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پژوهشی

مقدمه

چیلوس��كوپي از یك کلمه یوناني cheilos به معني لب و eskopein به 
معني دیدن گرفته ش��ده اس��ت و واژه اي است که در ترکیب با هم به 
معني مش��اهده لب)لب بیني( اس��ت و براي مطالعه اثر خطوط لب به 
کار مي رود. اهمیت چیلوس��كوپي1 به این واقعیت مربوط مي ش��ود که 
پرینت لب ها براي هر فردي مانند اثر انگش��ت، منحصر به فرد است)1( 
و براي شناساییافراد مي توان از خطوط روي لب نیز استفاده کرد. ثابت 
کردن هویت افراد یك فرایند س��خت و دشوار است. مقایسه دندان، اثر 
1 Cheiloscopy

انگشت و توالي DNA از رایج ترین تكنیك هاي مورد استفاده هستند و 
شناس��ایي سریع و مطمئني ارائه مي دهند. اما نمي توانند همیشه مورد 
استفاده قرار گیرند و لذا نیاز به تكنیك هاي دیگر مي باشد. چیلوسكوپي 
نمون��ه اي از این تكنیك ها اس��ت )2(. در دهه هاي گذش��ته، مطالعات 
پرینت لب توجه بس��یاري از دانش��مندان را به عن��وان یك ابزار جدید 
براي شناسایي انسان هم در مسائل اجتماعي و هم جنایي به خود جلب 
کرده است. ثابت شده که مطالعه اثر انگشت2 ابزار مهمي براي تشخیص 
بیماري ه��ا و ناهنجاري هاي ژنتیكي اس��ت. از آنجا که پرینت لب مانند 
اثر انگشت منحصر به فرد مي باشد، مي توان از آن به عنوان یك نشانگر 

2 Dermatoglyphy
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ژنتیكي مفی��د در برخ��ي از بیماري هاي مادرزادي و بالیني اس��تفاده 
کرد)3(. پرینت لب شامل خطوط و شكاف هاي نرمال و شیارهاي حاضر 
در ل��ب هس��تند. آن ها در شش��مین هفته از زندگ��ي داخل رحمي به 
وجودمي آیند و با گذشت زمان تغییر نمي کنند. بنابراین مي توان از آن 
به عنوان یك ابزار در پزشكي قانوني استفاده کرد. این پرینت ها پس از 
انج��ام تغییراتي مثل تروما، التهاب و بیماري هایي مثل تب خال دوباره 
به حالت اول برمي گردند. بنابراین وضعیت وشكل شیارها با فاکتورهاي 

محیطي تغییر نمي کند)4(. 
Santos در س��ال1960 خطوط لب را به دو گروه ساده و مرکب تقسیم 

کرد)Tsuchihashi  .)5 و Suzuki در سال هاي1971 -1968 مطالعات 
دیگ��ري را در یك دوره زماني طوالني انج��ام دادند که منجر به طبقه 

بندي جدیدي از پرینت لب شد)6(
 بر اس��اس طبقه بندي Tsuchihashi و Suzuki، شیارها به شش ناحیه 

تقسیم مي شوند)6(.
 ،)III(6 5، متقاطع)II( 4 ، ش��اخه اي )I′( 3،عمودیناقص)I( عمودي کامل

.8)V( 7، نامنظم)IV( الگوي مشبك
بر اس��اس طبقه بندي Renaud، ش��یارها بر طبق شكلشان به 10  نوع 

طبقه بندي مي شوند )شكل1(:
A-  عم��ودي کامل، B– عمودي ناقص، C- دوش��اخه کاملD ،9- دو 
 -G ،12ش��اخه اي ناقص –F ،11ش��اخه اي کامل  -E ،10ش��اخه ناق��ص
شبكه اي، H- شكل Xیا کاماI،13- افقيJ ،14-افقي با سایر شكل ها15)7(.

  ABO در س��ال2014 ارتباط بین پرینت لب، اثر انگشت و گروه خوني
بررسي شد و  هیچ ارتباط معناداري بین الگوي خطوط لب، اثر انگشت 
و گروه خوني مش��اهده نشد)8(. در س��ال 2013 مطالعه اي روي100 
بیمار مبتال به س��رطان درنیجریه انجام شد و تفاوت معناداري با گروه 

سالم به دست آمد)4(.
هدف از این مطالعه بررس��ي انواع الگوه��اي خطوط لب در افراد مونث 

اقوام فارس ساکن مشهد مي باشد.

روش بررسي

در این مطالعه که به روش نمونه گیري غیراحتمالي در دس��ترس انجام 
ش��د، افراد مورد مطالعه بومي ش��هر مش��هد بودند که توسط گویش و 
پرسش نامه انتخاب شدند و پس از کسب رضایت جهت مطالعه خطوط 
لب مورد بررسي قرار گرفتند)9(. از کل 150 پرینت  گرفته شده، پرینت 
3 complete vertical
4 incomplete vertical
5 bifurcated
6 branched
7 reticular pattern
8 irregular
9 complete bifurcated
10 incomplete bifurcated
11 complete branched
12 incomplete branched
13 X or comma form
14 horizontal
15 horizontal with other forms

96 نفر که خطوط آن ها واض��ح بود، مورد مطالعه قرار گرفت. محدوده 
س��ني این افراد 40-3 س��ال در نظر گرفته شد. کودکان پس از کسب 
رضایت والدین مورد بررسي قرار گرفتند. براي انجام این آزمایش، افراد 
لب هایي ب��دون التهاب، تب خال و یا ناهنجاري هایي مثل ش��كاف لب 
داش��تند)10(. جهت انجام این تحقی��ق از یك دوربین دیجیتال)14,1 
Mega Pixel( براي گرفتن عكس هاي تمام رخ از لب استفاده شد. براي 

مطالعه پرینت لب ها  عكس ها به کامپیوتر منتقل و با استفاده از نرم افزار 
picture manager الگوي هر لب بررس��ي شد. براي بررسي خطوط لب، 

هر لب به شش ناحیه تقسیم مي شود )شكل2(. این ناحیه ها عبارتند از؛ 
راست باالیي)UR16(، میانهباالیي)17UM(، چپ باالیي)UL18(، راست 
پاییني)LR19(، میانه پاییني)20LM(، چپ پاییني)21LL()5( )شكل 2(. 
این ناحیه ها عبارتند از؛ راس��ت باالی��ي)UR(، میانه باالیي)UM(، چپ 
 .)LL(چپ پاییني ،)LM(میانه پاییني ،)LR(راست پاییني ،)UL(باالیي
هر ناحیه به طور جداگانه مورد بررس��ي قرار گرفت)5(. فراواني هر الگو 
16 Upper Right
17 Upper Middle
18 Upper Left
19 Lower Right
20 Lower Middle
21 Lower Left

 -Renaud: Aش��کل1� انواع شيارها بر اس��اس طبقه بندي
عم��ودي کامل، B– عمودي ناقص، C- دوش��اخه 
کامل، D- دو ش��اخه ناقص، E- شاخه اي کامل، 
F- ش��اخه اي ناقص، G- شبکه اي، H- شکل Xيا 

کاما، I- افقي، J-افقي با ساير شکل ها )7(

ش��کل2� تصويري از لب انس��ان که در آن مناطق شش گانه 
ارزيابي مشخص شده است)7(.

مطالعه خطوط لب در افراد مونث اقوام فارس ساكن مشهد به منظور كاربرد در تشخيص هویت، برپایه لب نگاري
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در هر ناحیه بر اس��اس طبقه بن��دي Tsuchihashi و Suzuki از بین 6 
الگوي لب) عمودي کامل، عمودي ناقص، متقاطع، ش��اخه اي، مشبك، 

نامنظم( به دست آمد.

يافته ها

پ��س از انتقال تصاوی��ر پرینت لب به کامپیوتر، با اس��تفاده از نرم افزار  
picture manager الگوي هر لب بررس��ي شد)شكل3 تا 6(. جدول1 و 

نمودار1 فراواني انواع الگوها را در مناطق ش��ش گانه لب نشان مي دهد. 

در جمعیت مورد مطالعه، در ناحیه راست باالیي بیشترین فراواني مربوط 
ب��ه الگوي متقاطع)36/4%( مي باش��د و پس از آن ب��ه ترتیب الگوهاي 
ش��اخه اي، مش��بك، عمودي کامل بیش��ترین فراواني را دارند. الگوي 
عم��وي ناقص و نامنط��م در این ناحیه دیده نمي ش��ود.در ناحیه میانه 
باالیي، بیش��ترین فراواني مربوط به الگوي مشبك)35/4%( مي باشد و 
پ��س از آن الگوهاي متقاطع، عمودي کامل و عمودي ناقص بیش��ترین 
فراواني را دارند. در ناحیه چپ باالیي، بیشترین فراواني مربوط به الگوي 
ش��اخه اي)43/7%( مي باش��د و پس از آن الگوهاي متقاطع و مش��بك 
بیش��ترین فراواني را دارد. الگوي عم��وي ناقص و نامنطم در این ناحیه 
دیده نمي شود. در ناحیه راست پایین بیشترین فراواني مربوط به الگوي 
متقاطع)57/2%( مي باش��د و پس از آن الگوهاي ش��اخه اي و مش��بك 
بیشترین فراواني را دارند. در ناحیه میانه پایین عمودي کامل)%40/6( 

ش��کل6� تصوير الگوهاي لب در يک فرد 40سال مونث نژاد 
فارس ساکن مشهد

شکل 5� تصوير الگوهاي لب در يک فرد  25سال مونث نژاد 
فارس ساکن مشهد

شکل 4� تصوير الگوهاي لب در يک فرد 10 سال مونث نژاد 
فارس ساکن مشهد

شکل 3� تصوير الگوهاي لب در يک فرد  5 سال مونث نژاد 
فارس ساکن مشهد

جدول1� فراواني الگوي هاي لب در افراد مونث 40-3 س��ال 
نژاد فارس ساکن مشهد سال 1393

عمودي مشبکمتقاطعشاخه اي
كامل

عمودي 
نامنظمناقص

ناحیه راست 
__3335235لب باال

ناحیه میانه 
20_531346لب باال

ناحیه چپ 
__4239132لب باال

ناحیه راست 
_22551234لب پايین

ناحیه میانه 
_911203917لب پايین

ناحیه چپ لب  
_2160933پايین

فاطمه کمالي حسین زاده و همكاران
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بیش��ترین فراواني را دارد و پس از آن مش��بك و ش��اخه اي بیشترین 
فراوان��ي را دارند. در ناحیه چپ پایین الگوي متقاطع)62/5%( و پس از 
آن الگوي شاخه اي بیش��ترین فراواني را دارند. الگوي نامنظم فقط در 

ناحیه میانه باالیي دیده مي شود.

بحث و نتيجه گيري

به نظر مي رسد تاکنون در ایران مطالعه اي در مورد تعیین الگوي خطوط 
لب و شناسایي ویژگي هاي قومي نژادي و مقایسه جمعیت فارس  مشهد 

با سایر کشورها و یا ارتباط با بیماري ها انجام نگرفته است.
El Domiaty و همكاران در سال 2010 الگوي پرینت لب را در زنان و 

مردان شهر مدینه بررسي کردند. این مطالعه روي 540 زن و 426 مرد 
در محدوده سني 40-18 سال و 13 دوقلوي همسان در سنین مختلف 
و 19 خانواده انجام شد ونشان دادند خطوط لب براي هر فردي منحصر 
به فرد است.الگوي لب متفاوت در میان افراد مختلف خانواده تشخیص 
داده ش��د. الگوهاي پرینت لب غیر یكس��ان در دوقلوهاي همسان ثبت 
ش��د. در این مطالعه الگوها بر اس��اس طبقه بندي Renaud بررسي شد 
و فراوان ترین الگو در زنان نوع J )افقي( گزارش ش��د. به نظر مي رس��د 
نتای��ج طرح حاضر با نتایج تحقیقات ف��وق که فراوان ترین الگو متقاطع 

بود مغایرت داشت )7(.
در مصري ها، الگوي مش��بك فراوان ترین الگ��و در لب پایین و عمودي 
کام��ل فراوان تری��ن الگو در لب ب��اال بود )11(. گرچ��ه در طرح حاضر 

فراواني الگوها براي هر منطقه به صورت جداگانه بررس��ي ش��ده است، 
اما براي مقایسه با تحقیق فوق، با جمع بندي الگوهاي لب باال و پایین 
در اف��راد مونث نژاد فارس مش��هد، به نظر مي رس��د. مغایرت نتایج دو 
تحقیق به دلیل تفاوت هاي زیاد قومي نژادي قابل توجیه باشد و احتماالً 
به عنوان ابزار تعیین هویت افراد قابل اس��تفاده باش��د و در این رابطه 
نیاز به تحقیقات گس��ترده تر مي باش��د به طوري ک��ه در اقوام مختلف 
ایران)ترکمن، بلوچ و ...(این تحقیقات ادامه یابد. لذا در جمع بندي کلي 
این مقاله از این نظر حائز اهمیت است که توجه محققین آنتروپولوژي 
زیس��تي را به این نكته جلب نموده که امكان گسترش این تحقیقات با 

توجه به تنوع اقوام ایران قابل بررسي است. 
Ghalaut و همكاران در س��ال 2013 مطالعه اي روي الگوي توارثي از 

پرینت لب در جمعیت 90 نفري شمال هند شباهت معناداري از الگوي 
لب فرزندان با الگوي لب والدین نش��ان دادن��د)12(. لذا مي تواند براي 

تعیین هویت والدین قابل استفاده باشد.
 Sharma و همكاران در س��ال2012 به منظور مقایس��ه چیلوسكوپي و 
پاالتوسكوپي)خطوط کام( براي شناسایي افراد مطالعه اي در هند انجام 
داد. این تحقیق بر روي 100 دانشجوي دانشگاه دندان پزشكي )50 مرد 
و 50 زن( انجام شد. رایج ترین الگو در بین زنان مشبك ودر بین مردان 
الگوي نامنظم بود، که نتایج طرح حاضر با نتایج فوق مغایرت داش��ت.
هی��چ تفاوت معنا داري بین خطوط کام بین دو جنس وجود نداش��ت. 
این مطالعه نشان مي دهد که پرینت لب و خطوط کام هر دو منحصر به 
فردند، اما پرینت لب براي تعیین جنس��یت افراد روش قابل اعتمادتري 

نمودار1� فراواني انواع الگوها در مناطق مختلف لب در افراد مونث سالم فارس 40-3 سال ساکن مشهد سال 1393
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اس��ت)13(.در این تحققیق ما بر اس��اس خطوط لب بررسي کردیم اما 
به محققین آینده پیشنهاد مي کنیم پاالتوسكوپي را هم بررسي کنند.

UduakUmana و همكاران در س��ال 2013 مطالعه اي روي100 بیمار 

مبتال به سرطان در نیجریه انجام دادند. در موارد سرطاني فوق، پرینت 
ل��ب در اف��راد به درص��د باالیي نوع ش��اخه یافت ش��د، در صورتي که 
الگوي مش��بك فراوان ترین الگو در افراد س��الم بود)4(. به نظر مي رسد 
چیلوس��كوپي مي توان��د در مدی��كال آنتروپولوژي حائز اهمیت باش��د. 

در جمعیت افراد مونث نژاد فارس س��اکن مش��هد، بیش��ترین فراواني 
مرب��وط به الگوي متقاطع و کمترین فراوان��ي مربوط به الگوي نامنظم 
مي باشد)جدول1و نمودار1(.لذا پیشنهاد مي شود در طرح هاي آینده در 
نژاد فارس نیز مطالعات مش��ابه چیلوس��كوپي بین جنسیت ها، اقوام یا 
بیماري هاي مختلف صورت پذی��رد، که در طرح حاضر به دلیل جامعه 

کوچك آماري و زمان کوتاه، دست یابي به این مطلب میسر نشد.
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Abstract

Background : In the past decades, lip-print studies (Cheiloscopy) attracted  many scientists as a new tool for 
human identification in  civil, criminal issues and also genetic diseases. The lip prints are the normal lines in lip that 
is uniqueasa individually fingerprintand have patterns which aredependentonethnicityandgender. 

Methods:In this research , after obtainingconsentfromcases, 96  femail personwere  studied ofliplines. For 
performing this research, for full- facephotographof lips,adigital camera(Canon Power shot A2200, 14.1 Mega 
Pixel)was used.Picturestransferred to the computerand by picture manager software, the pattern of eachlip lines was 
studied . Then eachimagewas dividedintosixareas.The frequency ofeach pattern(complete vertical, incompletevertical, 
intersected, branch , reticular, irregular) were reported.

Findings:The most frequentpatternin therightupper lipwas intersected (36/4%), inmiddle upperlip, reticular 
pattern 35/4%, in  leftupper lip branch pattern 43/7%,in rightlowerlip intersected pattern 57/2%, Inthemiddle ofthe 
lower lip completevertical pattern 40/6%, in leftlower lipintersected pattern 62/5% were observed.

Conclusion: this study shows that in the included sampels the branched lip pattern is dominate type and incompelete 
vertical is rare type.Maybeamulti-gene system, as thecontrols lines ofthe skin, controls theskinlineshistogenesis on the 
lip.

Key words:Human Identification, Cheiloscopy, Population of Fars Ethnic Female of Mashhad

Received: 8 Feb 2015                                                           Accepted: 16 Aug 2015 

†Correspondence: Depaetment of Biology, Islamic Azad University, Mashhad Branch, , Mashhad, Iran

Tel:05138435050 Email: J.Khayatzadeh@mshdiau.ac.ir

مطالعه خطوط لب در افراد مونث اقوام فارس ساكن مشهد به منظور كاربرد در تشخيص هویت، برپایه لب نگاري


