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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Τις τελευταίες πέντε δεκαετίες έχουν αναπτυχθεί πολλαπλά συστήματα για την επιφανειακή τοπογραφία – 
επιφανειομέτρηση, τα οποία χρησιμοποιούνται στην κλινική αξιολόγηση των σπονδυλικών 
παραμορφώσεων και ιδιαιτέρως στην ιδιοπαθή σκολίωση. Ο πρωταρχικός στόχος των συστημάτων της 
επιφανειακής τοπογραφίας – επιφανειομέτρησης είναι α) να μειώσει την ανάγκη λήψη ακτινογραφιών, β) 
να μειώσει την έκθεση των παιδιών σε ακτινοβολία και γ) να παράσχει τρισδιάστατη καταγραφή – μέτρηση 
της σωματικής επιφάνειας του κορμού (κυρίως της πλάτης), σε αντίθεση με τις ακτινογραφίες – εξετάσεις, οι 
οποίες παρέχουν πληροφορίες μόνο επί των δύο διαστάσεων. 

Στην εισήγηση αυτή αναφέρονται οι κίνδυνοι από την πολλαπλή λήψη κλασικών ακτινογραφιών, 
περιγράφονται τα πιο γνωστά συστήματα επιφανειακής τοπογραφίας – επιφανειομέτρησης, και τέλος 
αναφέρονται ερευνητικές εργασίες του συγγραφέα, στηριγμένες στην επιφανειακή τοπογραφία, οι οποίες 
προσέφεραν νέες πληροφορίες στον τομέα της Ορθοπαιδικής. 

Λέξεις ευρετηρίου: σκολίωση, σπονδυλικές παραμορφώσεις, επιφανειακής τοπογραφία, 
ακτινοβολία, ορθοπαιδική έρευνα επιφανειακής τοπογραφίας 
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Η έκθεση στην ακτινοβολία και η σκολίωση 

Η σκολίωση είναι μια τρισδιάστατη 
παραμόρφωση/καμπύλη της σπονδυλικής 
στήλης με στροφή των σπονδύλων της 
καμπύλης. Στην σκολίωση εμφανίζεται 
επίσης ασυμμετρία του θωρακικού κλωβού 
[1,2].  

Η βαρύτητα της σκολίωσης εκτιμάται 
συνήθως με ακτινολογικό έλεγχο. Η γωνία 
Cobb είναι η τυπική μέτρηση που 

χρησιμοποιείται για την ποσοτικοποίηση της 
βαρύτητας της σκολίωσης και είναι η γωνία 
που σχηματίζεται στο μετωπιαίο επίπεδο 
μεταξύ των δύο πλέον κεκλιμένων τελικών 
(άνω και κάτω) σπονδύλων της καμπύλης σε 
μια οπίσθια-πρόσθια (ΟΠ) ακτινογραφία. 
Μια γωνία Cobb ίση ή μεγαλύτερη των 10 
μοιρών θεωρείται ως ελάχιστη γωνίωση για 
τη διάγνωση της σκολίωσης [3]. 
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Κίνδυνοι της συχνής έκθεσης στην 
ακτινοβολία – Χ 

Η  παρακολούθηση των παιδιών που 
έχουν σκολίωση απαιτεί τον συχνό 
ακτινολογικό έλεγχο με ακτινογραφίες. Η 
συχνή αυτή έκθεση στην ακτινοβολία – Χ 
ενέχει πολλούς κινδύνους που ο κυριότερος 
είναι η ανάπτυξη κακοηθειών σε μεγαλύτερη 
ηλικία και η μεγαλύτερη θνητότητα σε σχέση 
με τον υπόλοιπο πληθυσμό [4,5,6]. 
Μεγαλύτερο κίνδυνο έχουν τα κορίτσια να 
αναπτύξουν νεοπλασματική εξεργασία στους 
μαστούς των σε μεγαλύτερη ηλικία εκτός 
βέβαια από κακοήθειες άλλων οργάνων, 
όπως Θυρεοειδούς και πνευμόνων, αίματος 
(λευχαιμία) πεπτικού κλπ [4]. Ενδεικτικά 
αναφέρεται ότι σε μια πρόσφατη μελέτη στην 
Δανία βρέθηκε ότι το συνολικό ποσοστό 
καρκίνου στην μελετηθείσα ομάδα ατόμων με 
σκολίωση το συνολικό ποσοστό του καρκίνου 
ήταν 4,3%, το οποίο είναι πέντε φορές 
υψηλότερη από ό, τι σε σχέση με το Δανικό 
πληθυσμό της ίδιας ηλικίας και μάλιστα το 
ποσοστό του καρκίνου ενδομητρίου και του 
καρκίνου του μαστού ήταν πιο συχνό [6].. 

Το άρθρο αυτό εστιάζεται στην 
επιφανειακή τοπογραφία αλλά λόγω της 
σοβαρότητας του θέματος της 
επικινδυνότητας της ακτινοβολίας στα 
παιδιά που εξετάζονται για σκολίωση 
παρατίθεται επιπλέον βιβλιογραφία για 
περαιτέρω μελέτη του θέματος για κάθε 
ενδιαφερόμενο, [7-15]. 

Προσπάθεια ελάττωσης των κίνδυνων 
της συχνής έκθεσης στην ακτινοβολία – Χ στα 
παιδιά με σκολίωση 

Η ελάττωσης της βλαβερής επίδρασης 
της ακτινοβολίας Χ στα παιδιά με σκολίωση 
που εκτίθενται συχνά στην ακτινολογική 
εξέταση έχει επιχειρηθεί με ορισμένους 
τρόπους όπως, η λήψη οπισθοπρόσθιων 

ακτινογραφιών αντί προσθοπισθίων, η χρήση 
ακτινολογικών συστημάτων με εκπομπή 
μικρότερης ακτινοβολίας, ή ακόμη 
χρησιμοποιήθηκε η μαγνητική τομογραφία 
για μέτρηση της σκολιωτικής καμπύλης [16-
17]. Η δημιουργία πρόσφατα του συστήματος 
EOS, (σύστημα χαμηλής ακτινοβολίας), 
συνεισφέρει μέγιστα στην μείωση της έκθεσης 
των παιδιών αυτών στην ακτινοβολία [18,19, 
20]. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο εφευρέτης του 
συστήματος αυτού, ο φυσικός George 
Charpak, έλαβε γιαυτό το βραβείο Νόμπελ 
στην φυσική το 1992. 

Η διεθνής επιστημονική εταιρεία 
International Society on Scoliosis 
Orthopaedic and Rehabilitation Treatment 
(SOSORT), στο επιστημονικό περιοδικό της 
Scoliosis and Spinal Disorders το 2012 
δημοσίευσε ένα σπουδαίο Consensus άρθρο 
στο οποίο ανασκοπείται η διεθνούς 
βιβλιογραφίας σχετικά με τις παρενέργειες 
της έκθεσης στην ακτινοβολία x στον 
παιδιατρικό πληθυσμό που σχετίζεται με την 
αξιολόγηση και τη θεραπεία της σκολίωσης. 
Στο άρθρο αυτό επανεξετάσθηκαν οι 
εναλλακτικές μέθοδοι της σπονδυλικής 
αξιολόγησης και απεικόνισης και 
προτάθηκαν οι στρατηγικές για τη μείωση 
του αριθμού των ακτινογραφιών. 
Χρησιμοποιώντας την τεχνική Delphi, τα 
μέλη της εταιρείας SOSORT συνήνεσαν στο 
πόσο συχνά θα πρέπει να λαμβάνονται 
ακτινογραφίες σε κάθε ένα από τα παιδιά και 
τους εφήβους [21]. 
Η μέθοδος της επιφανειακής τοπογραφίας 
στην ορθοπαιδική κλινική πράξη – Τα 
διάφορα συστήματα  

Σήμερα η επιφανειομέτρηση στα 
παιδιά που εξετάζονται και 
παρακολουθούνται για ιδιοπαθή σκολίωση 
(Ι.Σ.) είναι μία εξέταση που έχει υιοθετηθεί 
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και περιλαμβάνεται στην πρακτική τόσο για 
κλινικούς όσο και για ερευνητικούς σκοπούς, 
και μάλιστα σε μεγάλα ειδικά 
πανεπιστημιακά κέντρα της Αμερικής, της 
Ευρώπης και αλλού, βλέπετε π.χ., Rosalind 
Franklin University, North Chicago, IL., 
Shriners Hospital for Children, Philadelphia, 
Scoliosis Associates, New York, Shriners 

Hospital for Children, St. Louis, Washington 
University Medical Center, St. Louis, 
Cincinnati Children’s Hospital, Cincinnati., 
Arkansas Children’s Hospital, Little Rock, 
Heinrich Heine University Hospital, 
Dusseldorf, Germany. 
 

 

   

Εικόνα 1. α) Η συσκευή καταγραφής της οπισθίας επιφανείας του κορμού του W. Schulthess, αριστερά 
φωτογραφία, β) άτομο με σκολίωση, καταγραφή του μετωπιαίου επιπέδου της πλάτης, του οβελιαίου 
επιπέδου και κατακόρυφη προβολή,  μεσαία φωτογραφία, γ) άτομο με λόρδωση, επίσης καταγραφή του 
μετωπιαίου επιπέδου της πλάτης, του οβελιαίου επιπέδου και κατακόρυφη προβολή, δεξιά φωτογραφία. 
 
 
Ιστορικά Στοιχεία  

Η ιστορία των συστημάτων αυτών δεν 
είναι νέα. Στην Ευρώπη ο παιδίατρος W. 
Schulthess (1855–1917), [22], ανέπτυξε περί το 
1883 ένα σύστημα καταγραφής της οπισθίας 
επιφανείας του κορμού και το χρησιμοποίησε 
για την εκτίμηση των ασθενών με σκολίωση 
και κύφωση (εικόνα 1). Ομοίως ο 
Ορθοπαιδικός Robert W. Lovett 1902, [23], 
στις ΗΠΑ, δημοσίευση την χρήση ενός 
συστήματος για την καταγραφή του 
οβελιαίου περιγράμματος της οπίσθιας 
επιφάνειας του κορμού, [εικόνα 2]. Από τη  
δεκαετία του 1970, έχουν αναπτυχθεί πολλά 
συστήματα για την επιφανειακή τοπογραφία 

– επιφανειομέτρηση και εφαρμόζονται στην 
κλινική αξιολόγηση των σπονδυλικών 
παραμορφώσεων και ιδιαιτέρως στην μελέτη 
της ιδιοπαθούς σκολιώσεως.  

  
Εικόνα 2. Η συσκευή καταγραφής της οπισθίας 
επιφανείας του κορμού του RW Lovett 
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Εικόνα 3. α) Το σύστημα Τοπογραφίας Moiré που αναπτύχθηκε το 1993 στο Ερευνητικό Εργαστήριο 
Παθήσεων Σπονδυλικής Στήλης & Τοπογραφίας Moiré του Α’ Ορθοπαιδικού Τμήματος του ΠΓΝ Αθηνών 
"Ευαγγελισμός" από τον συγγραφέα του άρθρου και β) τοπογραφία Moiré σε κορίτσι με σκολίωση, (ιδία 
περίπτωση). 
 
Ο πρωταρχικός στόχος των συστημάτων της 
επιφανειακής τοπογραφίας-επιφανειο-
μέτρησης είναι: α) να μειώσει ή στην 
καλύτερη περίπτωση να εξαλείψει την 
ανάγκη λήψης ακτινογραφιών και την 
έκθεση των παιδιών σε ακτινοβολία και β) να 
παρέχει τρισδιάστατη καταγραφή – μέτρηση 
της σωματικής επιφάνειας του κορμού 
(κυρίως της οπίσθιας), σε αντίθεση με την 
ακτινογραφία – εξέταση η οποία παρέχει 
πληροφορίες μόνο επί των δύο διαστάσεων 
[24]. Επισημαίνεται ότι η μέθοδος της 
επιφανειομέτρησης προστατεύει τους μικρούς 
ασθενείς από την ακτινοβολία των ακτινών 
Χ, οι δε Liu et al 2013, [24], συμπεραίνουν ότι 
«ένα σύστημα επιφανειομέτρησης μπορεί να 
θεωρηθεί ως μια εναλλακτική λύση στις 
ακτινογραφίες στην αξιολόγηση των παιδιών 
με ιδιοπαθή σκολίωση». 

Κατά καιρούς έχουν κατασκευαστεί 
διάφορα συστήματα επιφανειομέτρησης, 
[24], όπως τα ακόλουθα: 
1. Moiré Topography, 1970,  
2. Integrated Shape Imaging System (ISIS 1), 
1986,  

3. Raster Stereophotography, 1988,  
4. InSpeck, 1994,  
5. Quantec Shape Imaging System (QSIS), 
1995,  
6. Formetric 3D, 1996,  
7. ISIS 2, 2003,  
8. Milwaukee Topographic System (MTS), 
2009. 
 
1. Moiré Topography, 1970,  

Η Moiré τοπογραφία ήταν μία από οι 
πρώτες μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν για 
την πρώιμη ανίχνευση της σκολίωσης χωρίς 
ακτινοβολία. Χρησιμοποιήθηκε για πρώτη 
φορά το 1970 από Takasaki [25]  με αρχική 
ακρίβεια βάθους 0,2%, με μέγεθος και βάθος 
πεδίου 1,8 × 1,8 × 0,9 m3 και μια 
φωτογραφική μηχανή με ταχύτητα κλείστρου 
μικρότερη από 1/8 του δευτερολέπτου. Το 
σύστημα αποτελείται από δύο φωτεινές 
πηγές, μια φωτογραφική μηχανή, οθόνη και 
επιτραπέζιο υπολογιστή. Αυτή η μέθοδος 
δημιουργήθηκε βασισμένη την μέθοδο Moiré, 
μέθοδο που χρησιμοποιείται συνήθως στη  
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Εικόνα 4. Το σύστημα ISIS 1, η διάταξη του συστήματος και η καταγραφή του, (από τον Turner-Smith 1988, 
τροποποιημένη). 
 
 
φυσική και την βιομηχανία, [26,27], (εικόνα 3 
και 4).  
 
2. Integrated Shape Imaging System (ISIS 
1), 1986,  

Το σύστημα ISIS 1, εικόνα 4,  
δημιουργήθηκε το 1986 από την εταιρεία 
Oxford Metrics (Oxford, UK). Αποτελείται 
από ένα σαρωτή, μία ειδική κονσόλα με 
υπολογιστή, ένα plotter και μία σταθερή 
τηλεοπτική κάμερα που παράγει ένα επίπεδο 
φωτός στην πλάτη του ασθενούς, το οποίο στη 
συνέχεια μετράται από τον υπολογιστή για 
να ανακτηθεί ένα τρισδιάστατο (3D) σχήμα 
της οπίσθιας κορμικής επιφάνεια και των 
μαύρων δεικτών που τοποθετούνται στην 
πλάτη των ασθενών [28,29]. 

Παράγει 1000-2000 σημεία 3 
διαστάσεων, (3D), δεδομένων. Αρχικά 
περιγράφτηκε ως ένα σύστημα οπτικού 
σαρωτή και σχεδιάστηκε κυρίως για την 
αξιολόγηση του σχήματος της οπίσθιας 
επιφάνειας του κορμού.  
 
3. Raster Stereophotography, 1988,  

Η μέθοδος του ράστερ, (raster), 
stereophotography αναπτύχθηκε από τον Ian 

Stokes στο Πανεπιστήμιο του Vermont  το 
1988 ως ένα είδος ενισχυμένης μορφής 
τοπογραφίας Moiré [30]. Το σύστημα 
αποτελείται από μία μονάδα οπτικού raster-
stereography, προβολέα και σύστημα βίντεο 
απεικόνισης σταθερά συνδεδεμένου στον 
προβολέα, με μοτέρ ρύθμισης ύψους, έναν 
υπολογιστή και την οθόνη για τους ασθενείς 
για να σταθούν μπροστά της. Ένα τετράγωνο 
πλέγμα προβάλλεται οπτικά πάνω στην 
πλάτη του ασθενούς, στη συνέχεια αυτό 
φωτογραφείται από γωνία 30 μοιρών πάνω 
από τον ασθενή. Οι εικόνες αυτές στα σημεία 
συνάντησης/διασταύρωσης του προβαλ-
λόμενου οπτικού πλέγματος ψηφιοποιούνται 
για να ληφθούν οι 3D συντεταγμένες. 
Περίπου 150-200 σημεία λαμβάνονται σε 
κάθε πλάτη, (εικόνα 5).  
 
4. InSpeck, 1994 

Το InSpeck κατασκευάστηκε στον 
Καναδά το 1994, (εικόνα 6). Έχει δύο κύρια 
συστήματα σάρωσης του σώματος: το 
MegaCapturor II και το MegaCapturor DF4. 
Και τα δύο αυτά συστήματα χρησιμοποιούν 
τεχνολογία λευκού φωτός αλογόνου, 
προβολές phase-shifted Moiré, μια μέθοδο  
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Εικόνα 5. Η προβολή του τετράγωνου πλέγματος στην πλάτη του εξεταζόμενου και η ποσοτικοποίηση της 
συμμετρίας της πίσω επιφάνεια του κορμού ενός ασθενούς, που προέρχεται από μια φωτογραφία ράστερ, 
(από τους Stokes et al 1988, τροποποιημένο). 
 
μέτρησης συμβολόμετρου και τεχνική 
οπτικού τριγωνισμού για την ανακατασκευή 
3D μοντέλων. Και τα δύο απαιτούν 
πολλαπλές λήψεις ή έχουν πολλαπλούς 
ψηφιοποιητές για να παράγουν μια 3D 
εικόνα. Το MegaCapturor DF είναι μοναδικό 
σε σύγκριση με το MegaCapturor II κατά το 

ότι έχει μια διπλού πεδίου κάμερα που 
μπορεί να συλλάβει δύο διαφορετικούς 
όγκους των μετρήσεων ταυτόχρονα, για 
παράδειγμα μπορεί να συλλάβει 1-5 άτομα με 
την κάμερα μεγάλου πεδίου.  
 

 
 

  

Εικόνα 6. Το σύστημα  InSpeck και η προκύπτουσα καταγραφή του. 
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Εικόνα 7. Το σύστημα Quantec Shape Imaging System και η καταγραφή μίας σκολίωσης, (τροποποιημένη 
από τους Sakka and Mehta 1996). 
 
 
5. Quantec Shape Imaging System (QSIS), 
1995 

Το Quantec Shape Imaging System, 
(QSIS), δημιουργήθηκε από την εταιρεία 
Quantec Image Processing, στο Ηνωμένο 
Βασίλειο το 1995. Βασίζεται στην μέθοδο του 
raster stereography / photography. 
Συνίσταται από μια ψηφιακή φωτογραφική 
μηχανή, από ένα λογισμικό ηλεκτρονικού 
υπολογιστή για τη μέτρηση των 3D εικόνων 
του κορμού όπως επίσης την καταγραφή και 
ποσοτικοποίηση της σκολίωσης, από ένα φως 
αλογόνου-χαλαζία και από ένα θαλαμίσκο. 
Έχει δυνατότητα καταγραφής της ισορροπίας 
του κορμού, των σπονδυλικών γωνιών, των 
οβελιαίων γωνιών, του θωρακικού ύβου, και 
της επιφανειακής κορμικής ασυμμετρίας. 
Μετρά μια Q-γωνία αντί της γωνίας Cobb, η 
οποία συσχετίζεται με την γωνία Cobb και 
χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της 
σκολίωσης, [32,33], (Εικόνα 7).  
 
 
 

6. Formetric 3D, 1996 
Το Σύστημα Formetric 4D 

δημιουργήθηκε στη Γερμανία το 1996 από 
την εταιρεία DIERS International GmbH. 
Συνδυάζει την μέθοδο raster stereography 
και την εμβιομηχανική μοντελοποίηση για 
την λήψη μετρήσεων της επιφάνειας του 
σώματος. Χρησιμοποιεί την τεχνολογία 
γραμμικού raster λευκού φωτός για τη 
σάρωση ενός αντικειμένου και της σύλληψης 
των γραμμών raster. Η ράχη του ασθενούς 
εκτίθεται σε μία raster σάρωση φωτός που 
καταγράφεται και στην συνέχεια αναλύεται 
από το μηχάνημα. Το αποτέλεσμα είναι ένα 
(3D) μοντέλο της ράχης του εξεταζόμενου και 
στην συνέχεια γίνεται, από τους αλγόριθμους 
του προγράμματος του κομπιούτερ 
βασισμένους στην επιφανειακή τοπογραφία, 
ανακατασκευή της σπονδυλικής στήλης & της 
πυέλου, (εικόνα 8). Παράγει προβολές της 
γραμμής συμμετρίας της οπίσθιας κορμικής 
επιφανείας στο μετωπιαίο και οβελιαίο 
επίπεδο και μια εκτίμηση της γραμμή των 
σπονδυλικών σωμάτων και με βάση αυτήν  
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Εικόνα 8. α) το Σύστημα Formetric 4D, β) μερικές μορφές από τις καταγραφές του και γ) η μελέτη παιδιού 
με σκολίωση. 
 
 
παράγει την γωνία κύφωσης, λόρδωσης και 
σκολίωσης. Το σημερινό μηχάνημα είναι 
τέταρτης γενιάς από το 2008. Το σύστημα 
επιφανειομέτρησης Formetric 4D προσφέρει 
μετρήσεις, για το περίγραμμα της οπίσθιας 
επιφάνειας του κορμού σε σχέση με κάθε 
σπονδυλικό επίπεδο, υπολογίζει την 
απόκλιση στο μετωπιαίο, οβελιαίο και 
εγκάρσιο επίπεδο, την περιστροφή της 
επιφάνειας του κορμού και των σπονδύλων, 
καθώς επίσης παρέχει πλείστες άλλες 
πληροφορίες σχετικά με την κύφωση, 
λόρδωση, πυελική κλίση κ.λπ. Επειδή με τον 

ειδικό αλγόριθμο υπολογίζει την σκολιωτική 
γωνία με βάση την επιφανειακή μορφολογία 
με ικανοποιητική προσέγγιση, είναι δυνατόν 
στις μικρές και μέσης βαρύτητας σκολιώσεις 
να περιορίζεται ο ακτινολογικός έλεγχος στα 
παιδιά και οι επιβλαβείς συνέπειες της 
ακτινοβολίας σε αυτά. Επίσης, μπορεί να 
συγκρίνει τις διαδοχικές εξετάσεις και να 
αναδείξει τις εκάστοτε επερχόμενες αλλαγές 
κατά την παρακολούθηση του ασθενούς στο 
βάθος του χρόνου. Η ακρίβεια του 
μηχανήματος για την τοπογραφική 
απεικόνιση είναι 2 mm, η ακρίβεια του 
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προφίλ είναι υψηλή, ≤0.1 mm, η απόκλιση 
της μέσης τετραγωνικής ρίζας, (r.m.s.), της 
σπονδυλικής μέσης γραμμής είναι 1.54 mm, η 
απόκλιση της πλάγιας και προσθοπίσθιας 
r.m.s. είναι <3 mm, και η μεταβλητότητα 
(απόκλιση από το σύνηθες)/SD της 
επαναληψιμότητας του r.m.s. είναι 1.7 mm 
και 2.8 μοίρες, [34]. 

Οι Drerup et al, [35], ανέλυσαν 478 
εικόνες και συνέκριναν τις ακτινογραφίες με 
τις σαρώσεις του μηχανήματος Formetric που 
λήφθηκαν την ίδια ημέρα. Βρήκαν απόκλιση 
της r.m.s. 4 mm, απόκλιση της r.m.s της 
σπονδυλικής στροφής 3 μοίρες και δεν 
υπήρχε σημαντική διαφορά της σπονδυλικής 
και της επιφανειακής στροφής, συμπέραναν 
δε ότι οι τιμές αυτές είναι επαρκείς για την 
εφαρμογή της μεθόδου στην κλινική 
πρακτική. Έχουν δημοσιευτεί επίσης αρκετές 
μελέτες για την επαναληψιμότητα και την 
αξιοπιστία του μηχανήματος Formetric 4D, 
[36-40]. 

Στο άρθρο αυτό η εξέταση της 
επιφανειομέτρησης πραγματοποιούμενη με 
μηχάνημα Formetric 4D της Diers 
International GmbH, αναλύεται εκτενέστερα, 
διότι είναι ένα από τα πλέον σύγχρονα 
συστήματα επιφανειομέτρησης. Η εξέταση 
αυτή θεωρείται σήμερα απαραίτητη για την 
εκτίμηση και παρακολούθηση των 
παραμορφώσεων της σπονδυλικής στήλης και 
ιδιαίτερα της ιδιοπαθούς σκολίωσης, πλην 
όμως αυτό, όπως είναι αυτονόητο, ισχύει για 
τα κέντρα τα οποία έχουν την δυνατότητα να 
έχουν και να χρησιμοποιούν την τεχνολογία 
αυτή, καθεστώς ανάλογο με αυτό των 
εξετάσεων της αξονικής ή της μαγνητικής 
τομογραφίας, τα μηχανήματα για την 
πραγματοποίηση των οποίων, τα τελευταία 
χρόνια, βρίσκονται σε όλα σχεδόν τα 
δημόσια και ιδιωτικά ιατρικά κέντρα. Αξίζει 

να αναφερθεί ότι παρόμοιο μηχάνημα 
υπάρχει από τριετίας στο Γενικό 
Νοσοκομείου Πειραιά «Τζάνειο» και 
εξυπηρετεί την λειτουργία του 
λειτουργούντος στο νοσοκομείο Ιατρείου 
σκολίωσης και σπονδυλικών 
παραμορφώσεων, είναι δε επί του παρόντος 
το μοναδικό που υπάρχει σε κρατικό 
νοσοκομείο στην ελληνική επικράτεια. Κατ’ 
ακολουθίαν των ανωτέρω, το Νοσοκομείο 
μας το οποίο διαθέτει το ωφέλιμο αυτό 
μηχάνημα προσφέρει μία ενδεδειγμένη και 
αξιόπιστη εξέταση στους ασθενείς του, ικανή 
να αξιολογήσει με τη μεγάλη ακρίβεια την 
κατάσταση της υγείας τους και να βοηθήσει 
ουσιαστικά στην βελτίωση και αποκατάστασή 
της. 

Η επόμενη φάση της 
επιφανειομέτρησης – τοπογραφίας της 
επιφάνειας είναι να χρησιμοποιηθεί σε 
δυναμικές συνθήκες. Ειδικά το μηχάνημα 
Formetric 4D μπορεί να μετρήσει τους 
κινούμενους ασθενείς με ρυθμό 60 καρέ ανά 
δευτερόλεπτο, δίνοντας στον κλινικό ιατρό 
την ευκαιρία να παρατηρήσει τις αλλαγές στο 
τρισδιάστατο σχήμα της σπονδυλικής στήλης 
κατά τη διάρκεια του κύκλου βάδισης του 
εξεταζόμενου. Οι αρχικές μελέτες από τους 
Betsch et al 2011, [41], για την αξιοπιστία και 
την εγκυρότητα της νέας αυτής μεθόδου 
δείχνουν ότι μπορεί να παράγει ακριβείς 
μετρήσεις στην πάροδο του χρόνου κατά την 
βάδιση. Μια σειρά από παρόμοιες μελέτες 
είναι επίσης σε εξέλιξη. 

Το ενδιαφέρον, με το σύστημα αυτό 
της επιφανειομέτρησης, είναι ότι για την 
λειτουργία του δεν είναι απαραίτητα 
αναλώσιμα υλικά. 

Η χρήση των διαφόρων μηχανημάτων 
επιφανειομέτρησης αφορά βεβαίως την 
Ορθοπαιδική Χειρουργική, δεν σχετίζεται δε 
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με την Ορθωτική (κατασκευή κηδεμόνων), 
όπου χρησιμοποιούνται άλλες κλασσικές 
μέθοδοι, όπως αυτές της λήψης 
προπλάσματος με γύψο ή με την χρήση 
ειδικών ψηφιακών μηχανημάτων, 
(CAD/CAM). Η επιφανειομέτρηση όμως 
μπορεί να εκτιμήσει τα αποτελέσματα της 
θεραπείας με κηδεμόνες σε παιδιά με 
σκολίωση. 

Περαιτέρω μελέτες και πληροφορίες 
για την χρήση του συστήματος Formetric 4D 
μπορεί ο ενδιαφερόμενος αναγνώστης να 
βρει στην κατωτέρω παρατιθέμενη peer-
review  βιβλιογραφία [42-45]. 
 
 
7. Integrated Shape Imaging System 2 (ISIS 
2), 2003 

Το ISIS 2 αναπτύχθηκε από το 2003, με 
προκαταρκτικές μελέτες που άρχισαν το 2006 
(Εικόνα 9). Πρόκειται για μια βελτίωση του 
συστήματος ISIS 1 όσον αφορά την ταχύτητα, 
την ακρίβεια, την αξιοπιστία και την ευκολία 
στη χρήση. Αποτελείται από ένα stand 
κάμερας/προβολής, ένα επίπεδο αναφοράς 
για τον ασθενή να στέκεται και έναν 
υπολογιστή Mac. Το παραγόμενο μέγεθος 
pixel είναι ~ 0,5 χιλιοστά και η συχνότητα 

των κροσσών(fringe) είναι ~ 0,16/min ή ~ 6,5 
χιλιοστά/κροσσό (fringe), [46]. Η ταχύτητα 
του κλείστρου της κάμερας είναι 100ms και ο 
χρόνος που απαιτείται για την ανάλυση των 
λαμβανόμενων φωτογραφίες είναι μόνο 40 
δευτερόλεπτα [47].  
 
8. Milwaukee Topographic System (MTS), 
2009. 

Το σύστημα MTS δημιουργήθηκε από 
τους Rankine et al το 2009 στο Νοσοκομείο 
Παίδων του Wisconsin, του Ιατρικού 
Κολλεγίου του Wisconsin [48]. Αυτό το 
σύστημα που αναπτύχθηκε πρόσφατα, 
βασισμένο στην τεχνολογία raster 
stereography, αποτελείται από ένα νέο 
σύστημα λογισμικού, μια φορητή πηγή φωτός 
και το υλικό, το οποίο μπορεί εύκολα να 
μεταφερθεί μεταξύ των δωματίων της 
κλινικής. Το MTS χρειάζεται 30 δευτερόλεπτα 
για να ολοκληρώσει μια σάρωση εάν 
λειτουργείται από έναν έμπειρο εξεταστή. 
Πρόκειται για ένα νέο και γρήγορο εργαλείο 
μέτρησης 3D, δίνοντας ποσοτικές 
πληροφορίες και παρέχοντας κάποιες 
παραμέτρους που από τις κλασσικές 
ακτινογραφίες δεν μπορούν να μετρηθούν.  

 

  

Εικόνα 9. ISIS 2, η μέθοδος λειτουργίας του και οι καταγραφές του 
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Εικόνα 10. Η καταγραφή από το σύστημα Milwaukee Topographic System (MTS), 
 
Ένα άλλο πλεονέκτημα του MTS είναι ότι η 
χρήση ηλεκτρομαγνητικών αισθητήρων στην 
ράχη βοηθά να εξαλείφει ο «θόρυβος» που 
προκαλείται από την κίνηση του ασθενούς 
κατά τη διάρκεια του χρόνου λήψης των 
δεδομένων. Ένα λογισμικό βασισμένο στα 
Windows XP® επιτρέπει στον εξεταστή να 
επεξεργάζεται εύκολα τα δεδομένα και να τα 
αποθηκεύει απευθείας στη βάση δεδομένων 
του ασθενούς. Η μέθοδος της επιφανειακής 
τοπογραφίας στην ορθοπαιδική έρευνα στην 
Ελλάδα. 

Η μέθοδος της επιφανειακής 
τοπογραφίας έχει πρόσφατα χρησιμοποιηθεί 
όχι μόνο στην ορθοπαιδική κλινική πράξη 
αλλά και στη ορθοπαιδική έρευνα.  
Με την ευκαιρία της πρόσκλησης από το 
επιστημονικό περιοδικό του Τζάνειου 
Νοσοκομείου για την ανάπτυξης του θέματος 
αυτού, ο συγγραφέας του άρθρου αυτού 
παραθέτει τις ερευνητικές μελέτες που 
προέκυψαν από την χρήση της επιφανειακής 
τοπογραφίας τόσο με την χρήση της μεθόδου 
της τοπογραφίας Moiré στο  Θεραπευτήριο 
Αθηνών «Ευαγγελισμός», όσο και με την 
χρήση του μηχανήματος Formetric 4D που 

λειτουργεί στο Ιατρείο σκολίωσης και 
σπονδυλικών παραμορφώσεων του Τζάνειου 
νοσοκομείου. 

Στο Θεραπευτήριο Αθηνών 
«Ευαγγελισμός», ο συγγραφέας ανέπτυξε το 
1993 το Ερευνητικό Εργαστήριο Παθήσεων 
Σπονδυλικής Στήλης και Τοπογραφίας Moiré 
του Α’ Ορθοπαιδικού Τμήματος του 
νοσοκομείου αυτού. Εκεί κατασκευάστηκε 
ένα, ίσως το πρώτο, σύστημα τοπογραφίας 
Moiré που για την λήψη των δεδομένων 
λειτούργησε αρχικά με φωτογραφική μηχανή 
και μεταγενέστερα με την χρήση ψηφιακής 
τεχνολογίας με βίντεο και ηλεκτρονικό 
υπολογιστή, [49], (εικόνα 3). 
Μελετήθηκε διαστρωματικά η επιφανειακή 
μορφολογία της οπίσθιας επιφάνειας του 
σώματος και οι μεταβολές της, ανάλογα της 
ηλικίας και του φύλου, στα δύο φύλα με την 
χρήση της τοπογραφίας Moiré . Απώτερος 
σκοπός ήταν η δημιουργία βάσης προτύπων 
δεδομένων, η σύγκριση με αυτά σε πάσχοντες 
από οσφυοϊσχιαλγία και η συσχέτισή τους με 
αυτά που προκύπτουν από την τμηματική 
μελέτη των πλάγιων ακτινογραφιών όλης της 
σπονδυλικής στήλης. Μελετήθηκαν 122  
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Εικόνα 11. Συχνότητες των προτύπων του προφίλ σε άνδρες και γυναίκες και οι αλλαγές με τη ηλικία. 
 
άτομα, (61 άνδρες και 61 γυναίκες, ηλικίας 
14-70 και 8-82 ετών αντίστοιχα). Οι 
μελετηθέντες δεν εμφάνιζαν σκολίωση, από 
την ακτινολογική και κλινική εξέταση. 
Τυποποιήθηκαν οι συχνότητες των προτύπων 
των κροσσών, δηλαδή των Α, Μ1, Ο1, W, M2 
και O2, στο δεξιό και στο αριστερό ημιμόριο 
της οπίσθιας επιφάνειας του σώματος στους 
άνδρες και στις γυναίκες. Τα ευρήματα 
έδειξαν ότι στις γυναίκες, με την αύξηση με 
την ηλικία, αυξάνει η θωρακική κύφωση για 
την οποία είναι υπεύθυνο το άνω μέρος της 
ΘΜΣΣ και κατώτερης ΑΜΣΣ. Επίσης 
εμφανίζεται ελάττωση της οσφυϊκής 
λόρδωσης για την οποία ευθύνεται το 
κατώτερο τμήμα της ΟΜΣΣ και αλλαγή της 
έγκλισης της πυέλου, γεγονός που συμβαίνει 
και στους άνδρες στους οποίους όμως δεν 
συμβαίνουν με την πάροδο της ηλικίας 
αλλαγές στο ανώτερο μέρος του θώρακα 
όμοιες με τις γυναίκες, (εικόνα 11). Τα 
ευρήματα της έρευνας αυτής αντανακλούν 
τις αλλαγές, που συμβαίνουν με την ηλικία, 
στο ανάγλυφο της οπίσθιας επιφάνειας του 
κορμού. Υποτέθηκε δε ότι συνδέονται με την 
οστεοπόρωση και αποτελούν αιτιολογικό 

υπόβαθρο για την οσφυοϊσχιαλγία, [50-53]. 
Κατά την διάρκεια των δύο τελευταίων ετών,  
με την χρήση του μηχανήματος Formetric 4D 
πραγματοποιήθηκαν, στο Ιατρείο σκολίωσης 
και σπονδυλικών παραμορφώσεων του 
Τζάνειου νοσοκομείου, ορισμένες κλινικο-
εργαστηριακές ερευνητικές μελέτες που 
παρουσίασαν πολύ ενδιαφέροντα και 
πρωτότυπα αποτελέσματα.  

Έγινε η συγκριτική μελέτη της 
επιφανειομέτρησης του κορμού σε ασύμμετρα 
και σκολιωτικά παιδιά που εξετάστηκαν με 
σκολιόμετρο Pruis και με το σύστημα 
Formetric 4D. Αξιολογήθηκαν 134 άτομα που 
παρακολουθούνται για σκολίωση (86 
κορίτσια και 48 αγόρια), ηλικίας 7-18 ετών. 
Μετρήθηκε η γωνία κλίσης / στροφής του 
κορμού (ΑΤΙ ή ATR) στο μέσο θωρακικό, 
θωρακο-οσφυϊκό και οσφυϊκό επίπεδο 
χρησιμοποιώντας το σκολιόμετρο σε όρθια 
πρόσθια κάμψη του κορμού, (κατά την 
εκτέλεση της δοκιμασίας Adam) και 
αντίστοιχα στην όρθια στάση χωρίς κάμψη 
του κορμού χρησιμοποιώντας το μηχάνημα  
4D Formetric, [54]. Βρέθηκε ότι η ασυμμετρία 
της οπίσθιας επιφάνειας του κορμού στα 
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παιδιά και τους εφήβους δεν είναι παρόμοια 
στη όρθια θέση και σε όρθια πρόσθια κάμψη 
του κορμού. Το φαινόμενο αυτό πιθανώς 
οφείλεται στην πολύπλοκη κορμική  
ανατομία (σπονδυλική, θωρακική και 
πυελική) και τα αποτελέσματα αυτής της 
μελέτης δύναται να χρησιμοποιηθούν ως 
χρήσιμη βάση δεδομένων για την περαιτέρω 
κατανόηση της δυναμικής του κορμού, [55], 
(εικόνα 12).  

Ακολούθως μελετήθηκαν οι αλλαγές 
του κορμού   σε παιδιά  με μικρού βαθμού 
ανισοσκελία με σκοπό την καταγραφή και 
αξιολόγηση της κορμικής αλλαγής σε ύπαρξη 
μικρού βαθμού ανισοσκελίας 
χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της 
επιφανειακής τοπογραφίας, με την χρήση του 
μηχανήματος 4D Formetrics. Μελετήθηκαν 
είκοσι παιδιά, που παρακολουθούνται στο 
ιατρείο σκολίωσης του τμήματός. Επτά 
αγόρια και δεκατρία κορίτσια, από εννέα έως 
δεκαπέντε, μέσος όρος 11,5 ετών. Η 
ανισοσκελία τους κυμαινόταν από 0.4 έως 2 
cm, με μέσο όρο 1.1 cm. Οι μέχρι σήμερα 

δημοσιευμένες μελέτες σχετικά με τις 
επιπτώσεις της ανισοσκελίας στον κορμό 
είναι περιορισμένες μόνο σε αποτελέσματα, 
τα οποία προέρχονται από φυσιολογικά 
παιδιά χωρίς ανισοσκελία αλλά με 
δημιουργία “τεχνητής” ανισοσκελίας 
προκαλούμενης από ανύψωση στο υπόδημα 
του ενός ή του άλλου ποδιού. Με αυτή τη 
μελέτη τεκμηριώθηκαν οι επιπτώσεις της 
μικρού βαθμού ανισοσκελίας στον κορμό και 
στα τρία επίπεδα, κατά την ανάπτυξη. Οι 
περιγραφόμενες αλλαγές επηρεάζουν 
αναμφίβολα όχι μόνο την στάση του  
κορμού, αλλά και την οικονομία της βάδισης. 
Τα ευρήματα αυτά μας οδήγησαν να 
θεωρήσουμε ότι η ένδειξη για θεραπευτική 
αντιμετώπιση πρέπει να διευρυνθεί & σε 
παιδιά  με μικρού βαθμού ανισοσκελία και 
όχι μόνο όταν έχουν υπερβεί τον γενικότερα 
θεωρούμενο αποδεκτό ουδό της ανισοσκελίας 
των 2-2,5 εκατοστών όπου η θεραπεία σε 
σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να είναι 
χειρουργική, [56,57]. 

 

 

Εικόνα 12. Εκτίμηση της κορμικής ασυμμετρίας χρησιμοποιώντας α) το σκολιόμετρο σε όρθια πρόσθια 
κάμψη του κορμού, (κατά την εκτέλεση της δοκιμασίας Adam) και β) αντίστοιχα στην όρθια στάση χωρίς 

κάμψη του κορμού χρησιμοποιώντας το μηχάνημα  4D Formetric 
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Μια ευρύτερη και πρωτότυπη κλινικο-
εργαστηριακή μελέτη που πραγματοποιήθηκε 
με την χρήση του μηχανήματος 4D Formetric 
ήταν μελέτη των αλλαγών στον κορμό σε 
πάσχοντες από βαριά οστεοαρθρίτιδα ισχίου 
(ΟΑΙ) ή γόνατος (ΟΑΓ). Η ομάδα των 
ασθενών με οστεοαρθρίτιδα ισχίου 
αποτελείτο από 26 άτομα (16 γυναίκες και 10 
άνδρες, μ.ο. ηλικίας 65,54 ετών, εύρος ηλικίας 
47-84 έτη) και η ομάδα των ασθενών με 
οστεοαρθρίτιδα γόνατος αποτελείτο από 38 
άτομα (27 γυναίκες και 11 άνδρες, μ.ο. 
ηλικίας 71,89 ετών, εύρος ηλικίας 54-90 έτη). 
Η ομάδα ελέγχου αποτελείτο από 20 άτομα 
(15 γυναίκες και 5 άνδρες, μ.ο. ηλικίας 58,45 
ετών, εύρος ηλικίας 40-90 έτη). Τα ευρήματα 
έδειξαν ότι η βαριά οστεοαρθρίτιδα ισχίου ή 
γόνατος μεταβάλει την μορφή της 
σπονδυλικής στήλης σε οβελιαίο επίπεδο και 
εγκάρσιο επίπεδο προκαλώντας  ανώμαλες 
τιμές μετρήσεων και η επιδείνωση είναι 
μεγαλύτερη στην ΟΑ ισχίου συγκριτικά με 
την ΟΑ γόνατος, [58,59]. 

Η ανωτέρω κλινικο-εργαστηριακή 
μελέτη συνεχίστηκε μελετώντας τους ίδιους 
ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα ισχίου ή γόνατος 
μετά την εγχείρησή τους σε χρονικό διάστημα 

ενός έτους. Τα νέα δεδομένα από αυτήν την 
μελέτη είναι ότι η ολική αρθροπλαστική 
ισχίου μεταβάλει την μορφή της σπονδυλικής 
στήλης σε οβελιαίο επίπεδο, επαναφέρει την 
μέγιστη γωνία λόρδωσης σε φυσιολογικές 
τιμές και συντελεί στην σωστότερη στάση του 
σώματος. Επίσης ή ολική αρθροπλαστική 
γόνατος μεταβάλει την μορφή της 
σπονδυλικής στήλης σε οβελιαίο επίπεδο, 
επαναφέρει την μέγιστη γωνία λόρδωσης σε 
πιο φυσιολογικές τιμές και τελικά 
επιτυγχάνεται σωστότερη στάση του 
σώματος, [60-63] 

Συμπερασματικά σημειώνουμε ότι η 
μέθοδος της επιφανειακής τοπογραφίας στην 
ορθοπαιδική κλινική πράξη αλλά και στην 
ορθοπαιδική έρευνα έχει βρει την θέση της 
και καθιερώνεται ως μια τυπική εξέταση για 
την αξιολόγηση των ασθενών, έχει δε 
ξεπεράσει το πρώτο «νηπιακό» ερευνητικό 
στάδιο και έχει καθιερωθεί παγκόσμια με 
κύρια προσφορά της στον περιορισμό της 
έκθεσης των ασθενών στην ακτινοβολία χ των 
κλασικών ακτινογραφιών. Βέβαια συνεχώς 
βελτιώνεται ακολουθώντας την πρόοδο και 
βελτίωση της σχετικής τεχνολογίας.
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Τραυματολογίας, 12-15 Οκτωβρίου 2016, Ξενοδοχείο Divani Caravel, Αθήνα. 
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Lecture Abstract 

The method of surface topography in orthopaedic clinical 
practice and research   
 
Theodoros B. Grivas  
Director of the Traumatology and Orthopaedics Department, General Hospital «Tzaneio», 
Piraeus, Greece - President of the Hellenic Spine Society, Chief Editor of Scoliosis and Spinal 
Disorders 
 
ABSTRACT  

Over the past five decades multiple systems have been developed for the surface topography, used in the 
clinical evaluation of spinal deformities, particularly in idiopathic scoliosis. The primary objective of the 
surface topography systems is a) to reduce the need for taking radiographs, b) to reduce the exposure of 
children to radiation and c) to provide three-dimensional recording - measuring of the trunkal surface 
(especially the back), as opposed to radiographs an examination which provide information on only two 
dimensions. 

This paper reports the risks of taking multiple classic radiographs, described the commonly used surface 
topography systems, and finally reports the research work of the author based on the surface topography 
method, which presented new information in the field of Orthopaedics.       

 

Keywords: scoliosis, spinal deformities, surface topography, radiation, orthopedic surface 
topography research 

 
T. Grivas. The method of surface topography in orthopaedic clinical practice and research. 
Scientific Chronicles 2017; 22(S1): 64-82 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Συγγραφέας επικοινωνίας 

Θεόδωρος Γρίβας, Ε-mail: tgri69@otenet.gr        


