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Introductie

Convolutional Neural Networks (CNNs) worden in toenemende mate ontwikkeld voor automatische 
breukdetectie in de traumachirurgie. Studies tot op heden zijn echter beperkt tot het verstrekken van classificatie 
op basis van de gehele röntgenfoto – en produceren alleen heatmaps voor grove lokalisatie van fracturen in 
plaats van het omlijnen van de exacte fractuurmorfologie. Daarom wilden we een antwoord vinden op de 
volgende vragen: (1) wat is de prestatie van een CNN die een enkelfractuur detecteert, classificeert, lokaliseert 
en segmenteert, en (2) zou dit extern valide zijn?

Methode

De trainingsset bestond uit 326 geïsoleerde fibulafracturen en 423 röntgenfoto’s van niet-fracturen. De 
Detectron2 implementatie van het Mask R-CNN werd getraind met gelabelde en geannoteerde röntgenfoto's. De 
interne validatie (of 'test set') en externe validatie sets bestonden uit respectievelijk 300 en 334 röntgenfoto's. 
Consensus overeenstemming tussen drie ervaren fellowship getrainde traumachirurgen werd gedefinieerd als de 
‘Ground Truth’. Diagnostische nauwkeurigheid en Area Under the receiver operator characteristic Curve (AUC) 
werden gebruikt om de classificatieprestaties te beoordelen. De Intersection over Union (IoU) werd gebruikt om 
de nauwkeurigheid van de segmentatievoorspellingen door de CNN te kwantificeren, waarbij een waarde van 
0.5 algemeen wordt beschouwd als een adequate segmentatie.

Resultaten

Het CNN was in staat om fibulafracturen te classificeren volgens vier klassen (Danis-Weber A, B, C en Geen 
Fractuur) met AUC-waarden variërend van 0.93-0.99. De diagnostische nauwkeurigheid bedroeg 89% in de 
testreeks, met een gemiddelde sensitiviteit van 89% en een specificiteit van 96%. De externe validiteit was 89-
90% nauwkeurig op een set röntgenfoto's van een ander ziekenhuis. De waargenomen nauwkeurigheden/AUC's 
waren 100/0.99 voor de klasse 'Geen fractuur', 92/0.99 voor 'Weber B', 88/0.93 voor 'Weber C' en 76/0.97 voor 



'Weber A'. Voor de breukgrensvoorspelling door de CNN werd een gemiddelde IoU van 0,65 (SD ± 0,16) 
waargenomen. De breuksegmentatievoorspellingen door de CNN resulteerden in een gemiddelde IoU van 0,47 
(SD ± 0,17).
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Deze figuur toont de segmentaties en classificaties van het uiteindelijke Geconvolueerde Neurale Netwerk voor 
AO/OTA 44/ Weber A (boven), B (midden) en C (onder).

Conclusie

Deze studie geeft een kijkje in de 'black box' van CNNs en vertegenwoordigt de eerste geautomatiseerde 
afbakening (segmentatie) van fractuurlijnen op (enkel)röntgenfoto's. De in dit artikel gepresenteerde AUC-
waarden wijzen op een uitstekend discriminerend vermogen van de CNN en onderbouwen verdere studie van 
CNN's bij het opsporen en classificeren van fracturen in de enkel.
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