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ÖZET 

Uyu ş turucu madde bağı ml ıs ı  olan 48 erkek olgunun derioymac ıkları , 250 erkek kontrol olgusunun derioyma-
c ıkları  ile karşı laş tı rı ldı . Esrar bağı ml ısı  olan olguların el parmak uçları nda kemer tipi örneğ i az, kokain ba-
ğı ml ısı  olan olguların el parmak uçlarında düğ üm tipi örneğ i fazla bulunmu ş tur. Ayr ıca tüm olguları n el parmak 
uçlarında kontrol olgularınkine göre daha az radial ilmek tipi gözlenmiş tir. Parmak uçları  tek tek de ğ erlen-
dirildiğ irıde, her iki elin II. parmaklarında ulnar ilmek tipi fazla, radial ilmek tipi az ve sol elin IL parmaklar ın-
da düğ üm tipinin az olduğu saptanmış tır. Total uyuş turucu madde bağı ml ıs ı  olguların el parmak uçları nda top 
lam çizgi say ıs ı , kontrol olgularındakilere göze azd ı r. 

Anahtar kelimeler: Derioymac ıkları , çizgi say ı ları , uyuş turucu bağı ml ı ları  

Düşünen Adam; 1998, 11 (1): 9-12 

SUMMARY 

Dermatoglyphics of 48 male norcotic addicts were compared with those of 250 male control cases. Arch type 
dermatoglyphics were of small number in the fingertips of hashish addicts where as whorl pattern was observed 
more frequently in cocaine addicts. Furthermore, radial loop pattern was decreased in fingertips of all cases as 
compared with those of the control cases. On individual evaluation of the fingertips, ulnar loop pattern was de-
tected in an increased number on the II nd fingertips of both hands, where as radial loop type were observed lens 
frequently. Similarly, whorl pattern was observed in decreased number on the II nd fingertips on the left hand. 
There were lower finger ridge counts in the total cases of narcotic addicts than those of control cases. 
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GİRİŞ  

Derrnatoglifikler (derioymac ıklan) embriyonal ha-
yatın 3. ve 4. aylarında belirlenen, şahs ın doğumun-
dan ölümüne kadar de ğ işmeden ayn ı  kalan şekiller-
dir (5 '7 '9). Uyuş turucu madde ba ğı mlılannda görülen 
davranış  bozulduklarmın nedenleri biyolojik, ruhsal 
ve toplumsal alanlarda toplanabilece ğ i belirtilmiş tir 
(6) . Biyolojik nedenlerin ba şı nda genetik gelmekte-
dir. Genetik bilimindeki geli şmelere paralel olarak 
psikiyatri bilim dal ı  etkilenmi ş  ve 1920 y ılından beri 

psikiyatrik sendrornlann genetik yönü ara ş tırılmaya 
baş lanmış tır (8) . 

Sunulan çal ış mada amaç, uyu ş turucu madde bağı m-
11141 ile dermatoglifıkler aras ında uyuş turucu madde 
tiplerine göre s ınıflandırma ve ay ırım yapabilmek, 
kontrol gruplar ı  ile karşı laş tırarak uyu ş turucu madde 
bağı mlilığı nın kökeninde genetik faktörlerin rolünü 
araş tırmak ve dermatoglifıklerden diğer teşhis vası -
talarma yard ımcı  bir bulgu olarak yararlanabil-
mektir. 

* 8. Ulusal Adli Tıp Günleri Kongresi'nde Poster Bildiri olarak sunulmu ş tur. ** İ .Ü. İ stanbul Tı p Fakültesi iç Hastal ıkları  Anabilim Dal ı  
*** Bakı rköy Ruh ve Sinir Hastal ıktan Hastanesi 
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GEREÇ ve YÖNTEM 

Çalış manın materyalini 1994-1995 tarihleri aras ında 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Asayiş  Ş ube Müdür-
lüğü ve Teknik Büro'ya gönderilen 14-18 ya ş ları  
arasında 29 esrar, 12 eroin, 3 kokain ve 4 ilaç ba-
ğı mlısı  olan 48 olgu oluş turdu. Bunlar sağ lıklı  250 
erkek kontrol olgusunun dermatoglifik örnekleri ile 
karşı laş tınldı  (1 '2) . 

Olguların el parmak uçlanndaki izler siyah matbaa 
mürekkebi ile kağı da, kontrol olgulannkiler Faurot 
firmas ı  tarafından imal edilen özel solüsyona duyarl ı  
kağı tlara al ınmış tır (11). Örnekler lup ve stereosko-
pik mikroskopta incelenerek, s ınıfiandırmalan klasik 
metoda göre yap ılmış tır (3) . Tüm olgular ve kontrol 
olguları nın verileri t ve Ki-kare testine göre analiz 
edilmiş tir. 

BULGULAR 

Uyuş turucu madde ba ğı mlı larının kullandıldan mad-
delerin dağı lımı  Tablo l'de verilmiş tir. Uyuş turucu 
madde bağı mlılığı  gösteren olguların ve kontrol ol-
gularının el parmak uçlar ındaki derioymac ığı  tipleri 
Tablo 2'de gösterilmi ş tir. 

Esrar kullanan olgular ın el parmak uçlar ında kemer 
örneğ i az (p<0.05), kokain kullanan olguların el par- 
mak uçlarında düğüm örneğ i fazladır (p<0.01). Ay- 

Tablo 1. Uyuş turucu madde kullananlar ın dağı l ım ı  

Uyuş turucu maddeler 

Esrar 29 60.4 
Eroin 12 25.0 
Kokain 3 6.3 
ilaç 4 8.3 

Toplam 48 100.0 

nca total uyu şturucu madde bağı mlı sı  olan olguların 
el parmak uçlannda daha az radial ihnek saptanm ış -
tır (p<0.01). 

Uyuş turucu madde bağı mlısı  olan bireylerin el par-
mak uçlar ında derioymac ığı  şekilleri kontrollerle 
karşı laş tırıldığı nda (Tablo 3) sol elin I., II. ve  III. 
parmağı  ile sağ  elin II. parmaklannda kemer örneğ i 
artmış tır. Ulnar ilmek tipi sol elin II. ve  III. ile sağ  
elin II., M. ve IV. parmaklannda artm ış , diğer par-
maldarda azalm ış tır. Radial ilmek tipi her iki elin II. 
parmaklannda a7nlm ış , sağ  elin III. parmağı nda art-
mış tır. 

Düğ tim örneğ i ise, her iki elin I., IV. ve  V. parmak-
lannda artm ış tır. Parmak uçları  teker teker de ğ erlen-
dirildiğ inde her iki elin II. parmaklannda ulnar ilme-
ğ in arttığı  (p<0.001 ve p<0.05), radial ilme ğ in azal-
dığı  (p<0.05) ve sol elin II. parmaklannda dü ğüm 
örnek sıklığ nun azaldığı  saptanmış tır (p<0.01). 

Uyuş turucu madde bağı mlı lığı  gösteren olgular ın, el 
parmak uçlarındaki toplam çizgi sayı ları  kontrol ol-
guları  ile karşı laş tırı ldığı nda, total erkek uyu ş turucu 
madde bağı mlısı  olan olguların el parmak uçlar ın-
daki toplam çizgi say ısı  erkek kontrol olgulannki-
lere göre azd ır (p<0.05) (Tablo 4). 

TARTIŞMA 

Uyuş turucu madde ba ğı mlısı , özellikle yüzy ılımızın 
ikinci yarısında geliş miş  ülkeler baş ta olmak üzere 
dünyada hızla artan önemli bir sorunu te şkil etmek-
tedir (il». Ülkemizde uyuşturucu madde kullanımı  
erkeklerde daha fazla görülmektedir (4). Bu da çalış -
mamızı  olumlu yönde desteklemektedir. 

Uyuş turucu madde ba ğı mlılarında görülen antisos- 
yal davranış ların kalı tımla olan ilişkisi uzun yıllar 

Tablo 2. Uyuş turucu madde kullanan olgular ın el parmak uçlar ı ndaki derioymac ığı  şekil tipler 

Derioy ınaağı  
tipi 

Esrar 
(290 parmak) 

Eroin 	 Kokain 
(120 parmak) 	(30 parmak) 

Ilaç 
(40 parmak) 

Total 	 Kontroller 
(480 parmak) 	(2500 parmak) 

Kemerler 
Ulnar ilmekler 
Radial ilmekler 
Dügilmler 

1.4* 5.0 0.0 
61.0 51.7 40.0 
1.7 0.0 0.0 

35.9 43.3 60.0** 

5.0 2.5 3.6 
60.0 37.3 52.8 
2.5 1.3** 3.6 

32.5 38.9 40.2 

* p <0.05 seviyede anlamlı  fark, ** p<0.0I seviyede anlamh fark. 
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Tablo 3. Uyuş turucu madde bağı ml ısı  olan olgular ı n ve kontrol olguları nın el parmak uçlar ı ndaki derioymacığı  örneklerinin yüzde 

değerleri 

SOL EL SAĞ  EL 

KEMERLER 

I II III IV V I II III IV 

UMB 
(n:48) 

4.2 4.2 4.2 2.1 0.0 2.1 6.2 2.1 0.0 0.0 

Kontroller 
(n:250) 

2.8 2.8 4.4 2.0 0.0 2.0 8.0 4.8 1.6 0.8 

ULNAR İLMEKLER 

UMB 
(n:48) 

52.1 66.7*** 70.8 47.9 77.1 37.5 47.9 72.9 37.5 62.5 

Kontroller 
(n:250) 

52.0 32.4 67.6 49.6 80.4 38.4 32.0 67.6 36.0 72.0 

RADİ AL İLMEKLER 

UMB 
(n:48) 

0.0 4.2* 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2* 4.2 0.0 0.0 

Kontroller 
(n:250) 0.4 15.2 0.8 0.0 0.0 0.4 16.0 1.6 1.2 0.0 

DÜĞ ÜMLER 

15MB 
(n:48) 

48.7 25.0** 25.0 50.0 22.9 60.4 41.7 20.8 32.5 37.5 

Kontroller 44.8 45.6 27.4 48.4 18.8 59.2 44.0 26.0 61.2 27.2 

(n:250) 

* P<0.05 seviyede anlamlı  fark, ** p<0.01 seviyede anlamh fark, *** p<0.001 seviyede anlaml ı  fark, UMB: uyu ş turucu madde bağı ml ıları . 

Tablo 4. Uyuşturucu madde bağı mbl ıgı  gösteren olgular ın el 
parmak uçlarındaki toplam çizgi say ı larının ortalama de-
ğerleri 

UMB n Ortalama t Standart sapma 

Esrar 29 137.576±28.866 
Eroin 12 138.250±43.759 
Kokain 3 166.333 
ilaç 4 126.250 
Total 48 138.708133.377* 
Kontroller 250 150.790.145.695 

* p<0.05 seviyede anlamlı  fark. 

tartış ma konusu olmuş  ve yap ılan sitogenetik ça-
lış malarda bu olgularda yüksek düzeyde kromozom 
anomalileri saptanm ış tır (8) . Uyuşturucu madde ba-
ğı mlılığı nın dermatoglifık ile , ilgisini gösteren her-
hangi bir çalış maya literatürde rastlanmad ı . 

Sunulan çalış mada bu konu üzerinde durarak, esrar 
bağı mlısı  olguların el parmak uçlar ında daha az 
kemer örneğ i, kokain bağı mlısı  olan olguların el par- 

mak uçlarında daha fazla düğüm örneğ i gözlenmiş -
tir. Parmak uçlar ı  tek tek değerlendirildiğ inde her iki 
elin II. parrnaldarmdald örnekler istatistiksel olarak 
anlamlı  bulundu. Total uyu şturucu madde ba ğı mlısı  
olan olguların el parmak uçlanndaki derioymac ıkları  
kontrol olgularınkiler ile karşı laş tırı ldığı nda daha az 
toplam çizgi say ısı  görüldü. 

Sonuç olarak, uyuş turucu madde bağı mlısı  olan tüm 
olgular kullandıklan madde türlerine göre s ımflandı -
nlarak normal sağ lıklı  olgularda sık görülmeyen der-
matoglifık bulgulara rastlan ılmış tır. 

Yukarıda belirtilen hususlar do ğ rultusunda yap ı lan 
çalış ma el parmak uçlanndaki dermatoglifılderi içer-
mektedir. Ülkemizde bu konu ile ilgili daha geni ş  
kapsamlı  dermatoglifık çalış malara ihtiyaç olduğu 
kanısındayız. 
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