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مقدمه
هـاي سـال درصـنعتی هـاي پیشرفتبهتوجهبا

سراسـر درنقـل وحمـل سیسـتم گسترشواخیر
ازدریـایی وریلـی هـوایی، سـوانح افزایشوجهان
ازقانونیپزشکیحیطهدرخاصموارددرویکسو
طبیعـی، بالیـاي وحـوادث جملـه ازدیگـر، سوي

بقایايوشدنمثلهشدید،هايسوختگیانفجارات،
اولین.استضروريبسیارهویتتشخیصاسکلتی

ازواسـت جنسـیت تعیینهویتتشخیصدرقدم
ــرینمهــمآمــارينظــر چــونباشــد،مــیمعیــارت
نظـر ازجمعیـت ازنیمـی سـرعت بـه وسیلهبدین

.)1گردد (میحذفهویت
وهویـت تعیـین بـراي متعـددي هـاي اسـتخوان 

ــین ــورداجســاددرجنســیتتعی ــراربررســیم ق
ــه ــدگرفت ــهان ــیک ــوانم ــهت ــه،ب ــنجمجم ولگ

پزشـکی کتـب درنمـود اشـاره بلندهاياستخوان

اسـکلت ازاستفادهباجنسیتتعیینصحتقانونی
.)1(است% 91جمجمه،%95لگن،%100کامل

ازاسـتفاده بـا جنسـیت تمـایز معیارهايازیکی
انجـام مطالعـات در.اسـت پوبیکسابزاویهلگن،
تفــاوت...وســفیدوســیاهنــژاددردنیــادرشــده

گزارشو مردانزناندرمذکورزاویهبینمعناداري
بـاالیی دقتبامطالعاتهمه. در)6-2(شده است

مـرد وزنبـین پوبیـک سابزاویهتوسطتوانمی
زنومختلفنژادهايبیندرزاویهاین.دادافتراق

بـا .باشـد مـی معنـاداري آماريتفاوتدارايمردو
نژاددرمعیاراینمقدارتعیینفوقمسائلبهتوجه
.گرفتصورتایرانی

کارروش
در1392-93هــايالســطــیدرمطالعــهایــن

گرافــیبـر روي اکــرمرسـول حضــرتبیمارسـتان 
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ایرانیبالغینلگنگرافیدرپوبیکسابزاویهازاستفادهباجنسیتتعیین

چکیده
زیـرا .اسـت جنسـیت تعیینقدماولینهویتتشخیصدر.استاسکلتیيهاماندهیباقدرهویتتعیینقانونیپاتولوژيدرمشکالتازیکی:هدفوزمینه

ـ راديهـا شـه یکلازاسـتفاده باجنسیتتشخیصهدفباطرحاین.استهااستخوانبهترینازیکیلگن.شودیمحذفجمعیتازنیمیلهیوسنیبد یوگرافی
.استشدهانجامپوبیکسابیهوزايریگاندازهولگن

وشـد يریـ گانـدازه زن100ومـرد 100شـامل ایرانـی بـالغ فـرد 200لگـن استخوانخلفیقدامیدیجیتالیوگرافیراددرپوبیکسابزاویه:کارروش
.شدآنالیز22نسخهSPSSافزارنرمازاستفادهباآمدهدستبهاطالعات

زنـان درو40/13معیـار  انحـراف بـا درجـه 51/101مـردان ، در09/22معیارانحرافبادرجه4/9118جمعیت کلدرپوبیکسابزاویهمیانگین:هایافته
مـورد جمعیـت کـل ). در>001/0p(بـود مردانازترپهنوتربزرگزناندريمعنادارطوربهزاویهمطالعهایندربود.40/13معیارانحرافبادرجه47/135

.دادافتراقمردوزنجنسبینتوانمی% 5/91دقت و% 92اختصاصیتو% 91حساسیتبادرجه92/115تمایزنقطهگرفتننظردربامطالعه
وبـود و مردزنجنسدودرزاویهمقداربینمعناداريتفاوتهاآنمانندولیبودمتفاوتدیگرمطالعاتباایرانینژاددرزاویهمیانگیننتیجه: گیرينتیجه

.نقش داشته باشداسکلتیبقایايهویتتعییندرجنستمایزدرتواندداشته و میباالییدقتبامعیاراین

لگنجنس، گرافیهویت،تعیینپوبیک، سابزاویه:هاکلیدواژه

11/11/89تاریخ پذیرش: 25/5/88دریافت: تاریخ 

4/9/94تاریخ پذیرش: 21/6/94تاریخ دریافت: 
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سـال 18بـاالي ایرانیمردانوزنانخلفیقدامی
استخواندرشکستگیدارايافراد. استشدهانجام
ابزارتعبیهواستخوانرويبرجراحیاعمالولگن
و افـراد مـادرزادي و ناهنجاريلگناستخوانروي
.شدندخارجمطالعهاز... وایرانیغیر

وبازطاقحالتدراستانداردگرافیگرفتنازبعد
صــورتبــههــاگرافــیلگــن،خلفــیقــدامینمــاي

گرافـی رويبیمـار جنسوسنوذخیرهدیجیتال
برحسـب پوبیـک سـاب زاویـه سپس،شدمیثبت

تحتـانی حاشـیه برمماسخطدوترسیمبادرجه
دوتقـاطع محـل گیرياندازهوپوبیسهايراموس

وتحتـانی قسمتدراينقطهبامذکورفرضیخط
درمشهودرادیولوسنسی(اینتریوبیکدیسکوسط

.آمددستبه) گرافی
ــت آن در سیســتم   ــی و روی ــس از انجــام گراف پ

PACS گیـري توسـط یـک    انـدازه دو بـار و پس از
ــوق   مشــاهده ــاي ف ــی معیاره ــر گراف ــراي ه ــر ب گ

گیري شد.اندازه
شده و SPSSافزار وارد نرمآمدهدستبههاي داده

t-testهاي آمـاري  ها با استفاده از تستتحلیل داده
انجام گردید.Roc Curveمستقل، 

هایافته
خلفـی قـدامی گرافـی 200رويبـر تحقیقاین
مــرد100وزن100شــاملایرانــیبــالغینلگــن

جمعیـت درکـل زاویـه میـانگین کهگرفتصورت
گیننمیـا و09/22معیار انحرافبادرجه49/118

بـا درجـه 51/101در مـردان پوبیـک سـاب زاویه
بـا درجـه 47/135زناندرو40/13معیار انحراف
دودرزاویهمیانگینبینبود40/13معیارانحراف
تفـاوت نیـز سـنی هـاي گـروه ازیکهردرجنس
جـدول ()>001/0p(داشتوجودمعناداريآماري

1(.
سـاب زاویـه افتـراق قـدرت راكمنحنـی توسط
منحنـی زیرسطحگرفت.قرارارزیابیموردپوبیک

بـود %94جنسـیت افتـراق بـراي جمعیـت کلدر
.)1نمودار (

ــت ــهجه ــتب ــزانآوردندس ــیتمی وحساس
بـین تمایزبرايپوبیکسابزاویهبودناختصاصی

Rocمنحنـی درتمـایز نقطـه استفادهباجنسدو
).1نمودار(گردید تعیین

معــادلدرجـه 92/115تمـایز نقطـه حساسـیت 
منحنیزیر، سطح%5/91، دقت%92ویژگی ، 91%
ــاريارزشو9/94% ــتاخبــ ارزشو% 91مثبــ

.)2جدول(بود %9/91منفیاخباري

گیريبحث و نتیجه
ــه در ــال Oladipoمطالعـــ در 2006در ســـ

زن101ومــرد99شــاملنیجریــهپوســتانیاهســ
درجه87/91مرداندرپوبیکسابزاویهمیانگین

بادرجه49/113زناندرو60/10معیارانحرافبا
.)2(بود38/11معیارانحراف

ــدعبدالحمیکــه توســط ســالايمطالعــهدر وی
400لگـن  یگرافرويبر2009سالدرهمکاران

قـدامی رادیوگرافیکلیشهدرپوبیکسابزاویهگیرياندازهنحوه-1شکل
لگنخلفی

در پوبیک توسط منحنـی سابزاویهکنندگیگوییپیشقدرت-1نمودار
Rocتشخیص جنسیت
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ــد ــالغ هن ــاميب ــدانج ــرد200(ش ) زن200وم
31/102مرداندرودرجه79/122زاویهمیانگین

بـا 28/143زناندرو5/12معیارانحرافبادرجه
.)3(دست آمدبه82/15معیارانحراف

سـال درهمکـاران وOladipoدیگـر مطالعهدر
ی(بومنیجریهیاهتعداد نژاد س100رويبر2009

مــرداندرپوبیــکســابزاویــهمیــانگین) یجــاوزا
با48/119زناندرو10معیارانحرافبا38/109

.)4(بود06/12معیارانحراف
سـال درهمکـاران وOladipoدیگـر مطالعهدر

213مـرد و  129(کـاالبري یانبومرويبر2010
63/105مرداندرپوبیکسابزاویهیانگینزن) م

بـود 17/3معیـار انحـراف بادرجه125زناندرو
)5(.

همکارانوفراهانیدکترتوسطکهايمطالعهدر
خلفـی قـدامی گرافی325رويبر1391سالدر

مــرد199وزن126شــاملایرانــیبــالغینلگــن
کـل درپوبیـک سابزاویهمیانگینگرفته،صورت

بـه  67/23معیارانحرافبادرجه31/116جمعیت

مـردان درپوبیـک سـاب زاویهمیانگین. آمددست
بینوبوددرجه53/140زناندرودرجه98/100

معناداريآماريتفاوتجنسدودرزاویهمیانگین
.)7(داشتوجود
Candiceمطالعه در small   و همکـاران در سـال

یجنوبافریقايدرسفیدویاهنژاد سيبر رو2012
میـانگین یدسـف نـژاد در: آمـد دستبهذیلیجنتا

35/9معیارانحرافبادرجه67/70مرداندرزاویه
معیارانحرافبادرجه86/93زنانزاویهمیانگینو

مرداندرزاویهمیانگینسیاهنژاددروبود15/11
زنــاندرو08/11معیــارانحــرافبــادرجــه9/63
).6(بود90/8معیارانحرافبادرجه1/84

توســطایــراندرگرفتــهصــورتمطالعــهنتــایج
تقریبـاً وحاضـر مطالعـه نیـ انتایجمشابهفراهانی
ــابه ــامش ــایجب ــورتنت ــهص ــطگرفت ــرتوس دکت

.)3جدول(باشدمیمصردرعبدالحمید
میانگینبامصريمردانوزناندرزاویهمیانگین

ایـن .داردشـباهت ایرانـی مـردان وزناندرزاویه
جغرافیـا، نـژاد، شـباهت بـه مربوطتواندمینتیجه

حضـرت بیمارسـتان بـه کننـده مراجعـه ایرانیدربالغینجنستفکیکبهپوبیکسابزاویهحداکثروحداقلنمونه،خطايمعیار،انحرافمیانگین،مقایسه-1جدول
)1393-1392(تهراناکرمرسول

مقدار احتمالمیانگین (درجه)انحراف معیارخطاي استانداردحداقل (درجه)حداکثر (درجه)زاویه ساب پوبیکجنس
>80/14090/6834/140/1351/101001/0مرد
>60/16930/8748/180/1447/135001/0زن
>60/16990/6856/109/2249/118001/0کل
001/0<pگردددار تلقی میمعنی.

بـه کننـده مراجعـه ایرانـی بـالغین لگـن گرافیدرپوبیکسابزاویهمنفیومثبتاخباريارزشمنحنی،زیرسطحدقت،ویژگی،حساسیت،تمایز،نقطه-2جدول
1392-93رسولحضرتبیمارستان

نقطه تمایزمعیار
درجه

حساسیت
%

ویژگی
%

دقت
%

سطح زیر 
منحنی%

ارزش اخباري 
مثبت%

ارزش اخباري 
منفی%

115,92919291,594,99191,9زاویه ساب پوبیک

مطالعاتسایرومطالعهاینپوبیکسابزاویهمیانگیننتایجمقایسه-3جدول
میانگین زاویه ساب پوبیک در زنان (درجه)میانگین زاویه ساب پوبیک در مردان (درجه)معیارمطالعات

102143عبدالحمید (مصر)
100140(ایران)فراهانی
101135(ایران)حاضرمطالعه

Oladipo2006(نیم به نژاد سیاه)87/9149/113
Condice2012(نژاد سیاه افریقاي جنوبی)9/631/84

7090ایتن

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 r

jm
s.

iu
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                               3 / 5

http://rjms.iums.ac.ir/article-1-4092-en.html


...لگنگرافیدرپوبیکسابزاویهازاستفادهباجنسیتتعیین

http://rjms.iums.ac.ir 1394دي،139، شماره 22دوره پزشکی رازيمجله علوم

149

.باشد...ونژاديهايمیزشآتغذیه،
نژادهـاي بـین درمطالعهازحاصلنتایجبررسی
پوبیکسابزاویهکهدادنشانپوستسیاهمختلف

هايتفاوتمختلفنژادهايدرپوستانسیاهبیندر
بـین درتفاوتاینهمچنین. داردمعناداريآماري

.خوردمیچشمبهنیزپوستسیاهمردانوزنان
ازترپهنسیاهنژاددرپوبیکسابزاویهمیانگین

.باشدمیسفیدنژاد
سـیاه نژادمطالعهباکنونیمطالعهنتایجمقایسه

نژادمرداندرپوبیکسابزاویهمیانگیندادنشان
نـژاد زنـان دروسـیاه نـژاد مـردان ازبیشترایرانی
درتفـاوت علـت . باشدمیسیاهنژادازبیشترایرانی
ــرمطالعــاتومــانتــایج رادیگــرنژادهــايرويب

پهـن ) 1(پـوبیس هـاي اسـتخوان شکلبهتوانمی
... وقـد تفـاوت ومحیطایرانی،نژاددرلگنبودن

.دانست
وترپهنو بازترایرانیزناندرپوبیکسابزاویه

دقتبهتوجهباوباشدمیتربستهایرانیمرداندر
اسـتخوان توسـط جنسیتدر تشخیص% 91,5باال 

ســایرمشــابهنتــایجایــن.داردزیــاديارزشلگــن
.باشدمیشدهانجاممطالعات
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Abstract
Background: One of problem in forensic pathology is identification of skeletonized
remainders. The first step in determination of sex as it immediately excludes approximately
half of population. To this regard pelvic is one of the best bones. This study aims to
distinguish between man and women by use of anteroposterior pelvic x-ray and measurement
of subpubic angles.
Methods: Subpubic angle was measured in the anteroposterior pelvic radiographs of 200
Iranian adults (100 men and 100 women). Data were analyzed through SPSS v. 22.
Results: The overall mean (SD) of subpubic angle was 118.49±22.09. The mean (SD) sub
pubic angle in men was 101.51±13.40 and in women 135.47±13.40. In this study there was
significant relation between means of subpubic angle in men and women ،which is significant
wider and larger in women (p<0.001).In this study demarking point was 115.92 degrees with
accuracy of 91.5%, sensitivity 91% and specificity 92%.
Conclusion: Mean of subpubic angle is different from other population but there is a
significant difference in the subpubic angle between men and women, and due to its high
accuracy ،and subpubic angle it could be used in gender identification of skeletal remainders.

Keywords: Subpubic angle, Identification, Gender, Pelvic radiography
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