
CONCLUSIE EN TOEKOMSTIG ONDERZOEK
• De gewrichtsoppervlaktes van gereconstrueerde 3D modellen van het gezonde rechter en linker acetabulum lijken niet significant van 

elkaar te verschillen.

• Deze resultaten geven een goede indicatie dat het rechter en linker acetabulum als elkaars gespiegelde kopie kunnen worden gebruikt 
bij 3D modellering.

• Meer onderzoek is nodig, o.a. om te bepalen of de gespiegelde contralaterale kant gebruikt kan worden als model voor de aangedane 
zijde bij het beoordelen van postoperatieve  fractuurreductie 
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ACHTERGROND
Het gebruik van 3D reconstructies zou van toegevoegde waarde kunnen zijn voor het

optimaliseren van de postoperatieve beoordeling van acetabulumfracturen. In deze

studie is, als eerste stap, onderzocht of gereconstrueerde 3D modellen van het

rechter en linker acetabulum kunnen worden beschouwd als gespiegelde duplicaten

van elkaar.

METHODEN
Van CT-scans van het acetabulum van 20 gezonde patiënten werden 3D modellen

gemaakt. De symmetrie van de gegenereerde 3D modellen werd geëvalueerd in 4

stappen (fig. 1) De verschillen tussen de oppervlaktepunten van het gespiegelde en

het originele model werden berekend. Hierbij werd het rechter acetabulum

gespiegeld over het linker (RM2LO) en vice versa (LM2RO). De resultaten werden

gerelateerd aan Matta’s criteria voor fractuurreductie

Om de inter-observer overeenkomstigheid te bepalen werd de procedure herhaald

door een tweede onderzoeker voor de eerste tien patiënten.

Figuur 1. Evaluatie van gegenereerde 3D modellen d.m.v. 4 stappen. A:

Spiegelen (1), Origineel rechts (rood) en gespiegeld links (oranje). B:

Ruwe puntsgewijze registratie (2). C-E Optimalisatie van matching van

gewrichtsoppervlakken van beide modellen (3). F Afstandenkaart van
oppervlaktepunten origineel vs. gespiegeld model (4).

RESULTATEN
Patiënten hadden een gemiddelde±SD leeftijd van 39.6±15.6 jaar, en 56% was man.

De gemiddelde afstand tussen de oppervlaktepunten van het gespiegelde en

originele model was <0.75mm voor alle 40 vergelijkingen (voor RM2LO en LM2RO)

(figuur 2). De berekende afstanden vielen in 90.7% van alle oppervlaktepunten

onder de drempelwaarde van 1.0mm, gebaseerd op Matta’s criteria voor

anatomische reductie, en voor 98.7% <2.0mm. Het gemiddelde verschil tussen het

originele en gespiegelde model was niet significant verschillend (p = 0.36).

De resultaten waren niet significant verschillend tussen de twee onderzoekers (fig.

3) waarbij de absolute verschillen per patiënt <0.5mm waren. De mate van inter-

observer overeenkomst werd beoordeeld als voldoende tot goed (70%).

Figuur 2: Boxplot van de berekende afstanden tussen de oppervlaktes van de 3D modellen. De 

asterisken geven de maximale waardes in de dataset weer.

Figuur 3: Box plot van de berekende afstanden tussen de 3D modellen 

(LM2RO en RM2LO) voor onderzoeker 1 en onderzoeker 2. 

Tabel 1. Symmetrie parameters berekend voor beide groepen (LM2RO & RM2LO).

Tolerance threshhold Mean surface (%) Standard deviation (%) Maximal surface (%) Minimal surface (%)

0.5 mm 66.7 12.8 86.7 37.5

1 mm 90.7 7.3 99.0 64.8

1.5 mm 96.9 3.1 100 87.4

2 mm 98.7 1.6 100 94.1


