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 Υλικό & μέθοδολογία: 

Ζητήθηκε από 12 αξιολογητές να ταξινομήσουν 25
περιπτώσεις # κνημιαίου πλατώ κατά Schatzker
αρχικά βάσει της προσθιοπίσθιας α/α και κατόπιν
βάσει της τρισδιάστατης CT. Παράλληλα, οι
αξιολογητές κλήθηκαν να επιλέξουν μεταξύ
συγκεκριμένων χειρουργικών επιλογών τόσο πριν
όσο και μετά την παρουσίαση της αξονικής
τομογραφίας. Αναλύθηκαν οι μεταβολές στην
Schatzker ταξινόμηση ανά κριτή και εκτιμήθηκε ο
βαθμός συμφωνίας κάθε κριτή με τον εαυτό του
(intra-observer agreement) πριν & μετά την 3D-CT
με τη χρήση του συντελεστή συμφωνίας Cohen’s
kappa coefficient.

Kappa value Συμφωνία 

0.0 – 0.2 Slight (ελάχιστη) 
0.2 – 0.4 Fair (πτωχή) 

0.4 – 0.6 Moderate (μέτρια) 

0.6 – 0.8 Substantial (ουσιώδης) 

0.8 – 1.0 Αlmost perfect (σχεδόν απόλυτη) 

	
Ερμηνεία συντελεστή συμφωνίας 

βάσει των οδηγιών των Landis & Koch



Αποτελέσματα:

Ταξινόμηση 
κατά

Schatzker 
βάσει α/α

Ταξινόμηση κατά Schatzker 
βάσει 3D-CT Kappa 

value

I II III IV V VI

I 13,6% 50,0% 4,5% 9,1% 9,1% 13,6% 0.166

II 6,6% 63,9% 3,3% 16,4% 9,8% 0.576

III 27,3% 31,8% 4,5% 31,8% 4,5% 0.405

IV 68,0% 12,0% 20,0% 0.744

V 1,9% 94,3% 3,8% 0.664

VI 8,0% 92,0% 0.774

Σύνολο 0.643

 Ο συντελεστής συμφωνίας κάθε
κριτή με τον εαυτό του
υπολογίσθηκε σε κ=0.643, ο οποίος
ερμηνεύεται ως ουσιώδης
συμφωνία. Οι τιμές του συντελεστή
ήταν υψηλότερες για τα
περισσότερο σύνθετα κατάγματα
(Schatzker IV έως VI), ενώ η μέγιστη
διαφοροποίηση καταγράφηκε στα
απλά κατάγματα (Schatzker I & ΙΙΙ).

 Αντίστοιχα, το προ-εγχειρητικό
πλάνο αναθεωρήθηκε σε
σημαντικό ποσοστό (22.7% και
27.3% αντίστοιχα) στα τύπου Ι και ΙΙΙ
κατάγματα, ενώ παρέμεινε
σημαντικά αδιαφοροποίητο στα
τύπου V και VI. (σχήμα 2)



Συμπεράσματα:

 Από τα ευρήματα της μελέτης μας 
προκύπτει ότι η τρισδιάστατη CT
συνδέεται με αναθεώρηση τόσο 
στην ταξινόμηση του κατάγματος 
κατά   Schatzker όσο και του 
χειρουργικού σχεδιασμού. 

 Η επίδραση αυτή αφορά κυρίως 
τα κατάγματα που αρχικά 
ταξινομούνται ως Schatzker I ή ΙΙΙ
και λιγότερο τα πιο σύνθετα. 

 Ως εκ τούτου αναδεικνύεται η 
ανάγκη διενέργειας αξονικής 
τομογραφίας ακόμα και στους 
φαινομενικά απλούστερους 
τύπους


