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ÖZET 

39 erkek ve 13 k ız toplam 52 korunmaya muhtaç çocuklar ın dermatoglifikleri, 250 erkek ve 250 k ız kontrol ol-
gusunun dermatoglifikleri ile karşı laş tırı ldı . Olguların el parmak uçlarındaki dermatoglifik örnekler kontrollerle 
karşı laş tı rı ldığı nda anlamlı  bir fark bulunmadı . Parmak uçları  tek tek de ğ erlendirildiğ inde sol elin IV. parmak 
ucunda ulnar ilmek tipi artmış tır. Erkek olguların el parmak uçlarındaki toplam çizgi say ıs ı  erkek kontrol ol-
gularınkine göre azalm ış tı r. 

Anahtar kelimeler: Parmakuçları , örnekler, çizgi say ısı  

Düşünen Adam; 1999, 12 (3): 47-49 

SUMMARY 

Dermatoglyphic pattern in a total number of 52 children (39 males and 13 females) were compared with those of 
the control cases consisting of 250 males and 250 famales. The dermatoglyphic pattern on the fingertips showed 
no significant difference compared with those of the control cases on individual evaluation of fingertips. The N. 
fingertips of the left hand displayed an increase in the number of loop type der ınatoglyhics. The total ridge co-
unts of the dermatoglyphis on the fingertips male children were decreased as compared with that of the cor-
responding control cases. 
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GİRİŞ  

Dermal örneklerin olu şumunda genetik faktörlerin 
rolü olduğu bilinmektedir. Ancak, söz konusu çizgi 
dizilerinin çoğunluğunun kalı tırn şekli kesin olarak 
saptanamam ış tır (12). 

Dermatoglifikler, bireyin do ğumundan ölümüne 
kadar değ işmeden ayn ı  kalan epidermis yüzeyinde 
oluş turdukları  şekil ve örneklerdir. 

Bedensel ruhsal ve alcli yönden tehlikede olan ana- 
sız, babasız, ana veya babas ı  tarafından terkedilip fi- 

ziksel ve cinsel olarak istismar edilen çocuklara ko-
runmaya muhtaç çocuklar denilmektedir (3 '4). 

Korunmaya muhtaç sokak çocuklar ı  ile ilgili araş tır-
malarda genetik d ışı nda bir tak ım gerçekler ortaya 
konulmuş tur (5) . 

Bu çalış mam ızda, korunmaya muhtaç olgularla, nor-
mal sağ lıklı  olgulann el parmak uçlar ındaki (Lerma-
toglifık örneklerini karşı laş tırarak anlaml ı  bir fark 
olup olmadığı n ı  araş tı rdık. 

# Bu çal ış ma 16-20 Ekim 1995 tarihinde Antalya'da yap ılan 8. Ulusal Adli Tı p Kongresi'nde poster olarak sunulmu ş tur. 
* İ .Ü. Istanbul Tıp Fakültesi İç Hastal ı kları  Anabilim Dal ı , **ILO. İstanbul Tı p Fakültesi Halk Sağ lığı  Anabilim Dal ı , ***Bak ırköy Ruh ve 
Sinir Hastal ıkları  Hastanesi 
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GEREÇ ve YÖNTEM 

Çalış ma materyalini 1993-1995 y ılları  arasında, İ s-
tanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuklar ı  Koruma Ş ube 
Müdürlüğü'ne gönderilen 9-18 ya ş ları  aras ında 39 
erkek ve 13 k ız toplam 52 korunmaya muhtaç çocuk 
oluş turdu. Kontrol grubu olarak 250 erkek ve 250 
kız toplam 500 olgu al ındı  (6 '7) . 

Korunmaya muhtaç olgular ın dermatoglifıkleri mat-
baa mürekkebi ile kağı da, kontrol gruplar ının ise Fa-
urot firmas ı  tarafından imal edilen istampa ve özel 
kağı tlara alındı  (8) . Dermatoglifık analizler stereos-
kopik mikroskop ile yap ı larak, klasik metoda göre 
sınıflandınldı  (9) . Tüm olgular ve kontrollerin ista-
tistiksel değerlendirmelerinde Student t ve Ki-kare 
testi kullan ı ldı . 

BULGULAR 

Korunmaya muhtaç çocuklar ın el parmak uçlarında-
ki örnek tipleri kontrollerle kar şı laş tırı ldığı nda ista-
tistiksel olarak anlaml ı  bir fark bulunmad ı  (p>0.05). 
İstatistiksel olarak anlaml ı  olmamakla beraber olgu-
ların el parmak uçlar ında radial ilmk tipi kontrol ol-
gulannkilere göre fazlad ır (Tablo 1). 

Tablo 1. Korunmaya muhtaç olgular ı n el parmak uçlar ı ndaki 
derioymacığı  örnek tiplerinin % frekanslar ı n ı n 
karsı last ınlmas ı  

Derioymacığı 	 KMO 	 Kontroller 
örnek tipler 	(520 parmak) 	(5000 parmak) 

Kemerler 	 3.3 	 4.1 
Ulnar ilmekler 	 57.1 	 56.2 
Radial ilmekler 	 4.0 	 3.4 
Düğümler 	 35.0 	 36.3 

p>0.05 

Korunmaya muhtaç çocuklar ın el parmak uçlar ında-
ki dermatoglifik örnelderin yüzde de ğerleri Tablo 2' 
de verilmi ş tir. İstatistiksel olarak anlaml ı  olmamakla 
beraber sol elin I. parmağı  dışı nda tüm parmaldarda 
kemer örneğ i azalmış , sol elin II. ve  sağ  elin II. ve  
V. parmaklar' d ışı nda tüm pannaldarda ulnar ilmek 
tipi ile incelenen tüm parmaldarda radial ilmek tipi 
artmış tır. Sol elin II. ve  sağ  elin II. III. ve  V. par-
maklannda düğüm örneğ i artmış , diğer parmaklarda 
azalmış tır. 

Tüm olguların parmak uçları  tek tek değerlendirildi-
ğ inde sol elin IV. parma ğı nda ulnar ilmek tipinin art-
tığı  saptandı  (p<0.001). Korunmaya muhtaç erkek 
olguların el parmak uçlar ındaki toplam çizgi say ılan 
erkek kontrol olgulannkilere göre azd ır (p<0.001). 

Tablo 2. Korunmaya muhtaç olguların ve kontrol olgular ın ı n el parmak uçlar ı ndaki derioymac ığı  örneklerinin yüzde de ğ erleri 

Kemerler 

SOL EL SAĞ  EL 

I II III IV V I II III IV 

KMO 
(n:52) 

3.8 5.8 5.8 0.0 1.9 0.0 7.7 3.8 1.9 1.9 

Kontroller 
(n:500) 

2.8 8.0 5.8 2.6 2.8 1.6 8.8 4.8 2.0 1.8 

Ulnar ilmekler 
KMO 
(n:52) 

59.6 28.8 69.2 58.8* 84.6 50.0 32.7 69.2 46.2 75.0 

Kontroller 
(n:500) 

56.0 34.8 67.8 49.6 77.0 47.6 38.4 69.4 43.0 76.2 

Radial ilmekler 
KMO 
(n:52) 

0.0 21.2 1.9 0.0 0.0 0.0 15.4 1.9 0.0 0.0 

Kontroller 
(n:500) 

0.4 16.4 1.6 0.2 0.4 0.2 13.0 1.0 0.8 0.4 

Düğümler 
KMO 
(n:52) 

36.5 44.2 23.1 44.2 13.5 50.2 44.2 25.0 51.9 23.1* 

Kontroller 40.8 40.8 24.8 47.6 19.8 50.6 39.8 24.8 54.2 21.6 
(n:500) 

*p<0.00I seviyede anlamlı  fark, KMO: korunmaya muhtaç olgular. 
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Tablo 3. Korunmaya muhtaç olgular ın el parmak uçlar ındaki 
toplam çizgi say ı lann ı n ortalama değerleri 

ERKEKLER KIZLAR 

KMO N Ort.±St. sapma N Ort.±St. sapma 

KMO 39 120.28±38.86* 13 138.85±31.78 

Kontroller 250 150.79±45.70 250 130.60±45.70 

*p<0.001 seviyede anlamh fark. 

Buna karşı lık istatistiksel olarak anlaml ı  olmamakla 
beraber kız olguların el parmak uçlar ındaki toplam 
çizgi sayı sı  kız kontrol olgulannkilere göre fazlad ır 
(Tablo 3). 

TARTIŞ MA 

Bazı  hastal ık veya sendromlarla ili şkisi gösterilmiş  
kiş iye özgü deri çizgilenmeleri olan, derrnatoglifik 
örnekler kiş inin genetik özelliklerinin bir gösterge- 

(10,11) .  sidir 	Bugün modern sitogenetik metodlar, 
kromozom kusurlar ı  ile dermatoglifikler aras ındaki 
ilişkinin belirlenmesinde öncülük etmektedir. Ancak 
dermatogliflklerin s ımfland ınlmasında gerçekçilik 
ve örneklerin ayr ıntı lı  açıklanması  epidermis çizgi 
şekillerinin olu şumunda genetik faktörlerin rolünün 
anlaşı lmasmda kolayl ık sağ layacaktır (1). 

Korunmaya muhtaç çocuklar ın el parmak uçlar ında 
dermatoglifik özelliklerle ilgi gösteren bir bilgiye li-
teratürde rastlanmad ı . Biz bu çal ış mada ilk defa 
Türk toplumunda korunmaya muhtaç olgular ın der-
matoglifiklerini inceleyerek, kontrol olgulanyla kar-
şı laş tırdık. Olguların el parmak uçlar ındaki dermato-
glifik örneklerinde anlaml ı  bir fark gözlenmedi. 

Tüm bireylerin parmak uçlar ı  tek tek değerlendiril-
diğ inde sol elin IV. parmağı ndald derioymacığı  fre-
kansı  kontrollerinkilere göre istatistiksel olarak an-
lamlı  bulundu. Korunmaya muhtaç erkek olgulann 
el parmak uçlarında toplam çizgi say ısı  erkek kont-
rol olgulannkilere göre az olduğu görüldü. 

Sonuç olarak, burada yap ı lan dermatoglifik çal ış ma 
korunmaya muhtaç olgular ın el parmak uçlarını  kap-
samaktadır. Elin volar yüzeyi, ayak parmak uçlar ı  ve 
ayağı n plantar yüzeyi ile yap ı lacak bir çalış ma bu 
bulgulara özgü bulgular elde edilmesinde yard ımcı  
olabilir. 

Teşekkür: Çalış mamızda ilgi ve yard ımlarını  esirgemeyen 
İstanbul Emniyet Müdürlü ğü, Çocukları  Koruma Ş ube 
Müdürlüğü çal ış anlarına te şekkür ederiz. 
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