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   TEMÀTIQUES 
• Predir l’edat cronològica i establir majoria d’edat en menors no acompanyats (no 

documentats). Motivació: focalitzar l’atenció en els drets dels menors en fluxos 
migratoris 

• Separar individus amb deformació cranial. Motivació: situar en context social la 
informació que proporcionen les restes arqueològiques 
 

QUÈ TENEN EN COMÚ? 
• La necessitat de classificar 

EL PROBLEMA DE CLASSIFICACIÓ 

• Alcina, M., Lucea, A., Salicrú, M., & Turbón, D. (2015). Reliability of the Greulich & Pyle method for bone 
age estimation in a Spanish sample. J Forensic Leg Investig Sci, 1(003).  

• Alcina M, Lucea A, Salicru M., Turbón. (2018). Reliability of the Greulich and Pyle method for 
chronological age estimation and age majority prediction in a Spanish sample. International journal of 
legal medicine, 132(4), 1139-1149. 

• Lucea A, Salicru M., Turbón. (2018). Quantitative discrimination of deformation in Fueguian crania. 
American Journal of Human Biology. DOI: 10.1002/ajhb.23185 



 

   

MEDICINA FORENSE 1/7 

Greulich i Pyle (Atles). L'edat òssia es determina pel grau d'ossificació dels ossos del 
canell (carp), i pel desenvolupament i el grau de fusió dels ossos metacarpians, les 
falanges i les epífisis distals del cúbit i radi 

Contrastar contra patrons 

Criteri. L'edat òssia es considera una bona estimació de l’edat cronològica  
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Limitacions  
• Biaix estructural. La població de referència i la 

població d’estudi poden tenir creixements 
diferencials 

• Creixement diferencial dins la pròpia població. Els 
individus de la mateixa classe d’edat poden tenir 
comportaments diferencials 

• Resolució. Diferència entre dos patrons de classe 
d’edat consecutiva (s’escull el més similar) 

• Errors de mesura/observació 

De què parlem?, en números 
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Població espanyola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Biaix: 3-11 mesos 
• Resolució: aprox 1 any  (±6 mesos) 
• Creixement diferencial dins la pròpia població: 1.04-2.5 anys (1.96·σ) 

Girls Prediction age Sample Diference age Error Test-t Adjustment 
 (Atlas G&P) size mean±se Systematic Random t (exp) p-value CR-age 

 12 years 21 -0.30±0.13 +0.30 1.17 -2.27 0.0347* -4 
 13 years 24 -0.41±0.18 +0.41 1.68 -2.31 0.0303* -5 
 13 years, 6 months 21 -0.45±0.20 +0.45 1.83 -2.13 0.0455* -5 
 14 years 8 -0.92±0.35 +0.92 1.92 -2.47 0.0427* -11 
 15 years 32 -0.91±0.23 +0.91 2.50 -3.97 0.0004* -11 
 16 years 39 -0.84±0.14 +0.84 1.68 -6.02 <0.0001* -10 
 17 years 54 -0.32±0.14 +0.32 2.08 -2.19 0.0329* -4 
 18 years 38 0.23±0.09 -0.23 1.04 2.60 0.0133* 3 
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Conseqüències  
• L’error en la predicció de l’edat cronològica es excessiu pel requeriment legal. 
• La predicció de la majoria d’edat es poc fiable. 

Què podem fer?  
• Biaix estructural. Estimar biaix i corregir la predicció en cada una de les categories 

(ull: grandària de mostra en cada categoria!!) 
• Creixement diferencial dins la pròpia població. Es relaciona amb la variabilitat 

natural de la població (genètica, hàbits alimentaris, accés o preocupació diferencial 
per la salut, malalties,....): d’entrada, no podem fer gran cosa 

• Resolució. Cercar alternatives que la redueixin (ho comentem més endavant) 
• Errors de mesura/observació: formació i/o automatització per visió 
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Alternativa per predir la majoria d’edat  
• Classificació en tres categories: “major d’edat”; “menor d’edat” i “no decideix” 
• No decideix, s’ha de reclassificar amb mètodes més sofisticats (més invasius i més 

cost)  

Criterio TP FN FP TN Sensitivity Specificity + Predictive Value 
2 categorías 58 2 17 43 0.97 (0.89-0.99) 0.72 (0.59-0.81) 0.77 (0.67-0.85) 
3 categorías 46 2 0 43 0.96 (0.86-0.99) 1.00 (0.92-1.00) 1.00 (0.92-1,00) 

 
  

Presence 

Absence 

Esquema conceptual  
• De dos poblacions crear-ne tres  
• Minimitzar l’error de classificació 
• Minimitzar la grandària del grup “no decideix” 
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Com avançar amb cost acceptable?  
• Reduir resolució: crear patrons intermedis  
• Ajustar el biaix amb més categories 

Tanner-Whitehouse TW3: l’alternativa? 
• Resolució: 1 mes 
• Mètode: l’edat es correspon amb la suma 

de puntuacions per os que s’obtenen 
amb el grau d’ossificació  

Problemes  
• Estimar el biaix en 18x12x2 categories 

(mostres de grandària petita?) 
• Reduir la variabilitat en la diferència entre 

les edats òssia i cronològica 
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Resultats obtinguts (pendent d’escriure i enviar)  
• L’error total biaix+variabilitat es similar a Greulich-Pyle i Tanner-Whitehouse, i en 

ocasions major en el segon cas (d’acord amb resultats descrits en altres 
poblacions) 

• La resolució s’ha reduït significativament: el guany de resolució l’han absorbit el 
biaix i la variabilitat en la diferència entre les edats cronològica i òssia 

Millora obtinguda 
• S’ha aconseguit una equació de predicció d’ordre tres que relaciona l’edat 

cronològica i la puntuació T-W (R≈0.985) 
• El biaix es pràcticament irrellevant i s’ha estimat amb model de globalitat 
• La variabilitat en la diferència entre les edats cronològica i òssia també s’ha reduit 

Conclusions  
• Millorem la predicció i podrem reduir la grandària del grup “no decideix” 
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De què parlem? 
 La deformació artificial del crani en 

humans s'ha relacionat amb estímuls 
ambient-culturals poderosos que a través 
de forces compressives, s'han modificat 
els vectors patrons de creixement i 
desenvolupament. 

Quin interès té? 
 Diferenciar les restes osteològiques en deformats i no deformats permet 

contrastar separadament la informació morfològica dels individus que conformen 
les ètnies o poblacions, identificar les mesures invariants a la deformació, i en 
ocasions, situar en context social la informació que proporcionen les restes 
arqueològiques, relacionar la variació cranial amb la variació genètica (individus 
sense deformació) i realitzar prediccions (en absència d'informació genètica 
directa).  



 

   Quin es el problema?: classificar individus 
• Mostres de grandària reduïda 
• Moltes variables (63) 
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Basant-se en la inspecció visual del crani i en el consens de dos observadors, els 
individus s’han classificat inicialment com a: “ no modificats”, quan no hi ha senyals 
de canvi en la forma normal del crani; “modificats”,  quan hi havia signes evidents 
d'alteracions de la morfologia normal del crani; i “dubtosos” en cas contrari”. 



 

   

ANTROLOGIA 3/5 

Proposta 
a) preseleccionar les variables que satisfan com a mínim una de les condicions: 

• la variable mostra diferències significatives (Kruskal-Wallis, p <0.10) 
• la capacitat discriminatòria (Λ-Wilks) és superior al 20% ((1-Λ)·100> 20).  

 
 
 

b) aplicar la regressió logística amb les variables preseleccionades i obtenir el 
model òptim reduït amb selecció endavant:  
 

  
 

 essent η =–753.65 – 27.63·FRS + 12.45·LAR. El criteri de decisió d'aquesta 
ecuación predictiva s’ha basat en un valor de 0,5 (que permet un major equilibri 
en la probabilitat d'una classificació errònia entre els dos grups) 
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c) complementar la informació que proporciona el discriminador òptim:  
• s'han obtingut els models predictius dels subgrups amb dues i tres variables 
• s'han triat els models que han proporcionat 100% en correcte classificació  
 
 
 
 
 
 
 
 

d) regla de decisió: a) s'assigna a una de les categories, "deformació“/"no 
deformació", si el model de classificació òptim i com a mínim tots menys un 
dels models de classificació complementaris coincideixen en l'assignació; i 
s’assigna a la categoria “dubtós”, en cas contrari 
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Resultats 
• s'han reduït la mida del grup dubtós. Selkman masculí: de 24 a 2 
• S’ha identificat la causa arrel més possible (estrés per activitats de càrrega)   

d’acord amb: els percentatges de “deformat” i “no deformat” obtinguts; la 
contraposició per sexes; i el continu bidimensional 
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