψι-
μο, τόσο σε ετεροπαρατηρησιακό όσο και σε αυτο-
παρατηρησιακό επίπεδο. Περαιτέρω θα πρέπει να 
εγκαθιδρύει μία αξιόπιστη γλώσσα επικοινωνίας, 
να παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες αντιμετώπισης, 
να αναδεικνύει την πιθανότητα επιπλοκών και να 
παρέχει πληροφορίες για τη σταθερότητα του κα-
τάγματος αλλά και να επιτρέψει την έγκαιρη πρό-
γνωση σε σχέση με την προσωπικότητά του. Ένα 
τέτοιο σύστημα θα πρέπει να παρέχει, επίσης, το 
μηχανισμό, με τον οποίο καθίσταται δυνατή η προ-
σέγγιση και η σύγκριση των αποτελεσμάτων που 
λαμβάνονται από μεθόδους θεραπευτικής αντι-
μετώπισης που εφαρμόζονται σε διάφορα κέντρα 
αλλά και που εφαρμόζονται σε παρόμοιες περι-
πτώσεις κατά τη διάρκεια πολλών ετών και ανα-
φέρονται στη σχετική βιβλιογραφία (Martin JS και 
Marsh JL 1997).

Υλικό και μέθοδοι
Το νέο σύστημα ταξινόμησης που εισάγεται για 

τα κατάγματα του περιφερικού πέρατος της κερ-
κίδας βασίστηκε στην βιβλιογραφική τεκμηρίωση 
αναφορικά προς τους κλινικούς και ακτινολογικός 
παράγοντες που μπορεί να επηρεάζουν την επιλο-
γή θεραπευτικής αντιμετώπισης και την πρόγνωση 
των αποτελεσμάτων της θεραπείας.

Κατά τη μέθοδο αυτή, ταξινομούνται τα κατάγ-
ματα με βάση την αρχική κλινική εικόνα με τη βοή-
θεια του προσδιορισμού 2 επιδημιολογικών παρα-
μέτρων, δηλαδή την ηλικία του ασθενούς και την 
ενέργεια που εξαντλήθηκε προς παραγωγή της κά-
κωσης όπως και τρεις ακτινολογικές παραμέτρους, 
προσεγγιζόμενες διαμέσου της ερμηνείας των αρ-
χικών ακτινογραφιών του κατάγματος: προσθιοπί-
σθια και πλάγια προβολή (παρεκτόπιση των τεμα-
χίων, την ομαλότητα των αρθρικών επιφανειών και 
τις συνοδές βλάβες), τα οποία αποτελούν στοιχεία 
που θεωρούνται θεμελιώδη για τη βαθμολόγηση 
της βαρύτητας και του τύπου του κατάγματος.

Για κάθε ένα από τα πέντε θεμελιώδη στοιχεία, 
αποδίδεται ένα σκορ 0 ή 1, ανάλογα με την παρου-
σία ή απουσία αυτών των παραγόντων. Έτσι, οι πα-

ράγοντες βαρύτητας μπορούν να βαθμολογηθούν 
με 0 ή 1 για 5 χαρακτηριστικά σημεία και ομαδο-
ποιούνται σε τρεις πιθανούς τύπους, με αύξουσα 
βαρύτητα και συνθετότητα.

I 0-1 μονάδες

II 2-3 μονάδες

III περισσότερες από 3 μονάδες

Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τη θε-
μελίωση της παρουσίας (1 μονάδα) ή απουσίας 
(0 μονάδα) των στοιχείων ταξινόμησης ορίζονται 
με τον παρακάτω τρόπο. Για όλους τους ασθενείς 
με ηλικία > 60 έτη, πιστώνεται μία μονάδα. Τα κα-
τάγματα με παρεκτόπιση, ορίζονται ως τέτοια που 
χρειάζεται να αναπτυχθούν λόγω βράχυνσης της 
κερκίδας μεγαλύτερη από 5mm ή/και απώλειες 
της παλαμιαίας απόκλισης μεγαλύτερης των 10ο, 
πιστώνονται με 1 μονάδα, ενώ με 0 μονάδες θα 
πιστωθούν τα κατάγματα χωρίς παρεκτόπιση. Τα 
κατάγματα θεωρούνται κακώσεις υψηλής κινητι-
κής ενέργειας και θα λάβουν από 1 μονάδα εάν 
προκαλούνται από πτώση από ύψος λόγω τροχαί-
ου ατυχήματος, συντριβή από βλήμα πυροβόλου 
όπλου και λοιπά.

Όλα τα κατάγματα που προέρχονται από πτώση 
εξ’ ιδίου ύψους εδώ θεωρούνται χαμηλής κινητι-
κής ενέργειας και βαθμολογούνται με 0 μονάδες. 
Όταν υπάρχει συμμετοχή μιας άρθρωσης με δια-
κοπή της συνέχειας του αρθρικού χόνδρου > 2mm 
πιστώνονται με μία μονάδα, ενώ τα κατάγματα που 
δεν έχουν ενδοαρθρική συμμετοχή ή έχουν σκαλο-
πάτι < 2mm λαμβάνουν 0 μονάδες. Τα κατάγματα 
με τις παρακάτω κακώσεις λαμβάνουν 1 μονάδα, 
όταν υπάρχει κερκιδικό εξάρθρημα ή υπεξάρθρη-
μα, κατάγματα οσταρίων του καρπού, αστάθεια 
του καρπού, κατάγματα της ωλένης, νεύρο-αγγει-
ακές κακώσεις ή είναι ανοικτά.

Μετά την επιβεβαίωση των επιμέρους στοιχείων 
του σκορ (0-1) για την παρουσία τους ή όχι, τα κα-
τάγματα θα ταξινομηθούν σε τρεις τύπους (εικόνα 
1 και εικόνα 2).
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Εικόνα 1. Επιδημιολογική ταξινόμηση και ακτινολογικά κριτήρια

Χαρακτηριστικό 0 μονάδα 1 μονάδα

I(stant) (ηλικία) < 60 έτη >60έτη

D(eviation) (απόκλιση) καμιά απαιτείται ανάταξη

E(nergy)(ενέργεια) χαμηλή υψηλή

A(rticular) (αρθρική συμμετοχή) καμιά κάταγμα ή σκαλοπάτι > 2mm

L(esion) (συνοδές βλάβες) απουσία παρουσία

Εικόνα 2.- Επιμέρους ταξινόμηση, πρόταση θεραπείας και πρόγνωση

Ταξινόμηση Σκορ Περιγραφή Αντιμετώπιση Πρόγνωση

Τύπος I 0-1 μονάδες Σταθερά συντηρητική καλή

Τύπος II 2-3 μονάδες Δυνητικά ασταθή
Εξωτερική οστεοσύνθεση, 
διαδερμική συγκράτηση, 

οστεοσύνθεση
ενδιάμεση

Τύπος III 4-5 μονάδες σύνθετα Συνοδές κακώσεις- μοσχεύματα κακή

Τύπος I (0-1 μονάδες) (εικόνα 3): 

Πρόκειται περί σταθερών καταγμάτων. Αυτά είναι 
τα κατάγματα που αναφέρονται σε ηλικιωμένους 
ασθενείς χωρίς παρεκτόπιση ή σε παρεκτοπισμένα 
κατάγματα σε νεότερους ασθενείς, προκαλούμενο 
από εξάντληση χαμηλής κινητικής ενέργειας, χωρίς 
ενδοαρθρική βλάβη ή συνοδές κακώσεις. Συνήθως 
αντιμετωπίζονται συντηρητικά με γύψινους επιδέ-
σμους και έχουν καλή πρόγνωση.

Εικόνα 3. Κάταγμα που ομαδοποιείται ως τύπου I κατά την 
προτεινόμενη μέθοδο: Ηλικία 52 έτη (0 μονάδες), παρεκτό-
πιση ανύπαρκτη (0 μονάδες), εξάντληση κινητικής ενέργειας 
- πτώση από ίδιο ύψος - μικρή κινητική ενέργεια (0 μονάδες), 
συμμετοχή αρθρώσεως απούσα (0 μονάδες), συνοδές κακώ-

σεις (0 μονάδες).
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Τύπος II (2-3μονάδες) (εικόνα 4): 

Αυτός ο τύπος αντιστοιχεί σε κατάγματα με πα-
ρεκτόπιση και είναι δυνητικά ασταθή. Είναι κατάγ-
ματα με υψηλή πιθανότητα απώλειας της ανάτα-
ξης και επιβράδυνση της πώρωση που προκαλείται 
από την κακή ποιότητα του οστού (στους ηλικιω-
μένους) ή την ανωμαλία των αρθρικών επιφανειών 
ή τις συνοδές βλάβες (τόσο στους ηλικιωμένους 
ασθενείς όσο και στους νεότερους). Οι ασθενείς 
γενικά απαιτούν χειρουργική σταθεροποίηση Με τη 
βοήθεια διαδερμικής εισαγωγής βελονών, εφαρ-
μογή συσκευών εξωτερικής οστεοσύνθεσης ή με 
εσωτερική οστεοσύνθεση, με τη βοήθεια πλακών. 
Αυτά τα κατάγματα εκπροσωπούν ένα μεγαλύτερο 
δυναμικό πιθανών επιπλοκών, που είναι σύμφυτες 
με τη χειρουργική επέμβαση και η πρόγνωσή τους 
εξαρτάται από την επιτυχία της εφαρμοζόμενης 
χειρουργικής τεχνικής (εικόνα 4).

Εικόνα 4. -Κάταγμα που ομαδοποιείται ως τύπου II κατά την 
προτεινόμενη μέθοδο: ηλικία 39 έτη (0 μονάδες), παρεκτόπιση 
υπαρκτή (1 μονάδα), ενέργεια πτώση από ύψος - υψηλή ενέρ-
γεια (1 μονάδα), συμμετοχή αρθρώσεως (1 μονάδα), συνοδές 

κακώσεις (0 μονάδες).

Τύπος III(4-5μονάδες) (εικόνα 5): 

Αυτός ο τύπος αντιστοιχεί σε σύνθετα κατάγμα-
τα με παρεκτόπιση. Οφείλονται σε εξάντληση υψη-
λής κινητικής ενέργειας, παρουσιάζουν ανωμαλία 
των αρθρικών επιφανειών και συνοδές κακώσεις. 
Εξαιτίας της εγκατεστημένης αστάθειας και της 
δυνητικής μη αναταξιμότητας, απαιτούν ανοικτή 
ανάταξη με οστεοσύνθεση και χρήση μοσχευμά-
των. Έχουν μεγαλύτερη συχνότητα επιπλοκών 
και επιφυλακτική πρόγνωση, ανεξάρτητα από την 
εφαρμοζόμενη μέθοδο αντιμετώπισης.

Εικόνα 5. -Κάταγμα που ομαδοποιείται ως τύπου III κατά την 
προτεινόμενη μέθοδο: Ηλικία 25 έτη (0 μονάδες), παρεκτό-
πιση παρούσα (1 μονάδα), εξάντληση ενέργειας ατύχημα με 
μηχανοκίνητο δίκυκλο - υψηλή κινητική ενέργεια (1 μονάδα), 
συμμετοχή αρθρώσεων υπαρκτή (1 μονάδα), συνοδές κακώ-

σεις παρούσες (1 μονάδα).

Αποτελέσματα
Αν και τα κατάγματα του περιφερικού πέρατος 

της κερκίδας είναι πολύ συχνά, δεν υπάρχει ακό-
μα σύστημα ταξινόμησης πλήρως αποδεκτό στη 
βιβλιογραφία με επαρκή δυνατότητα επαναληψι-
μότητας που μπορεί να παράσχει στοιχεία τόσον 
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όσον αφορά στο θεραπευτικό σχεδιασμό, όσο και 
στην πρόγνωση. Ο σκοπός αυτής της μελέτης ήταν 
η περιγραφή ενός νέου συστήματος ταξινόμησης 
και να δοκιμαστεί το κύρος και η επαναληψιμότητα 
του σε σύγκριση με τις μεθόδους ταξινόμησης που 
χρησιμοποιούνται στη σχετική βιβλιογραφία. Σκο-
πός της πρότασης αυτής είναι η απαλλαγή από τα 
επιπλέον στοιχεία που εισάγουν τον υποκειμενικό 
παράγοντα στην παρατήρηση και απαιτούν στατι-
στικό έλεγχο με εφαρμογή δοκιμασιών. 

Εξαιτίας της προτεινόμενης ταξινόμησης, που 
είναι μία μνημονική μέθοδος και αξιολογεί ακτι-
νολογικά και κλινικά κριτήρια συναθροιζόμενα σε 
τρεις πιθανούς τύπους καταγμάτων, αναμένεται 
μία επαρκής ετεροπαρατηρησιακή και αυτοπαρα-
τηρησιακή επαναληψιμότητα, πιθανώς ανώτερη 
των άλλων συστημάτων. Έτσι, μπορεί να αποτελέ-
σει εργαλείο που καθιστά δυνατή την καθοδήγηση 
των θεραπευτικών σχεδιασμών για τα κατάγματα 
αυτά και μπορεί να τύχει ευρείας εφαρμογής.

Συζήτηση
Η κύρια θεραπευτική πρόκληση αυτής της με-

λέτης ήταν η ανάπτυξη και η δοκιμασία μιας με-
θόδου ταξινόμησης που μπορεί να αποβεί χρήσιμη 
και επαναλήψιμη, τόσο για την πρώτη αντιμετώ-
πιση όσο και για τον εξειδικευμένο στις κακώσεις 
του άνω άκρου, έτσι ώστε να καταστεί εύκολη η 
εφαρμογή του και να καταστήσει δυνατές τις προ-
γνώσεις και τις θεραπευτικές μεθόδους για τα κα-
τάγματα του κάτω πέρατος της κερκίδας (Marsh JL 
και συν 2007, Fernandez DL 1993). 

Η μεγάλη αρετή του συστήματος είναι ότι χρησι-
μοποιεί αντικειμενικές παραμέτρους από τις οποίες 
οι δύο είναι επιδημιολογικού χαρακτήρα, αλλά δεν 
υπόκεινται σε υποκειμενισμό κατά την αξιολόγηση 
και κατά την ερμηνεία. Κατά παρόμοιο τρόπο, οι 
ακτινολογικές παράμετροι είναι σαφείς και περι-
γράφονται δυαδικά, πράγμα το οποίο παρέχει με-
γαλύτερη ισχύ και ακρίβεια κατά τη διαδικασία της 
ταξινόμησης.

Το σύστημα ταξινόμησης που αναπτύσσεται βα-
σίζεται σε μνημονική μέθοδο και συνοψίζει τα κα-
τάγματα αυτής της κατηγορίας σε τρεις τύπους με 
στόχο να παράσχει μία επαναλήψιμη και χρήσιμη 
μορφή ταξινόμησης. Έτσι, ο αντικειμενικός σκοπός 
τώρα είναι η αξιολόγηση της επαναληψιμότητας 

του συστήματος, μαζί με τη δυνατότητα της διευ-
κόλυνσης του τρόπου θεραπευτικής αντιμετώπισης 
και της αναμενόμενης πρόγνωσης. Αυτή μπορεί να 
είναι η επόμενη φάση, η οποία μπορεί να ακολου-
θήσει το παρόν. Διαμέσου της τελευταίας, πιστεύ-
ουμε ότι θα επικυρωθούν οι προτάσεις που περι-
γράφονται κατά την περιγραφή της ταξινόμησης.

Ο πιο σημαντικός λόγος για την πρόταση μιας 
νέας μορφής ταξινόμησης επιτάσσεται από την 
εμπειρία κατά τη διαχείριση κλινικών μελετών που 
αναφέρονται σε αυτά τα κατάγματα. Στις μελέτες 
αυτές, δεν υπάρχει συναντίληψη αναφορικά προς 
το πρότυπο ταξινόμησης και η κατάταξη εμφανί-
ζουν χαμηλό βαθμό επαναληψιμότητας (Andersen 
DL και συν 1996, Marsh DL και συν 2003, Belloti 
και συν 2008). Αυτοί οι παράγοντες που οδηγούν 
στο πρόβλημα αυτό οφείλονται στην εκτεταμέ-
νη ομαδοποίηση σε υποομάδες (Rayback J 1990, 
Fernandez DL και Jupiter J 1996) ή/και στη συ-
μπερίληψη ομάδων καταγμάτων που μπορεί να 
εμφανίζουν μεγάλη ετερογένεια (Rayback J 1990, 
Fernandez DL και Jupiter J 1996).

Συμπέρασμα
Προηγήθηκε η περιγραφή του συστήματος τα-

ξινόμησης. Οι παράμετροι για την κατάστρωση 
βασίζονται στην καλύτερη δυνατή απλοϊκή τεκμη-
ρίωση. Η απόδειξη της επιστημονικής και κλινικής 
αληθοφάνειας θα θεμελιωθούν διαμέσου ανά-
λυσης αποτελεσμάτων από κλινικές μελέτες που 
αποτιμούν τόσο την επαναληψιμότητα όσο και τη 
δυνατότητα επιλογής θεραπευτικών μεθόδων και 
να γίνουν συμπεράσματα όσον αφορά στην πρό-
γνωση για αυτά τα πολύ συχνά κατάγματα. Αυτές 
οι μελέτες επιβεβαιώνουν τις ιδιότητες που βρί-
σκονται υπό ανάπτυξη και θα αποτελέσουν αντι-
κείμενο μελλοντικών εργασιών πάνω στο σημα-
ντικό αυτό ζήτημα.
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