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  )مقالۀ پژوهشی(

 های پر مولر و مولر اول دائمیمقایسه ضخامت دندانتعیین جنسیت با استفاده از 

 ماگزیال به وسیله پرتونگاری بایت وینگ دیجیتال

  
 *4، بهنام زین حقایق 3فراز صداقت، 2، مسعود اسماعیلی1، سهیال بیاتی1کیاعلی حبیبی

 

 چکیده
 است. اختالف فراوان اهمیت دارای قانونی پزشکی در هویت تشخیص زمینه و هدف:

دندانی  هایبررسی اما است، شده بررسی جوامع از در بسیاری انسان اسکلت در جنسیت
های پره مقایسه ضخامت دندان این مطالعه از است. هدف گرفته قرار پژوهش مورد کمتر

در دو جنس در  وسیله پرتونگاری بایت وینگ دیجیتالماگزیال به مولر و مولر اول دائمی
 باشد.یک جمعیت ایرانی می

رادیوگرافی بایت وینگ  011روی  بر تحلیلی-اپیدمیولوژیک بررسی اینروش بررسی: 
محاسبه  از پس و اسکن دیجیتالی روش به هاانجام شد. فیلم از بیمارانگرفته شده 

 دیستالی و مزیالی کناره ضخامت عاج و و مزیودیستالی دندان پهنای تصویر، بزرگنمایی

 توابع و مستقل tآماری  ها با استفاده از آزمونتجزیه و تحلیل داده .شد گیریاندازه مینا

 تفکیک انجام گرفت. 
)به ترتیب  های پره اولدر این مطالعه میانگین اندازه قطر مزیودیستالی عاج دندان ها:یافته

پرمولر دوم )یه ترتیب در مردان و زنان میلیمتر( و  48/4و  86/4 در مردان و زنان برابر با
(. p <16/1) داری در مردان بزرگتر از زنان بودطور معنیبه میلیمتر( 44/4و   86/4 برابر با

داری وجود نداشت. اما در میانگین قطر مزیودیستالی تاج و در مولر اول تفاوت معنی ولی
لحاظ قطر مزیالی و دیستالی مینا در پره مولر اول و دوم و مولر اول بین مردان و زنان به

 داری مشاهده نشد. آماری تفاوت معنی
-می ایرانی نژاد ویته تشخیص درتوان نتیجه گرفت که در مطالعه حاضر می گیری:نتیجه

 پره مولر اول و دوم ماگزیال هایدندان عاج پهنای مزیودیستالی بزرگترین شاخص از توان

 است. عاج هایهدر انداز جنسی دگرشکلی بیانگر بررسی همچنین، این .کرد استفاده
 

 وینگ. بایت پرتونگاری مولر، پره ماگزیال، جنسی، دگرشکلیکلید واژگان: 
 

 

 21/2/5936اعالم قبولي:          51/2/5936شده: دريافت مقالۀ اصالح        28/8/5931دريافت مقاله: 
 

 

 بخش رادیولوژی.   استادیار -1

 دستیار تخصصی رادیولوژی. -2

 بخش اندودنتیکس.  استادیار-3

دستیار تخصصی بخش جراحی فک و -4

 صورت.

 

دانشکده دندانپزشکی، گروه رادیولوژی، -2و1

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، 

 اهواز، ایران.

اندودنتیکس، دانشکده دندانپزشکی، بخش -3 

 دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.

بخش جراحی فک و صورت، دانشکده -4

دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی 

 شاپور اهواز، اهواز، ایران.

 

  نویسندۀ مسؤول:*

بهنام زین حقایق؛ بخش جراحی فک و صورت، 

زشکی دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پ

 جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

   00989144036081تلفن: 
Email: 
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 مقدمه

تعیین جنسیت در رابطه با مباحث دادگاهی یکی از 

تعیین جنسیت . (2, 0)مراحل مهم در پزشکی قانونی است 

ویژه دندان پزشک قانونی است و بههای یکی از زیربخش

هنگامی که اطالعات مربوط به فرد متوفی در دسترس 

. در روند کندپیدا مییست، تعیین جنسیت بسیار اهمیت ن

شناسایی افراد، تعیین جنسیت اولویت اول یک محقق 

اختالف جنسیت . (3)پزشکی قانونی و مطالعات قومی است

در اسکلت انسان در بسیاری از جوامع بررسی شده است اما 

های مربوط به دندان کمتر مورد توجه قرار گرفته  بررسی

مختلف  های ویژگی خاطر در برگرفتنبه ها . دندان(4)است 

از مرگ یکی از بهترین موارد برای  انسان قبل و بعد

شناسی و شناسی، ژنتیک، دندان ریخت یتحقیقات در زمینه

ترین معیارها در  . یکی از مهم(6, 2, 0)قانونی است  یپزشک

های  دندانپزشکی قانونی تعیین جنسیت از روی باقی مانده

عیین های مختلفی برای تروش. (8)ها است  فک و دندان

تواند گیرد. تعیین جنسیت میجنسیت مورد استفاده قرار می

دندان، جمجمه و دیگر )از  با تجزیه و تحلیل مورفولوژیک

اورال( و یا مولکولی انجام  های نرم دهان و منطقه پارابافت

های توان در بافتتجزیه و تحلیل مورفولوژیک را می شود.

 سخت )ادونتومتریک، ارتومتریک( از مناطق دهان و پارا

 –و یا بافت نرم )اثرات لب  (Paraoral) اورال

گو سکوپی( انجام داد را –الگوی راگ پاالتال  چیلوسکوپی،

(3). 

 ها، تفاوتاستخوان مانند بدن، یهابخش بیشتر در

 هادندان .دارد وجود مونث و مذکر جنس میان یچشمگیر

 موقعیت به توجه کنند. بامی یپیرو اصل این از نیز

چند  دیگر و ینژادها با اختالط دلیلبه ایران، جغرافیایی

 کنونی ایران نژاد که شده، باعث مورفیسم( ژنی)پلی ریختی

مردم شناختی  یهابررسی یبرا خوب یا نمونه

و  هادندان در جنسی باشد. گوناگونی (ی)آنتروپولوژ

 شناسان اهمیتی دندان و شناسان مردم یبرا انسان اسکلت

اندازه،  یهابه تفاوت یدیمورفسیم جنس .(4)دارد  فزون

شود که در یها بین زن و مرد مربوط مظاهر و وزن دندان

. (7)کند یدندان نیز مصداق پیدا م یتعیین هویت از رو

ی در مطالعات گیر تکنیک برای اندازهترین  و معمول بهترین

صورت قانونی قطر مزیو دیستالی و باکو تعیین هویت به

. قطر مزیو دیستالی تاج یا همان (6)هاست  لینگوالی دندان

اندازه دندان یا اندازه تاج دندان یا پهنای دندان اطالعات 

 مهمی در رابطه با ارزیابی انسان، مشکالت بیولوژیکی و

همچنین دندان شناسی و پزشک قانونی در اختیار ما قرار 

  .(4)دهد  می

-اثر می جنسیت از انسان یهادندان در تاج ی اندازه

 (4, 4)است  زنان از بزرگتر مردان، در اندازه این پذیرد،

-های کانین میها مربوط به دندانهمچنین بیشترین تفاوت

گویاست  انسانی جوامع بیشتر ی درباره امر و این (4)باشد 

های دائمی ها در دندان. دگر شکلی جنسی اندازه دندان(4)

د های شیری است. توضیحات پیشنهاتر از دندانبرجسته

 شاملها بین مردان و زنان شده برای دگرشکلی اندازه دندان

 ،تنوع جنسی در زمان ادنتوژنیک و ضخامت مینای دندان

های اثرات کروموزوم ،مردان نسبت به زنانبدن بزرگتر 

جنسی در پیش بردن رشد دندان و دیگر تاثیرات هورمونی 

 اثر جنسی یهااز کروموزوم انسان دندانی رشد است. (4)

 Yو  Xکروموزمی  ژن دو هر از یناساز و پذیردمی مستقیم

 .(4)کند گیرد و افزایش پیدا میاثر می

-وینگ استاندارد بیماران دندان بهرادیوگرافی بایت 

ها بسته به جنس بر روی اندازه دندانمنظور مطالعه اثر ژن وا

و نیز برای بررسی اثر جنس و نژاد بر روی اجزای تاج 

 .(01)تفاده است دندان قابل اس

محدودی در زمینه تعیین  مطالعات با توجه به اینکه

ی ها گیری قطر مزیو دیستال دندانوسیله اندازهجنسیت به

وسیله پرتونگاری بایت وینگ دیجیتال در خلفی ماگزیال به

هدف از این تحقیق تعیین  ،جمعیت ایرانی انجام شده است
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مزیو دیستالی عاج و مینای دندان در  جنسیت براساس قطر

دائمی ماگزیال بر اساس  و مولر اول های پره مولر دندان

 .باشدمیرادیوگرافی بایت وینگ دیجیتال 

 

 بررسیروش 
روی  تحلیلی بر -لوژیکاپیدمیو مطالعه این

 های بایت وینگ دیجیتال ناحیه پره مولر و مولررادیوگرافی

 یبه بخش رادیولوژ کنندهمراجعه زن  61 مرد و 61

ی دندانپزشکی دانشگاه جندی شاپور اهواز در سال  دانشکده

های پره مولر و  دنداندر این بررسی از انجام شد.  0344

دائمی اول ماگزیال که در رادیوگرافی پوسیدگی،  مولر

در این  پرکردگی و روکش دندان نداشتند، استفاده شد.

ظر کمیته اخالق پزشکی مطالعه رعایت اصول اخالقی زیر ن

 دانشکده دندانپزشکی انجام شد.

ابتدا برای دانستن دقت و مقدار خطای موجود در 

بار به شیوه زیر با پرتو نگاری  اندازه گیری برای نمونه یک

بایت وینگ دیجیتال یک رادیوگرافی بایت وینگ گرفته شد 

از کاغذ سربی درون فیلم  و بزرگنمایی محاسبه شد.

محاسبه  یبرا یفراهم کردن نمایه فلز ی، برایپرتونگار

ای که یک مستطیل به ابعاد  گونه، بهبزرگنمایی استفاده شد

میلیمتر از کاغذ سربی فراهم و به پشت سنسور  6*08

دهان  لب بیمار، به وسیله  دیجیتال بایت وینگ چسبانده شد.

 یی فلز بازکن کنار زده شد تا از جابه جا شدن نمایه

های پره مولر و مولر  وسیله پنس درکنار دندانبهکوچک، که 

شود. سپس  یلثه قرار گرفته، جلوگیر یماگزیال که بر رو

های پره مولر و مولر  فیلم درون بایت بالك در پشت دندان

درست گذاشته شد و از شخص خواسته شد تا   یدر جا

 های خود را بر روی هم قرار دهد. دندان

و با دستگاه  Pspتصویر بایت وینگ با استفاده از 

Gotzen Xgenus‚dc‚Italy  de و شرایط اکسپوژر

kvp71، MA 6 با ضخامت 02/1، زمان پرتوتابی ،

-Focal spotو فاصله  mm 2فیلتراسیون کلی آلومینیوم 

receptor،cm 30 توسط  تهیه شد. سرانجام، فیلم 

 همان در  digora optime sordex finlandدستگاه

 یفلز ی نمایه قطر افقی شد. داده رایانه اسکن و به فیلم ابعاد

شد. قطر عرضی  و ثبت گیری بر پایه دهم میلیمتر اندازه

و قطر عرضی  یمترخط کش میلی ی وسیلهبه یفلز ی نمایه

 گیری اندازه digora optimeوسیله نرم افزارتصویر نیز به

 بزرگنمایی محاسبهزیر،  فرمول ی سپس بر پایه و

شد.
طول تصویر

طول جسم
    بزرگنمایی تصویر 

 
          

و  مزیودیستالی تاج یپهنا ترین بزرگ هر فیلم یبر رو

 های دندان پروگزیمالی در سطح ناحیه ترین در برجسته عاج

،  (Height of Contour (H.C))پره مولر و مولر

 میانمینا )فاصله  و مزیالی دیستالی ی لبه ضخامت

 عاج محل اتصال تا پروگزیمال در سطح ناحیه ترین برجسته

 شد. گیری اندازه digora optimeنرم افزار توسط  مینا( به

زن  61مرد و  61های گیری بر روی رادیوگرافیاندازه

گذاری گرافی شمارهود در آرشیو انجام شد و هر رادیوموج

/ .( 43) دست آمده از محاسبه بزرگنماییهسپس عدد ب شد.

ها ضرب های بدست آمده از رادیوگرافیدر هر کدام از داده

-رادیو ترتیب شماره فیلمدست آمده بهدر پایان ارقام به شد.

ها از قبل تهیه شده وارد شد و داده گرافی و جنس در لیست

 در دو جمعیت مرد و زن مقایسه شد. 

ورژن  SPSSها با استفاده از نرم افزار در نهایت داده

 Independent Sample) مستقل t یهای آمار آزمون 22

T test )مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. ، توابع تفکیک 

 

 هایافته

شود که میانگین قطر مشاهده می 0 با توجه به جدول

ماگزیال مزیودیستالی دندان پره مولر اول، دوم، مولر اول 

دار نمی نظر آماری معنیباشد اما از مردان بزرگتر از زنان می

 (. p >16/1باشد )
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میانگین قطر  2با توجه به نتایج حاصل از جداول 

)به ترتیب در مردان و  اولمزیودیستالی عاج دندان پره مولر 

)یه  دوم پرمولرمیلیمتر( و   4/46و 4/68زنان برابر با 

 بطورمیلیمتر( 4/49و  4/65ترتیب در مردان و زنان برابر با 

(. p <16/1باشند )داری در مردان بزرگتر از زنان میمعنی

اما میانگین قطر مزیودیستالی عاج دندان مولر اول تفاوت 

 (.p >16/1داری بین مردان و زنان ندارد )معنی

شود، میانگین مشاهده می 3همانطور که در جدول 

قطر مزیالی مینای دندان پره مولر اول، دوم و مولر اول 

 >16/1داری بین مردان و زنان وجود ندارد )تفاوت معنی

p.) 

شود که میانگین قطر دیستالی مشاهده می 4در جدول 

-مینای دندان پره مولر اول، دوم و مولر اول تفاوت معنی

 (.p >16/1داری بین مردان و زنان وجود ندارد )

مرکزیت گروه بدست آمده است.  6با توجه به جدول 

. است تفکیک برای هر جنس مرکزیت گروه میانگین رتبه

کند، که یک جنس را از جنس دیگر جدا مینقطه برش 

میانگین دو مرکزیت گروه است و عدد کمتر از این نقطه 

 نشان دهنده زن بودن فرد است. 

 -5610/5= 2/-133/1=(-326/1+242/1نقطه برش=)

 آمده 8جدول  در که خام، ضرایب به توجه با اکنون،

 آید.دست میهزیر ب فرمول است،

(Mdd.p2)68/0+(Mdd.p1)48/0+601/03-  =Y 

قطر مزیودیستالی عاج دندان پره مولر اول = 

Mdd.p1 
قطر مزیودیستالی عاج دندان پره مولر دوم = 

Mdd.p2 
    Yمرد یا زن = 

 آمده در ستدهب یهاداده از استفاده با فرمول این

 دستبه SPSSتفکیکی نرم افزار  آنالیز از استفاده و تحقیق

 شده استفاده روش این از دیگر منابع در همچنین آمده و

ی کلیشه یک یرو از تابع اینی پایه . بنابراین بر(4)است 

 مزیودیستالی عاج یپهنا مقادیر یگیراندازه با ،یپرتونگار

 در ناحیه ترینبرجسته در مهای پره مولر اول و دودندان

 62دقت  با باال، فرمول در دادن قرار و دندان دو سطح این

 که صورت این کرد. به تعیین را فرد جنسیت توانمی درصد

 برش مقایسهی نقطه با را باال فرمول از آمده دستبه عدد

 دستبه اگر مقدار شود.می مشخص فرد جنسیت و کرده

 مربوط زن یک به هاباشد، دندان برشی نقطه از کمتر آمده

 متعلق مرد یک به باشد، برشی نقطه از بیشتر اگر و است

به این علت که ما از اطالعات آرشیو استفاده کردیم  .است

تعدادی از مقادیر پهنای مزیو دیستالی عاج پره مولر اول و 

دوم به علت پوسیدگی یا پرکردگی از مطالعه خارج شدند 

ها درصد دقت باالتر  چه بسا با کامل بودن تعداد نمونهکه 

 بود. درصد 62از 

 

 مزیودیستالی دندان پره مولر اول، دوم، مولر اول ماگزیال در هر دو جنس قطر مقایسه :6جدول 

 P value میانگین تعداد جنسیت متغیر

 قطر مزیودیستالی دندان پره مولر اول
 861/8 42 مرد

16/1 
 4286/8 40 زن

 قطر مزیودیستالی دندان پره مولر دوم
 7111/8 46 مرد

161/1 
 4461/8 61 زن

 مزیودیستالی دندان مولر اولقطر 
 1630/01 44 مرد

320/1 
 4062/4 48 زن
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 مقایسه قطر مزیودیستالی عاج دندان پره مولر اول و دوم در هر دو جنس :2جدول 

 P value میانگین تعداد جنسیت متغیر

 قطر مزیودیستالی عاج دندان پره مولر اول
860/4 42 مرد  

124/1  
484/4 42 زن  

مزیودیستالی عاج دندان پره مولر دومقطر   
8632/4 47 مرد  

144/1  
4462/4 42 زن  

 قطر مزیودیستالی عاج دندان مولر اول
724/7 44 مرد  

204/1  
6840/7 34 زن  

 

 

 مقایسه میانگین قطر مزیالی مینای دندان پره مولر اول، دوم و مولر اول در هر دو جنس :3جدول 

 P value میانگین تعداد جنسیت متغیر

 قطر مزیالی مینای دندان پره مولر اول
4660/1 42 مرد  

640/1  
4616/1 40 زن  

 قطر مزیالی مینای دندان پره مولر دوم
1087/0 46 مرد  

432/1  
1414/0 47 زن  

 قطر مزیالی مینای دندان مولر اول
0644/0 46 مرد  

604/1  
0784/0 34 زن  

 

 

 قطر دیستالی مینای دندان پره مولر اول، دوم و مولر اول در هر دو جنس مقایسه میانگین :4جدول 

 P value میانگین تعداد جنسیت متغیر

 قطر دیستالی مینای دندان پره مولر اول
4348/1 46 مرد  

408/1  
4424/1 42 زن  

 قطر دیستالی مینای دندان پره مولر دوم
0277/0 47 مرد  

264/1  
4633/1 42 زن  

دیستالی مینای دندان مولر اولقطر   
0734/0 48 مرد  

641/1  
0467/0 48 زن  

 

 
 مرکزیت گروه در دو جنس :0جدول 
 مرکزیت گروه جنس

 242/1 مرد

 -326/1 زن
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 ضرایب تابع تفکیک استاندارد ابعاد مزیو دیستالی عاج دندان های پره مولر ماگزیال: 1جدول 

 ضرایب استاندارد ضرایب خام 

 831/1 486/0 مزیودیستالی عاج دندان پره مولر اولقطر 

 684/1 686/0 قطر مزیودیستالی عاج دندان پره مولر دوم

  -601/03 عدد ثابت

 

  بحث
سیت مهمترین معیار تعیین از نظر آماری تعیین جن

یت )در بررسی سرعت نیمی از جمعباشد، چون بههویت می

که سن، قد و حالی شوند. درتشخیص هویت( حذف می

معیار در طیف وسیعی از کدام نشانه یک نژاد و هر

روی اسکلت تا های جنسی از . تفاوتباشندمشخصات می

( واضح نیستند، 06-06معموالً قبل از سنین قبل از بلوغ )

تواند های خاص بر روی لگن میگیریاگر چه اندازه

 جنسیت را حتی در زمان جنینی مشخص سازد. هر چند

نس زن و مرد با یکدیگر آناتومی بدن انسان در دو ج

-ا نژادباشد، اما تنوعات آناتومیک ویژه هر نژاد بمتفاوت می

بنابراین در برخی صفات  .(02, 00)های دیگر متفاوت است

پوشانی در پوشانی وجود دارد که این هممرد هم بین زن و

. بنابراین باید بررسی (03)های مختلف متفاوت است نژاد

شود و وجود  انجام نژادها ۀدیمورفیسم جنسی در کلی

طور خالصه نژاد هو ب نیستها بعید اختالف بارز بین نژاد

 همچنین. (02)تواند در تعیین جنسیت اختالف ایجاد کندمی

-ها قابل اعتمادها و ابعاد آنمشخص شده است که دندان

ترین روش برای تعیین جنسیت در افرادی است که هنوز 

. و (04)ها بروز نکرده است صفات ثانویه جنسی در آن

های انسان بسیاری از این مطالعات بر بحث سالمت دندان

. (06)اندتنوعات ادونتومتریک تمرکز نموده مورفولوژی و

ی جنسی در بعد هامطالعه حاضر به بررسی تفاوت

های پره مولر اول و دوم و مولر اول مزیودیستالی دندان

رداخته شد که با ایرانی پمرد  61زن و  61ماگزیال در 

نگاری بایت وینگ دیجیتال انجام شد. نتایج استفاده از پرتو

حاصل از این تحقیق نشان داد که میانگین اندازه قطر 

 های پره مولر اول و دوم در مردانمزیودیستالی عاج دندان

که در این بزرگتر از زنان است. این نتایج با کلیه مطالعاتی 

 معیار، . این(04-08, 4) شتبود مطابقت دازمینه انجام شده 

دهد. میانگین می تشخیص خوبی اطمینان با زن را و مرد

 و 48/4 ترتیبپره مولر اول در زنان و مردان بهقطر عاج در 

 بود. 86/4 و 44/4و در پره مولر دوم  86/4

 دادند که ی حاضر نشاننتایج حاصل از مطالعه

پره های دندان عاج مزیودیستالی داری در قطرمعنی اختالفی

 نحویبه دارد. وجود و زنان مردان میان مولر اول و دوم در

 در  های پره مولر اول و دومدندان عاج مزیودیستالی که قطر

اطمینان  با نتیجه، در .است زنان بزرگتر به نسبت مردان

عاج دندان های  مزیودیستالی قطر معیار از توانخوبی می

 .کرد استفاده بودن مرد یا زن تعیین یپره مولر اول و دوم برا

نس عاج دندان وابسته به ج دگرشکلی مؤید بررسی این

ر مزیالی و ی حاضر تفاوتی از نظر قطاست. اما در مطالعه

های پره مولر اول و دوم و مولر اول دیستالی مینای دندان

ی قدوسی و همکاران اختالف با مطالعهو  دست نیامدهب

های به تفاوتتوان می . علت این اختالف را نیز(4)دارد 

نتایج برخی محققین با یافته های نژادی افراد نسبت داد. اما 

و  Stroud جملهحاصل از این مطالعه مطابقت دارد از 

 پره مولر و مولر یهادنداننشان دادند که در  همکاران

وجود ندارد.  مردان و زنان میان در مینا در ضخامت تفاوتی
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 یهادندانو همکاران بیان کردند که در Harris  همچنین

وجود  مردان و زنان میان در مینا در ضخامت تفاوتی جلویی

 .(04, 07) ندارد

علت   Hicksو  Stroud ، Harrisدر مطالعات 

ها را دیمورفیسم جنسی در عرض مزیودیستالی دندان

زنان  ندان مردان نسبت بهمربوط به ضخامت بیشتر عاج در د

-اندازه با Smithو Zilberman  .(04, 07)بیان شده است

 Harrisپالپ،  اتاقک در سقف عاج مزیودیستال بعد یگیر

 جلویی یهادندان در عاج گیری ضخامتبا اندازه Hicksو 

 منطقه ی یگیراندازه و همکاران با Saundersو  ماگزیال

 را عاج بیشتر ضخامت کانین، و مولرها پره پالپ، در -عاج

 بنابراین، .(06-08) دادند گزارش زنان به نسبت در مردان

-هم کامال ذکر شده در باال  نتایج با کنونی بررسی یهایافته

تحقیقات در مناطق دارد. با توجه به اینکه این  خوانی

ها تفاوت موجود در نتایج آن ،مختلف انجام شده است

 باشد.های نژادی مرتبط میتفاوتاحتماال به 

 

 یگیر نتیجه

های نژاد ایرانی برای ی بر اساس دندانیهاارائه فرمول

های نژادی بدین دلیل که تفاوت ،تعیین جنسیت الزامی است

گردد. با توجه یهای آنتروپولوژیک مباعث تفاوت در اندازه

ل سختی و مقاومت آن از ارزش دلیهکه نمونه دندان باین به

تشخیص هویت ی برای مطالعات آنتروپولوژیک و یباال

های آن هدف این مطالعه قرار گرفته برخوردار است، اندازه

است. در این مطالعه میانگین اندازه قطر مزیودیستالی عاج 

داری در مردان طور معنیهبهای پره مولر اول و دوم دندان

مینا در مردان  اما قطر مزیالی و دیستالیبزرگتر از زنان بود. 

 اطمینان با حاصل تفاوت دار نداشت. ازو زنان تفاوت معنی

 زیرا کرد، استفاده جنس دو تفکیک یبرا توانمی باالیی

 62 نیاز مورد مقادیر داشتن دست در با تعیین جنسیت دقت

-در اندازه جنسی دگرشکلی موید بررسی این است. درصد

های ست این روش در کنار روشا و الزماست  عاج یها

 ابعاد بوکولینگوالی مورد استفاده قرار گیرد. بخصوصدیگر 

 درتوان نتیجه گرفت که طور کلی، در مطالعه حاضر میبه

 بزرگترین شاخص از توانمی ایرانی نژاد هویت تشخیص

پره مولر اول و دوم  یهادندان عاج مزیودیستالی یپهنا

 دگرشکلی بیانگر بررسی همچنین، این .کرد استفاده ماگزیال

 است. عاج یهادر اندازه جنسی
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Abstract 
Background and Objective: Human identification playing an 

important role in forensic medicine. Sex differences from remained 

human skeletons have been evaluated in many societies but dental 

investigations were less studied. The aim of this study was to 

compare mesio-distal diameter of permanent maxillary first and 

second premolars and first molars by digital bitewing radiography 

among Iranian men and women. 
Subjects and Methods: This analytical epidemiological study was 

carried out on 100 bitewing radiography of patients. Films were 

digitally scanned and then the magnification was calculated, the 

mesiodistal diameter of the crown, dentin and mesial diameter and 

distal diamter of enamel were measured. Data were analyzed using 

independent sample T test and discriminant functions. 
Results: In this study mesio-distal mean diameter of the first and 

second premolars dentin were significantly greater in men than in 

women (p < 0.05). But there is no different in mesio-distal diameter 

of the first molars dentin. There were no significant differences in 

mesial and distal diameter of enamel and mesio-distal diameter of 

the first and second premolars and first molar crowns in men and 

women.  

Conclusion: In the present study we can conclude that sex 

determination in Iranian population can be highly possible by intact 

remaining maxillary first and second premolars dental samples. 

Also, this study approves sexual dimorphism in mesio-distal 

diameter of dentin with an accuracy of 52 percent. 

 

Keywords: Sexual dimorphism, Maxilla, Premolar, Digital bitewin 

gradiography.  
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