UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Towards virtual forensic anthropology
Methodological and practical issues related to the use of clinical computed tomography (CT)
data
Colman, K.L.
Publication date
2019
Document Version
Other version
License
Other
Link to publication
Citation for published version (APA):
Colman, K. L. (2019). Towards virtual forensic anthropology: Methodological and practical
issues related to the use of clinical computed tomography (CT) data. [Thesis, fully internal,
Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).
Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)
Download date:09 Jan 2023

Chapter 8
SAMENVATTING EN DISCUSSIE

Samenvatting en discussie

METHODOLOGISCHE EN PRAKTISCHE ASPECTEN
VAN HET GEBRUIK VAN KLINISCHE CT DATA IN
DE ONTWIKKELING VAN VIRTUELE FORENSISCHE
ANTROPOLOGIE

de Verenigde Staten, Zuid-Afrika en Zwitserland). De nauwkeurigheden van deze
methodes varieerden tussen de 65.8% tot 100%. In deze review werd duidelijk
dat er in veel landen voor hun specifieke populatie een gebrek is aan geldige
geslachtsbepaling methodes op basis van het bekken.
Een van de meest voor de hand liggende redenen voor dit feit is het gebrek aan

Forensische antropologie is een specialisatie binnen het veld van de fysische en

grote hedendaagse skeletcollecties waarmee nieuwe methodes ontwikkeld en/of

biologische antropologie en kan het best omschreven worden als de toepassing

getest zouden kunnen worden. Om uiteenlopende redenen is het vaak niet mogelijk

van fysisch- antropologische kennis en expertise met als doel het ondersteunen

representatieve skelet- collecties te verzamelen en te behouden, bijvoorbeeld door

van juridisch-medische zaakonderzoek. Een van de belangrijkste taken van een

ethische of wettelijke beperkingen en de vaak aanzienlijke selectiebias in materiaal

forensisch antropoloog is het samenstellen van een biologisch profiel (bepalen van

verkregen via lichaamsdonatieprogramma’s (10-13). Ook in Nederland maken deze

leeftijd, geslacht, lichaamslengte en afkomst) van het ongeïdentificeerde slachtoffer

beperkingen het realiseren van een referentiecollectie en database van hedendaagse

om daarmee bij te dragen aan een mogelijke identificatie. Van de methodes die

skeletten onhaalbaar.

worden gebruikt om een biologisch profiel te bepalen is bekend dat ze specifiek zijn

Aangezien het realiseren van skeletcollecties in de landen die deze moeilijk-

voor een gegeven populatie (1-6). Dit houdt in dat het toepassen van de methodes

heden ondervinden onwaarschijnlijk lijkt, wordt als mogelijk alternatief gekeken

op individuen met een andere afkomst dan de groep(en) waarop de methode is

naar digitale bronnen voor het verzamelen van deze skeletdata. Medische

gebaseerd, kan resulteren in een onbetrouwbaar biologisch profiel hetgeen het

beeldvorming wordt routinematig toegepast in nagenoeg alle ziekenhuizen. Klinisch

identificatieproces negatief kan beïnvloeden (7, 8). Dit is vooral relevant in verband

radiologische data, zoals die verkregen met computed tomography (CT) scans,

met de toegenomen kritische blik op forensisch wetenschappelijk onderzoek, die

zouden daarom wellicht gebruikt kunnen worden als virtuele vervanging van fysieke

zich de laatste tientallen jaren ontwikkeld heeft , zoals geïllustreerd door de uitspraak

referentiecollecties. Eén van de voordelen van het gebruik van geanonimiseerde

in Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals 1993 waarin gesteld werd, dat “any and

klinische CT data is, dat hiervan het demografische profiel bekend is, en er dus direct

all scientific testimony or evidence admitted [should] not only [be] relevant, but

een representatieve en hedendaagse collectie van de desbetreffende populatie

[also] reliable [Elke wetenschappelijke verklaring of bewijs (zou) niet alleen relevant

beschikbaar is.

(moeten zijn), maar (ook) betrouwbaar]” (9).

Een verkennend onderzoek over hoe deze klinische CT-scans gebruikt kunnen

Om niet alleen meer inzicht te krijgen in de diversiteit van de beschikbare

worden om geslachtsbepalingsmethodes te ontwikkelen en te testen, wordt

populatie- specificatie onderzoekstechnieken, maar ook om trends te onderzoeken

beschreven in Hoofdstuk 3. Tijdens dit pilot-onderzoek zijn twaalf standaard

in de verscheidenheid aan bronnen die gebruikt worden om toegang te verkrijgen tot

osteometrische metingen van het proximale femur uitgevoerd op 2-dimensionale

populatie- data en om te evalueren in hoeverre onderzoekstechnieken voldoen aan

(2D) klinische CT beelden. Deze data zijn gebruikt om een geslachtsbepalingsformule

forensisch- wetenschappelijk aanvaardbare standaarden, werd een systematische

te ontwikkelen, specifiek voor de huidige Nederlandse populatie. Er werden

literatuur review uitgevoerd. Een nauwkeurige bepaling van het geslacht is essentieel

gekruisvalideerde classificatienauwkeurigheden van 79% en 82% behaald van

om de betrouwbaarheid van een biologisch profiel te optimaliseren, aangezien de

respectievelijk multivariate en univariate modellen. Dit onderzoek bevestigde de

andere profielbepalingen (leeftijd, lichaamslengte en afkomst) hiervan afhankelijk

hypothese, dat klinische CT-data een waardevol alternatief voor skeletcollecties

zijn. Het bekken staat bekend als het meest seksueel dimorfe onderdeel van het

kunnen zijn. Echter, gedurende het onderzoek zijn meerdere moeilijkheden en

menselijk skelet (8). Bepaling van het geslacht aan de hand van het bekken is daarom

tekortkomingen vastgesteld.

gekozen als onderwerp voor dit review.

Een van de grotere tekortkomingen betrof de complexiteit van het meten van

In deze review, beschreven in Hoofdstuk 2, zijn een relatief klein aantal (n=21)

de afstand tussen twee punten op verschillende vlakken wanneer er gebruik wordt

publicaties geïncludeerd. Deze publicaties hadden methodes die voldeden aan de

gemaakt van een 2D reconstructie. Als gevolg hiervan konden afstanden tussen

rigoureuze maar benodigde wetenschappelijke standaarden van kruisvalidatie en de

anatomische oriëntatiepunten waarvan geen reconstructie in één vlak gemaakt

beoordeling van intra- en inter-observer fouten. De onderzoeken zijn representatief

kon worden, niet opgenomen worden in dit onderzoek. Omdat de impact van deze

voor verschillende populatiegroepen afkomstig uit een beperkt aantal landen

beperking bij een relatief laag-complex skeletdeel zoals het proximale femur al

(Australië, China, Colombia, Frankrijk, Griekenland, Italië, Japan, Spanje, Thailand,

zichtbaar was, is de verwachting dat zich grotere problemen zullen voordoen in
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morfologisch complexere skeletdelen. Deze beperking zou omzeild kunnen worden

De conclusie dat de variatie in klinische CT scans in de praktijk geen invloed heeft

door gebruik te maken van 3-dimensionale (3D) reconstructies. Het toegepaste

op de precisie van het model houdt echter niet in, dat het virtuele model ook

reconstructieproces, bekend als segmentatie, is echter gevoelig voor beeldruis

daadwerkelijk een accurate weergave is van het gedroogde skeletdeel. Om de

en is tot op zekere hoogte beperkt door de morfologische complexiteit van het

uitwisselbaarheid van virtueel en gedroogd bot te testen, zijn zowel morfologische

desbetreffende skeletdeel. Dat maakte het noodzakelijk de betrouwbaarheid en

eigenschappen (vorm) als osteometrische parameters (afmetingen) vergeleken,

nauwkeurigheid van segmentatie van klinische CT-scans te onderzoeken. Het

hetgeen beschreven is in respectievelijk hoofdstukken 5 en 6.

bekken is gekozen vanwege de hoge morfologische complexiteit en de toegenomen

In Hoofdstuk 5 is onderzocht of de morfologische geslachtskenmerken accuraat

beeldruis als gevolg van de hoge signaalverzwakking. Beide beperkingen zullen

bepaald kunnen worden op 3D virtuele modellen. Dit werd getest aan de hand van

bijdragen aan de precisie en juistheid van virtuele skeletmodellen in een dergelijk

het vaststellen van gangbare morfologische kenmerken zoals die gebruikt worden

“worst-case scenario”.

in de methode van Klales (2012) (17) en de Workshop of European Anthropologists

Eerdere onderzoeken, waarbij gebruik werd gemaakt van CT-data, hebben

(WEA) (1980) (18) op zowel virtuele als gedroogde botten. De resultaten van dit

dit gedaan op basis van postmortale CT-scans (14) of scans van gedeeltelijk

onderzoek toonden een verschil tussen beide methoden. Alle kenmerken van Klales

ontbonden/geskeletteerde overblijfselen (bijv. (15, 16)). Deze scans worden

(2012) konden betrouwbaar worden vastgesteld op zowel virtuele als gedroogde

normaal gesproken vervaardigd met een hoge stralingsdosis en bij een beperkte

botten, terwijl dit alleen mogelijk was voor bepaalde kenmerken van de WEA. Deze

hoeveelheid zacht weefsel. Dit in tegenstelling tot klinische CT-scans die gekenmerkt

discrepantie kan het gevolg zijn van factoren die het gemak waarmee bepaalde

worden door een lage stralingsdosis en een toename van ruis ten gevolge van de

kenmerken op het gedroogde bot vastgesteld kunnen worden, te weten: 1) de

aanwezigheid van zacht weefsel; beide factoren dragen bij aan een verminderde

mogelijkheid om het bot goed te positioneren, 2) de mogelijkheid om te palperen en

afbeeldingskwaliteit. Daarnaast variëren de instellingen waarmee klinische CT

3) de beschikbaarheid van een lichtbron om bepaalde anatomische markeringen te

scans worden gemaakt, bijvoorbeeld door verschillen in de scanparameters (t.w.

detecteren. Het onderzoek toonde aan, dat de methode van Klales (2012) toegepast

stralingsdosis, coupedikte, coupe-afstand en reconstructiefilter) en het type/merk

kan worden op zowel het virtuele als het gedroogde bot. Echter, we hebben ook

van de scanner dat is gebruikt. Het resultaat is, dat de kwaliteit van de 3D virtuele

aangetoond, dat niet aangenomen mag worden dat dit voor alle kenmerken /

botmodellen verkregen van klinische CT scans hierdoor minder kan zijn dan de

methoden geldt.

modellen verkregen uit postmortale scans. Uiteindelijk zou dit kunnen leiden tot een

In Hoofdstuk 6 is het mogelijke verschil in grootte tussen het virtuele en het

afgenomen reproduceerbaarheid van de virtuele botreconstructie (d.w.z. precisie),

gedroogde bot onderzocht. De resultaten van deze studie kunnen gebruikt worden

en een mogelijk minder juiste weergave (d.w.z. accuratesse) van het werkelijke

om het effect te bepalen, wat het toepassen van virtuele modellen heeft op het

droge bot, zowel voor vorm (morfologie) als grootte (osteometrie). Kennis van de

ontwikkelen en uittesten van osteometrische methoden, die afstanden tussen

variabelen, die de precisie en juistheid van het 3D virtuele botmodel aan kunnen

anatomische markeringen gebruiken om individuen te categoriseren. Om eventuele

tasten en de mate waarin, is daarom noodzakelijk opdat de in- en exclusiecriteria

verschillen tussen beiden goed te kunnen interpreteren, is het noodzakelijk om

voor CT scans voor een virtuele skeletdatabase bepaald kunnen worden.

te weten of die het gevolg zijn van het segmentatieproces of van het moeilijk

Het effect van het variëren van de omstandigheden die normaal geassocieerd

herkennen van anatomische meetpunten. Dit onderzoek toonde aan dat de virtuele

zijn met klinische CT-scans op de geometrische variabiliteit (d.w.z. precisie) van

3D modellen verkregen op basis van klinische CT scans daadwerkelijk grotere

3D virtuele botmodellen is beschreven in Hoofdstuk 4. Dit is gedaan door het met

afmetingen hebben dan gedroogd bot. Ondanks de verschillen in grootte waren de

elkaar vergelijken van virtuele botmodellen, gebaseerd op meerdere CT scans,

anatomische meetpunten over het algemeen nog herkenbaar, hoewel dit wel per

van één mannelijk stoffelijk overschot, die verkregen werden onder gevarieerde

meetpunt verschilde. De mogelijke oorzaak in dit verschil ligt in de hogere kans op

scanomstandigheden (d.w.z. verschillende scannertypes, scanningprotocollen,

segmentatiefouten door de aanwezigheid van zacht weefsel op de CT scan en de

coupediktes en stralingsdoses). De resultaten van dit onderzoek wijzen uit, dat de

complexiteit van het onderzochte bot.

geometrische variatie van de verkregen virtuele botmodellen binnen acceptabele

In dit proefschrift is het mogelijke gebruik van 3D virtuele skeletmodellen

grenzen valt, zelfs wanneer de omstandigheden waarmee de CT-scan zijn gemaakt

verkregen met behulp van klinische CT data onderzocht, niet alleen voor de

veranderen. Dit maakt het gebruik van klinische CT-scans in een forensisch-

toepassing in de forensische antropologie maar ook als een alternatief voor

antropologische setting veelbelovend.

fysieke skeletverzamelingen. In dit onderzoek zijn verschillende parameters
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geïdentificeerd waar rekening mee gehouden moet worden bij het gebruik van 3D
virtuele skeletmodellen. Ten eerste blijkt de kwaliteit van het segmentatieproces
beïnvloed te worden door meerdere variabelen, waarvan de aanwezigheid van weke
delen de belangrijkste is. Ten tweede blijkt de mogelijkheid het skeletdeel te kunnen
palperen van belang voor het correct identificeren en beoordelen van anatomische
meetpunten. Tot slot zou het gebruik van verschillende segmentatiemethoden
en softwarepakketten kunnen leiden tot minieme verschillen in het eindresultaat
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