بررسی ارتباط طول قد انسان با طول استخوان اسکاپولا در رادیوگرافی
نرمال قفسه سینه
امیر حسین هاشمی عطار ،منیره سلطانی
چکیده
مقدمه :بررسي انسان شناسي و خصوصيات آناتوميك هر نژاد از جنبه هاي گوناگون از جمله پزشكي قانوني
و آنتروپولوژي اهميت فراواني دارد ،اطلاعات اندکي در مورد تاثير اندازه استخوان اسكاپولا براي تخمين قد
انسان در پزشكي قانوني موجود مي باشد .تصميم به انجام اين مطالعه با هدف بررسي ارتباط طول قد انسان
و وزن با طول استخوان اسكاپولا در راديوگرافي نرمال قفسه سينه گرفتيم.
مواد و روش ها :اين مطالعه مقطعي بين سال هاي  2932-2931بر روي کليه بيماران مراجعه کننده به
بخش راديولوژي بيمارستانهاي آريا و  11بهمن مشهد جهت انجام راديوگرافي قفسه سينه انجام گرفت .در
اين مطالعه طول قد و وزن و سن افراد ثبت شد .سپس از روي عكس راديوگرافي قفسه سينه ،طول اسكاپولاي
بيماران محاسبه گرديد .داده ها به صورت پرسشنامه اي که شامل سن ،جنس ،طول قد ،وزن و طول استخوان
اسكاپولا بود جمع آوري گرديد.
يافته ها:در اين مطالعه تعداد  211بيمار ( 01زن و  01مرد) مراجعه کننده به سرويس راديولوژي بيمارستان
هاي آريا و  11بهمن مشهد جهت انجام راديوگرافي قفسه سينه تحت بررسي قرار گرفتند .ميانگين سن،
ميانگين طول قد و ميانگين وزن افراد شرکت کننده در اين مطالعه به ترتيب 2.599 ،5390سانتي متر و 12
کيلو گرم بود.
نتیجه گيري :نتايج اين مطالعه نشان داد که ضريب همبستگي بين طول استخوان اسكاپولا با قد  99/9درصد
مي باشد که از نظر آماري ارتباط مثبت معني داري مشاهده مي شود(** ،)P-Value=0.0001همچنين
ضريب همبستگي بين طول استخوان اسكاپولا با قد در مردان و زنان به ترتيب  98/2درصد و  36/5درصد
مي باشد که از نظر آماري ارتباط مثبت معني داري مشاهده مي شود(** ، )P-Value=0.0001ضريب

همبستگي بين طول استخوان اسكاپولا با قد در گروه سني کمتر از  55سال و  55سال و بيشتر به ترتيب
 95/1درصد و  99/3درصد مي باشد که از نظر آماري ارتباط مثبت معني داري مشاهده مي شود(P-
** ،)Value=0.0001ضريب همبستگي بين طول استخوان اسكاپولا با قد در افراد با وزن زير  05کيلوگرم
و بيشتر يا مساوي  05کيلوگرم به ترتيب  92/8درصد و  99/6درصد مي باشد که از نظر آماري ارتباط
مثبت معني داري مشاهده مي شود(**)P-Value=0.0001
نتیجه گیري :نتايج نشان مي دهد که ارتباط معني داري بين قد با وزن و طول استخوان اسكاپولا مشاهده مي
شود .)P-Value<0.05(.با توجه به اين نتايج مي توانيم طول قد انسان را به وسيله استخوان اسكاپولا در
پزشكي قانوني تخمين بزنيم.
واژگان کلیدي :طول قد انسان ،طول استخوان اسكاپولا ،راديوگرافي قفسه سينه ،پزشكي قانوني

مقدمه:
بررسي انسان شناسي و خصوصيات آناتوميك هر نژاد در کشورهاي مختلف و از جنبه هاي گوناگون از جمله
پزشكي قانوني و آنتروپولوژي اهميت فراواني دارد ،و با توجه به اين اهميت ،به طور وسيع مورد مطالعه قرار
مي گيرند ،اما در کشور ما مطالعات مشابه به صورت محدودتري انجام گرفته است( .)2با توجه به اهميتي که
از جنبه پزشكي قانوني درمواردي مانند احتمال عدم تطابق راديوگرافي با بيمار ،راديوگرافي از يك جسد
مجهول الهويه و عدم دسترسي به ساير اندام هاي وي ،وجود دارد يافتن راهكاري مناسب در جهت رفع اين
مشكلات از اهميت بالايي برخوردار است(.)2
تا کنون مقالات منتشر شده در دنيا به بررسي ارتباط بين طول استخوانهاي بلند و قد انسان پرداخته و در مورد
ارتباط آن با طول استخوان اسكاپولا مطالعات محدودتر مي باشد( .)1لذا با توجه به اينكه منابع در مورد اين
مسئله به طور محدود اظهارنظر کردند و همچنين از نظر اهميت موضوع در بحث مسائل پزشكي قانوني و
تشخيص هويت و تفاوت هايي که ممكن است در نژادهاي مختلف وجود داشته باشد ،تصميم به انجام اين
مطالعه گرفته ايم.

روش تحقیق:
اين مطالعه بصورت مقطعي بين سالهاي  2932-2931بر روي کليه بيماران مراجعه کننده به بخش راديولوژي
بيمارستانهاي آريا و  11بهمن مشهد جهت انجام راديوگرافي قفسه سينه ،انجام گرفت .در اين بررسي طول
قد و وزن و سن افراد ثبت گرديد .سپس از روي عكس راديوگرافي قفسه سينه ،طول اسكاپولاي بيماران
محاسبه شد .در دستگاه راديوگرافي در دسترس ،اندازه هاي آناتوميك حدود  2/1برابر بزرگنمايي داشتند.
بنابراين طول محاسبه شده اسكاپولا بر  2/1تقسيم شد تا طول آناتومي واقعي آن محاسبه گردد.
در اين مطالعه توجه شد که در افراد مورد نظر بيماري استخواني ثابت شده اي وجود نداشته باشد ،هيچگونه
دفورميتي در قفسه سينه نباشد  ،تكنيك نامناسب راديولوژي در راديوگرافي قفسه سينه آنها بكار نرفته باشد
و همچنين افراد در سنين زير  12سال نباشند.
در نهايت پس از گردآوري کليه اطلاعات ،تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از آزمون هاي آماري مناسب
انجام گرفت.
در توصيف داده ها از جدول ها و شاخص هاي آماري مناسب مانند ميانگين و  ---استفاده شده است
در تحليل داده هاي از ضريب همبستگي پيرسن و رگرسيون خطي استفاده شده است و جهت بررسي ارتباط
توام متغير ها از مدل هاي خطي استفاده شده است نرم افزارهاي مورد استفاده در اين پژوهش SPSS v.22
و  Statistica V.10بوده و سطح معني داري آزمون ها کمتر از ( %0در نتايج مقادير کمتر از  %0با علامت
"*" و مقادير کمتر از  %2با علامت "**" مشخص شده است)

نتايج :
در اين مطالعه تعداد  211بيمار مراجعه کننده به سرويس راديولوژي بيمارستان هاي آريا و  11بهمن مشهد
جهت انجام راديوگرافي قفسه سينه بررسي شده که نتايج بدست آمده به شرح ذيل است.
ميانگين سن شرکت کنندگان در مطالعه  93/5سال ( )12-88با انحراف معيار  21/8بوده است
ميانگين قد شرکت کنندگان در مطالعه  219/9سانتي متر ( )292 – 285با انحراف معيار  22/1بوده است.
ميانگين وزن شرکت کنندگان در مطالعه  12کيلوگرم ( )55 – 35با انحراف معيار  8/3بوده است
ميانگين توزيع طول استخوان اسكاپولا  25/8سانتي متر ( )21 – 28با انحراف معيار  2/9بوده است.

نمودار زير نشان مي دهد که ضريب همبستگي بين طول استخوان اسكاپولا با قد  99/9درصد مي باشد که
از نظر آماري ارتباط مثبت معني داري مشاهده مي شود(**)P-Value=0.0001
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نمودار  - 2ارتباط طول قد انسان با طول استخوان اسكاپولا در بيماران مراجعه کننده به بيمارستان هاي آريا
و  22بهمن مشهد جهت انجام راديوگرافي قفسه سينه
نمودار زير نشان مي دهد که ضريب همبستگي بين طول استخوان اسكاپولا با قد در مردان و زنان به ترتيب
 98/2درصد و  36/5درصد مي باشد که از نظر آماري ارتباط مثبت معني داري مشاهده مي شود(P-
**.)Value=0.0001

: r = 0.8422, p = 0.0000طول استخوان اسكاپوال بر حسب سانتيمتر:قد بر حسب سانتيمتر : 1جنس
 = 52.3897+7.0655*x; 0.95 Conf.Int.قد بر حسب سانتيمتر : 1جنس
: r = 0.6353, p = 0.00000طول استخوان اسكاپوال بر حسب سانتيمتر:قد بر حسب سانتيمتر : 2جنس
 = 63.483+6.4366*x; 0.95 Conf.Int.قد بر حسب سانتيمتر : 2جنس
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نمودار  - 2ارتباط طول قد انسان با طول استخوان اسكاپولا به تفكيك جنس در بيماران مراجعه کننده به
بيمارستان هاي آريا و  22بهمن مشهد جهت انجام راديوگرافي قفسه سينه
ضريب همبستگي بين طول استخوان اسكاپولا با قد در گروه سني کمتر از  55سال و  55سال و بيشتر به
ترتيب  95/1درصد و  99/3درصد مي باشد که از نظر آماري ارتباط مثبت معني داري مشاهده مي شود(P-
**)Value=0.0001
ضريب همبستگي بين طول استخوان اسكاپولا با قد در افراد با وزن زير  05کيلوگرم و بيشتر يا مساوي 05
کيلوگرم به ترتيب  92/8درصد و  99/6درصد مي باشد که از نظر آماري ارتباط مثبت معني داري مشاهده
مي شود(**)P-Value=0.0001
جهت بررسي توام ارتباط طول قد انسان با طول استخوان اسكاپولا ،جنس،سن و وزن از يك مدل خطي
استفاده شده است.نتايج بدست آمده نشان مي دهد که ارتباط معني داري بين قد با وزن و طول استخان
اسكاپولا مشاهده مي شود)P-Value<0.05(.
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بحث
بررسي انسان شناسي و خصوصيات آناتوميك هر نژاد در کشورهاي مختلف و از جنبه هاي گوناگون از جمله
پزشكي قانوني و آنتروپولوژي اهميت فراواني دارد .با توجه به اهميتي که از جنبه پزشكي قانوني درمواردي
مانند احتمال عدم تطابق راديوگرافي با بيمار ،راديوگرافي از يك جسد مجهول الهويه و عدم دسترسي به ساير
اندام هاي وي ،وجود دارد يافتن راهكاري مناسب در جهت رفع اين مشكلات از اهميت بالايي برخوردار
است.در اين مطالعه تعداد  222بيمار ( 52زن و  52مرد) مراجعه کننده به سرويس راديولوژي بيمارستان
هاي آريا و  11بهمن مشهد جهت انجام راديوگرافي قفسه سينه تحت بررسي قرار گرفتند .ميانگين سن،

ميانگين طول قد و ميانگين وزن افراد شرکت کننده در اين مطالعه به ترتيب 21999 ،9395سانتي متر و 12
کيلو گرم بود.
-

در مطالعه  Campobassoو همكاران که در سال  2338در دانشگاه  Bariدر کشور چين انجام

شد و  82استخوان اسكاپولا ( 92مذکرو  92مونث) که متعلق به کلكسيون استخوان با داده هاي انتروپومتريك
شناخته شده بودند ،بررسي شدند .اين مطالعه با هدف تعيين نقش پزشكي قانوني در تخمين قد انسان زنده
توسط بقاياي استخواني اسكاپولا به صورت کامل يا قطعه قطعه شده انجام گرفت .نتايج نشان دادند که طول
قد در يك انسان زنده ممكن است توسط يك يا چند پارامتر بالا در يك استخوان کامل يا قطعه قطعه شده
اسكاپولا تعيين گردد و در صورت عدم حضور استخوانهاي بلند اندام ،استخوان اسكاپولا مي تواند قابل
اعتمادي براي اندازه گيري طول قد انسان در پزشكي قانوني باشد(.)28
-

مطالعه  Xiao – qingو همكارش که در سال  1229در مليت  Hanچين با هدف تعيين ارتباط

بين طول قد انسان و اندازه استخوان اسكاپولا در جنس مذکر انجام شد .در اين مطالعه  121نفر که طول قد
آنها اندازه گيري شده بود ،مورد بررسي قرار گرفتند .در نهايت  3فرمول براي محاسبه طول قد اين افراد از
روي اندازه استخوان اسكاپولا بدست آمد و ضريب نسبي بين  2/1533و  2/5231و انحراف از معيار بين
 5/2995و  1/9392بود .با توجه به اين داده ها اين نتيجه حاصل شد که ارتباط بين اندازه اسكاپولا و طول
قد در اين افراد با مليت  Hanوجود دارد (.)23
-

مطالعه  Yonghaoو همكارانش که در سال  2331در چين با هدف تخمين طول قد انسان از روي

استخوانهاي بلند بدن انجام شد .در اين مطالعه ذکر شده بود که در صورت معنادار بودن رابطه بين قد و
استخوان هاي بلند اين يافته ميتواند به عنوان پايه و اساسي در مطالعات پزشكي قانوني باشد .در اين مطالعه
که از مارس تا اکتبر  2331در افراد مراجعه کننده به يك کلينيك بيمارستاني دانشگاهي در چانگكينگ چين
انجام شد 92 ،نفر از نظر ميانگين طول استخوانهاي بلند و اندازه قد مورد بررسي قرار گرفتند .ميانگين سني
و قدي افراد شرکت کننده در اين مطالعه به ترتيب  95/1و  215/1بود .نتيجه حاصل از اين مطالعه نشان
داد که ارتباط واضح و معناداري بين قد و طول استخوانهاي بلند اندام تحتاني و اندام فوقاني وجود دارد؛ که
اين امر ميتواند در زمينه پزشكي قانوني مفيد واقع شود (.)12

-

در مطالعه اي که توسط  Ruffو همكاران در سال  1222در امريكا انجام شد ،به بررسي ارتباط بين

قد و وزن با طول استخوان هاي بلند پرداختند .اين مطالعه در دپارتمان آناتومي دانشكده پزشكي جان هاپكينز
آمريكا بر روي  192نفر انجام گرفت .ميانگين قد و وزن افراد شرکت کننده در اين مطالعه به ترتيب 212/8
سانتي متر و  13/5کيلوگرم بود .نتيجه اين مطالعه نشان داد که ارتباط معناداري بين طول قد با طول استخوان
هاي بلند وجود دارد ولي ارتباط معناداري بين وزن بدن با طول استخوان هاي بلند وجود نداشت (.)12
-

در مطالعه اي که توسط  Hirmatoو همكاران در سال  2339در چين انجام شد به بررسي ارتباط

بين طول استخوان هومروس و راديوس با طول استخوان فمور و تيبيا در نژادهاي قديمي پرداخته شد .مواد
مورد مطالعه شامل اسكلت هاي استخواني مربوط به دوره نئوليتيك ( 9522سال قبل از ميلاد مسيح) بود که
از زير خاك استخراج شد .نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد که طول استخوان هومروس در سمت راست
بطور معناداري از طول استخوان هومروس در سمت چپ بلندتر بود .همچنين طول استخوان هاي فمور و
تيبيا در سمت چپ از راست بلندتر بود .اختلاف تفاوت بين طول استخوان هاي بازوي چپ و راست در زنان
بطور معناداري بيشتر از مردان بود .اما در مورد طول استخوان پا بين زنان و مردان اختلاف تفاوتي وجود
نداشت (.)11
-

در مطالعه اي که توسط  Zimmermanو همكاران در سال  2331در دانشگاه ياماناشي ژاپن انجام

گرفت به بررسي ارتباط بين قد و وزن انسان با طول استخوان فمور پرداخته شد .در اين مطالعه تعداد 952
نفر مورد مطالعه قرار گرفتند .ميانگين قد و وزن افراد شرکت کننده در اين مطالعه به ترتيب  219/2سانتي
متر و  18/9کيلوگرم بود .نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد که افراد با قد بلندتر داراي فمور با طول
بيشتري نسبت به افراد کوتاه قد هستند؛ در واقع ارتباط آماري معناداري بين طول استخوان فمور و طول قد
انسان وجود دارد اما ارتباط آماري معناداري بين وزن با طول استخوان فمور وجود ندارد (.)19
-

در مطالعه اي که توسط  Marinkovicو همكاران در سال  1221در دانشگاه بلگراد آلمان انجام

شد به بررسي ارتباط بين طول استخوان بازو و فيبولا با طول قد انسان پرداخته شد .هدف از اين مطالعه
تخمين قد از روي طول استخوانها در بقاياي اسكلتي پيدا شده يا اجساد در پزشكي قانوني است .اين مطالعه
بر روي  212نفر انجام شد ،طول استخوان ها نيز از روي عكس راديوگرافي سنجيده شد .نتايج حاکي از آن

بود که طول قد انسان با طول بازو و فيبولا ارتباط مستقيم و معناداري وجود دارد ،بيشترين درجه همبستگي
بين طول استخوان ها با قد در بين مردان بود (.)19( )r = 0.859
-

در همه اين مطالعات به ارتباط معنادار بين قد و طول استخوان ها اشاره شده است .در مطالعه اي که

ما انجام داديم نتايج بدست آمده نشان مي دهد ضريب همبستگي بين طول استخوان اسكاپولا با قد 83/3
درصد مي باشد که از نظر آماري ارتباط مثبت معني داري مشاهده مي شود(** )P-Value=0.0001که
ازين جهت با مطالعات فوق همسو ميباشد .در اين مطالعه ما ارتباط بين وزن و طول استخوان اسكاپولا را نيز
مورد بررسي قرار داديم که طبق اناليز آماري ضريب همبستگي بين طول استخوان اسكاپولا با قد در افراد با
وزن زير  12کيلوگرم و بيشتر يا مساوي  12کيلوگرم به ترتيب  81/9درصد و  88/9درصد مي باشد که از
نظر آماري ارتباط مثبت معني داري مشاهده مي شود(** .)P-Value=0.0001در اين مطالعات فقط به
بررسي ارتباط بين قد و طول استخوان ها پرداخته درصورتيكه ما مطالعه را به شكل کاملتر با انجام آناليز
آماري به تفكيك سن و جنس انجام داديم .همچنين در مطالعه اي که توسط  Zimmermanو همكاران در
سال  2331در ژاپن انجام شد ،نشان داده شد که ارتباط آماري معناداري بين طول استخوان فمور و طول قد
انسان وجود دارد اما ارتباط آماري معناداري بين وزن با طول استخوان فمور وجود ندارد .در حاليكه درمطالعه
ما ارتباط بين وزن با طول استخوان اسكاپولا از نظر آماري معنادار بود (**.)P-Value=0.0001
نتیجه گیري
در اين مطالعه تعداد  211بيمار ( 01زن و  01مرد) مراجعه کننده به سرويس راديولوژي بيمارستان هاي آريا
و  11بهمن مشهد جهت انجام راديوگرافي قفسه سينه تحت بررسي قرار گرفتند .ميانگين سن ،ميانگين طول
قد و ميانگين وزن افراد شرکت کننده در اين مطالعه به ترتيب 2.599 ،5390سانتي متر و  12کيلو گرم بود.
همانطور که ذکر شد ضريب همبستگي بين طول استخوان اسكاپولا با قداز نظر آماري مثبت و معني دار بود
(**.)P-Value=0.0001
همچنين ضريب همبستگي بين طول استخوان اسكاپولا با قد در گروه سني کمتر از  52سال و  52سال و
بيشتر به ترتيب  32/2درصد و  83/1درصد مي باشد که از نظر آماري ارتباط مثبت معني داري مشاهده مي
شود
(** )P-Value=0.0001و ضريب همبستگي بين طول استخوان اسكاپولا با قد در مردان و زنان به ترتيب

 89/1درصد و  19/5درصد مي باشد که از نظر آماري ارتباط مثبت معني داري مشاهده مي شود
(**.)P-Value=0.0001
جهت بررسي توام ارتباط طول قد انسان با طول استخوان اسكاپولا ،جنس،سن و وزن از يك مدل خطي
استفاده شده است که نتايج بدست آمده نشان مي دهد که ارتباط معني داري بين قد با وزن و طول استخوان
اسكاپولا مشاهده مي شود (.)P-Value<0.05
درواقع با شواهد موجود در اين مطالعه ،ارتباط بين قد ،وزن و طول استخوان اسكاپولا ميتواند بعنوان يك
روش تشخيص هويت در پزشكي قانوني بكار گرفته شود.
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Evaluation of correlation of human height with scapula length in normal
chest radiography
Abstract
Background: Study of anthropological and anatomical features of human is an
important thread in forensic medicine. There are very few papers in forensic
literature in which scapular dimensions have been used for estimation of human
height. This study aimed to evaluate the correlation of human height and weight
with scapula length in normal chest radiography.
Methods: This cross-sectional study was carried out on patients who refer to
radiology clinic of Aria and 22-bahman for chest radiography hospital in
Mashhad, Iran in 2012-2013. In this study, we recorded patient height, weight
and age, then measure scapula length based on chest X ray. The tool of gathering
the data was a questionnaire asking about age and sex, also height, weight and
scapula length were mention in this questionnaire.
Findings: a total of 100 patients (50 women and 50 men), participated in the
study. The average of age, height and weight were 49.5, 164.3 cm and 71kg,
respectively. There was a significant difference between height and scapula
length (P-Value=0.0001**). Also, there was a significant difference between
weight and scapula length (P-Value=0.0001**).
Conclusion: In general, results show that there is a significant difference between
height, weight and scapula length (P-Value<0.05). Due to this fact, in forensic
practice, we can estimate human height based on scapula sample.
Keywords: Human Height, Scapula Length, Chest Radiography, Forensic
Medicine.

