
Research in Medicine 2021; Vol.45; No.2;67 -71

Research on Medicine

The Quarterly journal of School of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences                                                                               2021 ;Vol.45; No.2

Original Article

Department of Anatomical Sciences and reproductive Biology, School of Medicine Beheshti Shahid University of Medical Sciences Tehran, Iran

Morphometric Parameters of the Mandibular Ramus an In-
dicator for Sex Determination: A Radiographic Study

 Reza soltani, Fakhroddin Aghajanpour, Haniyeh Abbasi Fard, Azar Afshar, Noman Arab, Reza

 Mastery Farahani, Mohsen Norouzian*

*Corresponding author: Mohsen Norouzian              
Email: norozian93@gmail.com

Background: Skeletal remains play an important role in forensic and anthropological studies and 
investigations to determine the individuals’ sex and age. The Mandibular bone is the largest and 
strongest skull bone that remains almost intact after death. Due to the varying size and shape of 
the mandible in men and women, the researchers use the morphometric properties of this bone to 
determine sex. The purpose of the current study was to investigate the morphometric parameters of 
the mandible in Tehran population.
Methods and materials: In the present descriptive study, 100 orthopantomographs (from 50 males 
and 50 females) were used to measure three parameters of mandible including ramus length, ramus 
width, and body length. Data were analyzed using IBM SPSS 25.0 software running T-test with the 
significance level set at <0.05 (P <0.05).
Results: The mean length of ramus in men and women were 74 and 67 mm, respectively (P <0.05). 
The mean length of ramus was longer in men on both right and left sides as compared with the 
women. Also, the mean parameter measure on the left side was found to be greater than that of the 
right side in both sexes. There was no significant difference between the width of the ramus and the 
length of the mandibular body between men and women. 
Conclusions: It can be concluded that the measurement of mandibular ramus parameters is an 
important indicator of gender determination in forensics and anthropology.
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استخوان  دارند.  افراد  و سن  تعیین جنسیت  برای  انسان شناسی  و  قانونی  پزشکی  تحقیقات  و  درمطالعات  بسیار مهمی   نقش  اسکلتی  بقایای  و هد  ف:   سابقه 
و  زنان  در  مندیبل  شکل  و  اندازه  بودن  متفاوت  به  باتوجه  ماند.  می  باقی  سامل  تقریبا  مرگ  از  پس  که  است  جمجمه  استخوان  ترین  قوی  و  بزرگرتین  مندیبل 

در  مندیبل  مورفومرتیک  پارامرتهای  بررسی  مطالعه  این  از  هدف  کنند.  می  استفاده  جنسیت  تعیین  برای  استخوان  این  مورفومرتیک  خصیوصیات  از  مردان 

جمعیت شهر تهران در سال 98 است.

شاخ  عرض  و  طول  پارامرت  سه  گیری  اندازه  برای  زن(   50 و  مرد   50( صورت  و  فک  ارتوپانوموگرافی  تصویر   100 توصیفی  مطالعه  این  در  مطالعه:  روش 
تجزیه   )0.05<  P( داری  معنی  سطح  با  تست   - تی  آماری  آزمون  و    25.0  IBM SPSS افزار  نرم  از  استفاده  با  ها  داده  شد.  استفاده  آن  تنه  طول  و  مندیبل 

تحلیل شدند.

میانگین   .)0.05<  P( دهد  می  نشان  را  داری  معنی  اختالف  که  بود  مرت  میلی   74 و   67 ترتیب  به  زنان  و   مردان  در  مندیبل  راموس  طول  میانگین  یافته ها: 
است.  راست  سمت  از  بیشرت  چپ  سمت  در  پارامرتها  اندازه  میانگین  چنین  هم  است.  زنان  از  بیشرت  چپ  و  راست  طرف  دو  در  مردان  در  راموس  طول 

اختالف معنی داری بین اندازه عرض راموس و طول تنه مندیبل در بین زنان و مردان مشاهده نشد.

نتیجه گیری: به نظر میرسد  که اندازه گیری پارامرتهای راموس مندیبل، شاخصی مهم برای تعیین جنسیت در پزشکی قانونی و آنرتوپولوژی است. 

واژگان كلید  ی: راموس مندیبل، رادیوگرافی، مورفومرتی

مقد مه:
و  قانونى  پزشکى  تحقیقات  در  مهمى  نقش  اسکلتى  بقایاى  از  فرد  شناسایى 
آنتروپولوژى براى تعیین جنسیت و تخمین سن و قد دارد. اولین قدم در شناسایى 
و مطالعه بقایاى اسکلتى تعیین جنسیت است. تعیین جنسیت به کامل بودن بقایا و 
دیمورفیسم ارثى در یک جمعیت متکى است. مهم ترین عناصر دیمورفیسم جنسى 
در سیستم اسکلتى استخوان مندیبل (فک تحتانى) و لگن است بنابراین در بین 
استخوان هاى بدن لگن و مندیبل از مهم ترین منابع تعیین جنسیت اند(1-3). در 
صورت عدم وجود لگن از مندیبل جهت تعیین جنسیت و شناسایى فرد استفاده مى 
شود. استخوان مندیبل بادوام ترین استخوان صورت است که شکل و خصوصیات 
ظاهرى  خصوصیات  شود.  مى  حفظ  ها  استخوان  سایر  از  بهتر  مرگ  از  پس  آن 
و مورفومتریک این استخوان در زن و مرد، گروه هاى سنى مختلف و نژادهاى 

مختلف متفاوت است(4). 
مندیبل در زن و مرد از نظر  اندازه کلى شامل طول و عرض تنه، طول و عرض 
راموس، زاویه گونیال و زاویه فالر متفاوت است. این تنوع در خصوصیات ظاهرى 

پزشکان،  به  مختلف  نژادهاى  و  سنین  مرد،  و  زن  در  همچنین  و  مورفومتریک  و 
جراحان، مراجع پزشکى قانونى و انسان شناسى کمک مى کند تا تفسیر درستى 
هاى  جمعیت  در   .(6 باشند(5,  داشته  افراد  در  تشخیصى  روندهاى  و  نتایج  براى 
و  خشک  جمجمه  در  مندیبل  مورفومتریک  خصوصیات  روى  مطالعاتى  مختلف، 
تصاویر رادیوگرافى انجام شده است. با استفاده از تصاویر رادیولوژیک جمجمه در 
88 درصد موارد تعیین جنسیت امکان پذیر است. تصاویر رادیوگرافى از دقت باالیى 
براى اندازه گیرى هاى آناتومیک برخوردارند به همین دلیل در کلینیک ها جهت 
بررسى اختالالت فک و صورت مورد استفاده قرار مى گیرند(7). باتوجه به اهمیت 
و ارزش اندازه پارامترهاى مورفومتریک استخوان مندیبل در تعیین جنسیت، سن 
استخوانى و متغیر بودن اندازه پارامترهاى آن در گروهاى سنى، جنسى و نژادى 
مختلف، ما این مطالعه را بر اساس این فرضیه که اندازه پارامترهاى مورفومتریک 
مندیبل در زن و مرد متفاوت است، طراحى کردیم. هدف از این مطالعه بررسى 
طول و عرض راموس و طول تنه مندیبل  بر اساس تصاویر رادیوگرافى در شهر 

تهران در سال 98 است.
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مواد  و روش ها:
و  فک  رادیوگرافى  تصویر   100 توصیفى  مطالعه  این  در 
صورت (50 مرد و 50 زن) بیماران مراجعه کننده به کلینیک 
پزشکى  علوم  دانشگاه  پزشکى  دندان  دانشکده  رادیولوژى 
 98 سال  در   15 تا   75 سنى   محدوده  در  بهشتى  شهید 
مورد بررسى قرار گرفت. معیارهاى ورود به مطالعه شامل: 
شکستگى  و  آسیب  سابقه  عدم  و   15 تا   75 سنى  محدوده 
فک و صورت. معیارهاى خروج از مطالعه شامل: سن کمتر 
و  شکستگى  سابقه  با  بیماران  و   75 از  بیشتر  سن   ،15 از 
آسیب فک و صورت، اختالالت ژنتیکى سیستم اسکلتى و 
تصاویر  استخوانى.  پارامترهاى  بر  گذار  تاثیر  هاى  بیمارى 
رادیوگرافى پس از تایید متخصص رادیولوژى مورد بررسى 
واتک  پانورامیک  دستگاه   با   ها  گرافى  تمام  گرفتند.  قرار 

( Vatech) ثبت شد. تحت شرایط  و پوزیشن دهى یکسان براى همه بیماران 
گرافى هاى OPG با این دستگاه ثبت مى شوند. هم چنین شرایط پرتودهى براى 
رده هاى سنى مختلف از قبل براى دستگاه تعریف مى شود. پارامترهاى مندیبل 
بر اساس روش  Indra et al(1) و با استفاده از نرم افزار EASY-DENT اندازه 

گیرى شدند (شکل1):

روش آماری
آنالیز آمارى با استفاده از نرم افزار آمارى IBM SPSS 25,0 و آزمون تى تست 
میانگین داده ها در دو سمت راست و چپ اندازه گیرى و در زن  و مرد مقایسه 

.(0,05> P) شد. سطح معنى دارى کمتر از 05/ در نظر گرفته شد

نتایج:
میانگین سن بیماران 41/9 بود.

طول راموس مندیبل
طول راموس مندیبل در سمت چپ در زنان و مردان بیشتر از سمت راست بود. 
میانگین طول در سمت چپ و راست به ترتیب 65/8 و 68 میلى متر بود. طول 
راموس مندیبل در مردان در دو سمت چپ و راست به طور معنى دارى بیشتر از 

زنان است (P <0,05). (جدول1)
عرض راموس مندیبل

عرض راموس مندیبل در مردان در سمت راست بیشتر و در سمت چپ کمتر از 
زنان بود. میانگین عرض راموس در سمت چپ و راست به ترتیب 33/2 و 34/5 

میلى متر بود که اختالف معنى دارى بین دو جنس وجود ندارد (جدول1).

طول تنه مندیبل
بود.  برابر  چپ  سمت  در  اما  زنان  از  بیشتر  مردان  در  راست  سمت  در  تنه  طول 
میانیگن طول تنه در سمت چپ و راست به ترتیب 112 و  109/6 میلى متر بود 

که اختالف معنى دارى بین دو جنس نشان نمى دهد (جدول1).

بحث:
 نتایج نشان داد میانگین طول راموس مندیبل  در مردان  و زنان به ترتیب 67 
و 74 است که بطور معنى دارى در مردان بزرگتر است. اما اندازه عرض راموس 
و طول تنه مندیبل تفاوت معنى دارى را در زن و مرد نشان نمى دهد. میانگین 
اندازه تمام پارامترها در دو طرف راست و چپ جز طول تنه مندیبل در سمت چپ  
در مرد بزرگتر است، همچنین میانگین اندازه پارامترها در سمت چپ در زن و مرد 

بزرگتر از سمت راست است.
اساس  بر  است  ممکن  مرد  و  زن  هاى  مندیبل  در  شده  مشاهده  هاى  تفاوت   
فاکتورهاى ژنتیکى، اندازه دندان ها و نیروى عضالنى ( در زنان کمتر از مردان) 
قابل توضیح باشد. هم چنین عادت هاى غذایى در تفاوت هاى مشاهده شده در دو 
سمت مى تواند موثر باشد (8, 9). فاکتورهاى ژنتیکى، محیطى، نژادى و فعالیت 
شکل  و  اندازه  بر  موثر  عوامل  جمله  از  تکامل  و  رشد  ابتدایى  مراحل  در  مندیبل 
به  یک جمعیت  از  آن  موروفومتریک  بنابراین خصوصیات  استخوان هستند.  این 
جمعیت دیگر، زن و مرد و گروه هاى سنى مختلف متفاوت است که براى تعیین 
استانداردهاى  شامل: 1_  مندیبل  از  استفاده  جنس و سن اهمیت دارد. دو دلیل 
اسکلتى  بقایاى  در  استخوان  این  ماندن  سالم   _2 آن  گیرى  اندازه  قابل  و  کمى 

است (10, 11). 
بزرگتر  مردان  مندیبل  که  دهد  مى  نشان  مطالعه  این  مورفومتریک  هاى  یافته 
مطالعه   مطالعه Indra و Duthei است (1, 12). در  از زنان است که در جهت 
Satyapalو همکاران طول شاخ مندیبل در سمت راست در زن و مرد بیشتر از 
سمت چپ است اما در مطالعه حاضر اندازه این پارامتر در سمت چپ بیشتر است. 
در مطالعه ما میانگین طول راموس مندیبل در مردان 74 میلى متر و در زنان 70 
اندازه  میلى متر است که نسبت به برخى جمعیت هاى بررسى شده از میانگین 
باالترى برخوردار است (جدول2) (13-16). در این مطالعه عرض راموس مندیبل 
در مردان بیشتر از زنان است که در جهت نتایج مطالعه Viany و همکاران است. 
 .(17) بود  مردان  از  بیشتر  زنان  در  راموس  عرض   Rangantha مطالعه  در  اما 
میانگین عرض راموس در مطالعه حاضر در زنان و مردان به ترتیب 33/8 و 34/2 
است که نسبت به جمعیت بررسى شده در ژاپن بزرگتر اما نسبت به جمعیت هاى 
تنه  طول  میانگین   .(18  ,17 است (جدول3) (13,  کمتر  و  هند  در  شده  مطالعه 
مندیبل در مطالعه ما در زنان و مردان به ترتیب 110/5 و 111 میلى متر است 
هاى  یافته  از  یکى   .(19  ,17 است (جدول4) (14,  مطالعات  سایر  جهت  در  که 
جالب این مطالعه اختالف زیاد در اندازه میانگین طول تنه با سایر مطالعات ذکر 
شده در جدول 4 است. این تفاوت اندازه مى تواند به دلیل تفاوت هاى ژنتیکى 
نشده  شناخته  خوبى  به  ها  تفاوت  این  اصلى  دالیل  اما  باشد.  افراد  محیطى  و 
غذایى  رژیم  با  افراد  در  فک  اندازه  که  دادند  گزارش  همکاران  و   Luca است. 

شکل A .1: برآمدگى چانه _  :Bزاویه مندیبل _  :Cسر مندیبل _  :Dزائده 
کرونوئید _ 1: عرض شاخ مندیبل _ 2: طول شاخ مندیبل _ 3: طول تنه 

مندیبل
(C_B) طول راموس مندیبل: خط رسم شده از زاویه مندیبل تا کندیل آن

(C_D) عرض راموس مندیبل: خط رسم شده از سر مندیبل تا زائده کرونوئید
(B_A) طول تنه مندیبل: خط رسم شده از برآمدگى چانه تا زاویه مندیبل

جدول .1 شاخص هاى  مورفومتریک مندیبل در زن و مرد

سمتپارامتر
# (mm( اندازه*P

زنمرد
طول راموس 

مندیبل
65/80/0001±73/16/2±6/1راست
680/0001± 756/3 ± 5/7چپ

عرض راموس 
مندیبل

330/1429 ±344/6 ± 4/4راست
34/60/4613 ±34/44/8±5/1چپ

1090/0936 ±1107/5± 7/5راستطول تنه مندیبل
1120/9999 ±1127/3 ±7/3چپ

* Statistically significant (P<0/05(

# Mean ±SD
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70 /  رضا سلطانى و همکاران

شان  مطالعه  در  همکاران  و   Humphry است(20).  افراد  سایر  از  کوچکتر  نرم 
در  مندیبل  استخوان  بازسازى  و  جذب  معدنى،  مواد  رسوب  سرعت  که  دریافتند 
زنان و مردان متفاوت است و بیشترین تغییرات موروفومتریک در راموس مندیبل 
مشاهده مى شود. هم چنین Indira و همکاران گزارش دادند که رشد عظالت 
باشد  گزار  تاثیر  جنس  دو  در  مندیبل  راموس  هاى  تفاوت  بر  است  ممکن  جونده 
چون نیروى عضالنى  اعمال شده در زنان و مردان و مردان متفاوت است (1, 
راموس  پارامترهاى  اندازه  داد  نشان  همکاران  و   Chalkoo مطالعه  نتایح   .(21
مندیبل مانند ارتفاع زائده کندیالر و کرونوئید و ارتفاع کلى راموس در زن و مرد 
توات معنى دارى نشان مى دهد.  با توجه به این که در این مطالعه و مطالعات 
و  زنان  در  دارى  معنى  تفاوت  مندیبل  راموس  مورفومتریک  خصوصیات  گذشته، 
جنسیت  تعیین  جهت  معیارها  مهمترین  از  یکى  بنابراین  دهد،  مى  نشان  مردان 
مطالعات  سایر  با  مطالعه  این  در  پارامترها  اندازه  در  مشاهده  هاى  تفاوت  است. 
ممکن است ناشى از تفاوت هاى ژنتیکى، محیطى و عادت هاى شخصى باشد 
(11, 22) .این مطالعه از معدود مطالعات انجام شده بر خصوصیات موروفومتریک 
مطالعه  هاى  محدودیت  از  یکى  است.  تهران  شهر  جمعیت  در  مندیبل  استخوان 
حاضر عدم امکان بررسى پارامترها در گروه هاى سنى مختلف است. توصیه مى 
شود در مطالعات آینده تعداد نمونه بیشتر، گروهاى سنى مختلف از نواحى مختلف 

جغرافیایى ایران مورد بررسى قرار گیرد.

نتیجه گیری:
به نظر مى رسد راموس مندیبل ابزار با ارزشى در تعیین جنسیت است چون در برابر 
آسیب ها و صدمات فیزیکى بسیار مقاوم است و پوزیشن سر تاثیر کمترى بر اندازه 
پارامترهاى آن دارد. با توجه به نتایج تجزیه و تحلیل داده ها دریافتیم که بررسى 
و اندازه گیرى پارامترهاى راموس مندیبل با استفاده از تصاویر رادیوگرافى جهت 
تعیین جنسیت قابل اعتماد است. بنابراین راموس مندیبل به عنوان شاخصى مهم 

در مطالعات پزشکى قانونى و انسان شناسى توصیه مى شود. 

جدول 2:  میانگین طول شاخ مندیبل در زنان و مردان (میانگین)

جمعیتنویسنده (سال)
طول شاخ مندیبل         

(میلى متر)
زنمرد

 Yassir et al

(2013)
45/151/4عراق

Rai et al (2007)51/853/9هند
 Shamout et al

49/153/2اردن(2012)
 Satyapal et al

54/159/9آفریقاى جنوبى(2017)
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جدول 3:  میانگین عرض شاخ مندیبل در زنان و مردان (میانگین)

جمعیتنویسنده (سال)
طول شاخ مندیبل         

(میلى متر)
زنمرد

 Suzuki et al
31/932/9ژاپن(1975)

 Ranganath et al
40/738/8هند(2008)

 Viany et al
38/941/7هند(2013)

 Satyapal et al
34/935/6آفریقاى جنوبى(2017)
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جدول4:  میانگین طول تنه مندیبل در زنان و مردان (میانگین)

جمعیتنویسنده (سال)
طول شاخ مندیبل         

(میلى متر)
زنمرد

 Jaykaran et al
70/674/4هند(2000)

 Keyayan et al
93/499/8کنیا(2011)

 Viany et al
72/575/4هند(2013)

 Yassir et al
69/974/9عراق(2013)

110/5111ایرانمطالعه حاضر

بع :منـا
1.Indira AP, Markande A, David MP. Mandibular ramus: An indica-
tor for sex determination - A digital radiographic study. Journal of 
forensic dental sciences. 2012;4(2(:58-62.
2.Saini V, Srivastava R, Rai RK, Shamal SN, Singh TB, Tripathi SK. 
Mandibular ramus: an indicator for sex in fragmentary mandible. J 
Forensic Sci. 2011;56 Suppl 1:S13-6.
3.Durić M, Rakocević Z, Donić D. The reliability of sex determina-
tion of skeletons from forensic context in the Balkans. Forensic Sci 
Int. 2005;147(2-3(:159-64.
4.Hu K-S, Koh K-S, Han S-H, Shin K-J, Kim H-J. Sex determina-
tion using nonmetric characteristics of the mandible in Koreans. J 
Forensic Sci. 2006;51(6(:1376-82.
5.Franklin D, O’Higgins P, Oxnard CE. Sexual dimorphism in the 
mandible of indigenous South Africans: a geometric morphometric 
approach. South African Journal of Science. 2008;104:101-6.
6.Kamaluddin SN, Tanaka M, Wakamori H, Nishimura T, Ito T. 
Phenotypic plasticity in the mandibular morphology of Japanese 
macaques: captive&#x2013;wild comparison. Royal Society Open 
Science. 2019;6(7(:181382.
7.7Satir S. Determination of mandibular morphology in a TURK-
ISH population with Down syndrome using panoramic radiography. 

BMC Oral Health. 2019;19(1(:36.
8.D W Frayer a, Wolpoff MH. Sexual Dimorphism. Annual Re-
view of Anthropology. 1985;14(1(:429-73.
9.Rai R, Ranade AV, Prabhu LV, Pai MM, Madhyastha S, Kuma-
ran M. A Pilot Study of the Mandibular Angle and Ramus in Indi-
an Population. International Journal of Morphology. 2007;25(2(.
10.Franklin D, O’Higgins P, Oxnard CE, Dadour I. Discriminant 
function sexing of the mandible of indigenous South Africans. 
Forensic Sci Int. 2008;179(1(:84.e1-5.
11.Franklin D, Oxnard CE, O’Higgins P, Dadour I. Sexual dimor-
phism in the subadult mandible: quantification using geometric 
morphometrics. J Forensic Sci. 2007;52(1(:6-10.
12.Duthie J, Bharwani D, Tallents RH, Bellohusen R, Fishman L. 
A longitudinal study of normal asymmetric mandibular growth 
and its relationship to skeletal maturation. American Journal of 
Orthodontics and Dentofacial Orthopedics. 2007;132(2(:179-84.
13.Satyapal SIA-PPA-MRHA-KS. Morphometric analysis of the 
mandible in the Durban Metropolitan population of South Africa. 
Morphometric analysis of the mandible in the Durban Metropoli-
tan population of South Africa. 2017;76(1(:82-6--6.
14.Yassir YA. Ramus Height and its relationship with skeletal 
and dental measurements. Journal of Oral and Dental Research. 
2013;23(1945(:1-5.

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

ej
ou

he
sh

.s
bm

u.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               4 / 5

https://pejouhesh.sbmu.ac.ir/article-1-2128-en.html


پارامترهاى مورفومترى راموس مندیبل شاخصى براى تعیین جنسیت: یک مطالعه رادیوگرافى  / 71

   د ور 45، شماره 2، 1400، صفحات 67 ات 71

15.Al-Shamout R, Ammoush M, Alrbata R, Al-Habahbah A. AGE 
AND GENDER DIFFERENCES IN GONIAL ANGLE, RAMUS 
HEIGHT AND BIGONIAL WIDTH IN DENTATE SUBJECTS. Pa-
kistan Oral & Dental Journal. 2012;32(1(:81-7.
16.Ishwarkumar S, Pillay P, Haffajee MR, Satyapal KS. Morphomet-
ric analysis of the mandible in the Durban Metropolitan population 
of South Africa. Folia Morphologica (Poland(. 2017;76(1(:82-6.
17.G V, Gowri S R M, J A. Sex determination of human mandible 
using metrical parameters. J Clin Diagn Res. 2013;7(12(:2671-3.
18.SUZUKI M, TAKAHASHI Y. Anthropological studies on the 
mandible of the recent Chubu Japanese. Journal of the Anthropolog-
ical Society of Nippon. 1975;83(4(:320-9.
19.Kenyanya A, Chindia M, Hassanali J, Pokhariya G. Morphomet-

ric parameters of Kenyan adult mandibles. East African Medical 
Journal. 2011;88(10(:349-55.
20.Luca L, Roberto D, Francesca SM, Francesca P. Consistency 
of diet and its effects on mandibular morphogenesis in the young 
rat. Prog Orthod. 2003;4:3-7.
21.Humphrey LT, Dean MC, Stringer CB. Morphological varia-
tion in great ape and modern human mandibles. Journal of Anat-
omy. 1999;195(4(:491-513.
22.Chalkoo AH, Maqbool S, Wani BA. Radiographic evaluation 
of sexual dimorphism in mandibular ramus: A digital orthopan-
tomography study. 2019.

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

ej
ou

he
sh

.s
bm

u.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               5 / 5

https://pejouhesh.sbmu.ac.ir/article-1-2128-en.html
http://www.tcpdf.org

