
MÈTODE  DE  DATACIÓ  DE  L’EDAT  PER  
RECOMPTE  DE  PERIKYMATA  EN  

L’ANTROPOLOGIA  FORENSE 
 

1) Introducció 
•Actualment, la datació de l’edat  Característiques morfològiques i anàlisis biomètrics. 

                                      Individus adults  obtenció de rangs d’edat. 

•Aquest  treball  es basa en l’estudi d’un mètode més precís, per datar l’edat d’un individu. 

  

 

 

•Aquest mètode s’utilitza per estudiar el patró de desenvolupament dental d'homínids. 

•Perikymata estructures superficials que formen part de l’esmalt dentari. 

Laia Leiva Patón, Universitat  Autònoma de Barcelona 

2) Dentició humana 
•Dents peces anatòmiques dures, sense plasticitat. 
•Funció de masticació o defensa. 
•Diferenciem dos tipus de denticions: DECÍDUA i PERMANENT 
•Estructura:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) L’esmalt  
•Cobreix la dentina donant-li protecció. 
•Teixit més dur de l’organisme  prismes. 
•Embriològicament, deriva de l’ òrgan de l’esmalt. 
•No és un teixit independent. 
•Constituït per: matriu inorgànica, matriu orgànica i aigua. 

3.2) Formacions secundàries 
•Deriven de les primàries (prismes). 
•Destaquem, dues línies de creixement importants: 

•Estriacions transversals. 
•Estries de Retzius  PERIKYMATA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) Recompte de perikymata  
•1 línia  perikyma, conjunt  perikymata 
•Perikymata  només apareixen en la part imbricacional de l’esmalt. 
•Profunditat 2 a 5 µm. 
•L’equació per calcular l’edat de mort d’un cos: 

 
 
 
 

 
IMPORTANT  Requisits: dents permanents(completes), sense hipoplàsia ni desgast. 
 

3.3) Diferencies dentició decídua i permanent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aquests trets distintius, determinen que només es podrà datar 
l’edat amb dents permanents. 

 3.1) Procés Ameloblàstic 
•Procés de formació de l’esmalt. 
•Estructura bàsica de l’esmalt  PRISMES. 
          Formats per cristalls d' hidroxiapatita. 
•Alteracions en l’esmalt d’origen genètic o ambiental. 
•Ameloblasts  Cèl·lules secretores  d’esmalt (6 etapes). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5) Conclusions 
•Mètode de datació més exacte, que els mètodes habituals, però necessitem molts requisits. 
•Només en dentició permanent  JOVES I ADULTS 
•Aparells molt cars per obtenir la imatge en 3D. 
•Més hores de treball. 
•Possibilitat, d’errors en  el càlcul de cada perikyma. 
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Periodicitat 
Dentició permanent  periodicitat  

de 7-11. 

Recompte de perikymata 
Imatge 3D  microscopi electrònic 

de rastreig o micro-CT. 

Figura 5: Representació esquemàtica de la secció d’un molar representant les línies de creixement de  
l’esmalt. 

Imatge: Ramirez Rozzi, Fernando V. 

Figura 4: Procés ameloblàstic 
Imatge: Gomez de Ferraris, Mº Elsa; Campos Muñoz, Antonio 

Figura 6: Representació de les principals diferencies en l’esmalt de la dentició permanent 
(Primer molar) 

Imatge: Alvarado González, Felipe 

Figura  2:Estructura dental 
Imatge:Matrix Salud 

Figura 3: Esmalt dental 

Figura 1: A la dreta, línies de creixement de llarg període conservats a 
la superfície del caní. A l’esquerra,amplificació de perykimata. 

Imatge: Tanya M. Smith 
 

Edat formació cúspide 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taula 2: Cronologia del desenvolupament de la dentició permanent . 
Variació de +/- 6 mesos. 

Informació:Robles Perez, Mª Jesús 

Taula 1: Operació per datar l’edat de mort d’un cos a partir del recompte de perikymata 

•NO és un bon mètode per datar l’edat en els 
laboratoris d'antropologia forense. 
•SI és una bona tècnica per estudiar el patró de 
desenvolupament dental. 

RECOMPTE DE PERIKYMATA  
 


