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ÖZET
Homoseksüel 58 erkek olgunun dermatoglifikleri, 60 kontrol olgusunun dermatoglifikleri ile kar şılaştırı lmıştır.
Homoseksüel olguların el parmak uçlarında ulnar ilmek ve radial ilmek tipinin artmasına karşılık, düğüm tipi
örneğinde azalma gözlenmi ştir. Parmak uçları tek tek de ğerlendirildiğinde, her iki elin III, IV. ve V. parmak uçlarında ulnar ilmek tiplerinin artığı , düğüm tipi örneklerinin azaldığı saptanmıştır. Ayr ıca, homoseksüel olguların el parmak uçlarındaki toplam çizgi say ısı kontrol olgularınkine göre azalm ıştır.
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SUMMARY

The dermatoglyphics of 58 male homosexuals cases, were compared wih those of 60 male control cases. There
were more ulnar loops and radial loops, less whorl type patterns on the fingertips of the cases of homosexual.
On individual evaluation of the fingertips, we observed that more ulnar loop types and lower whorl type patterns
on the III, IV and V fingertips of the both hc ınds. Furthermore, the total ridge-counts on the fingertips of homosexual cases were less in number as compared with those of the control cases.
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GİRİŞ

Dermatoglifikler şahsın doğumundan ölümüne kadar
tüm yaşamı boyunca değişmeden aynı kalan ve prenatal yaşamın 10-18. haftalarında parmak uçları, el
ve ayağın volar yüzeylerinde epidermis çizgilerinin
lavrımlar yaparak oluşturduğu şekillerdir (12 '3) .

İnsanın seksüel davranışında biyolojik, psikolojik ve
sosyal faktörler kadar genetik faktörler de önemlidir
(4) . Homoseksüel terimi ilk defa 1869'da Benkert tarafından kullanılmıştır. Benkert homoseksüalitenin
erkek ve kadınların her ikisinde de görüldü ğünü,
bunun doğuştan veya sonradan kazanılabileceğini
belirtmiştir (4) . Bazı araştıncılar homoseksüalitenin
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kökeninde genetiğe bağlı sapıklık, endokrin hastalığı, psikolojik bir bozukluk gibi bir ya da birkaç
etkenin birarada bulunabilece ğini, bazılan ise çevre
faktörü ve şartlanma olduğunu ileri sürmüşlerdir (5) .
Dermatoglifik örnekler kal ıtsal olarak belirlenmektedir. Ancak, el parmak uçlar ındaki toplam çizgi sayısı ve avuç içindeki a-b çizgi say ısı dışında diğer
dermal örneklerin kalıtım şekli henüz kesinlik kazanmamıştır.
Türk toplumunda ilk defa homoseksüel olgular ile
yapılan bu çalışma ile, homoseksüelli ğin etyolojisinde dermatoglifık bulgu ve işaretlerin yeri
ve önemini araştırarak psikiyatri, adli tıp, genetik ve
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fiziksel antropolojide bu konuda çal ışma yapacak
olanlara ışık tutmaya çalıştık.
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Tablo 2. Homoseksüel olguların el parmak uçlar ındaki top-

lam çizgi say ıları
n

Ortalama

Homoseksüel
olgular

58

127.465±33,937*

Kontroller

60

150.790±45.695

GEREÇ ve YÖNTEM

Çalışmamızı Nisan 1996-Aralık 1996 tarihleri arasında İstanbul Emniyet Müdürlü ğü, Asayiş Şube
Müdürlüğü Teknik Büro'ya gönderilen 17-38 ya şları
arasında 58 erkek homoseksüel olgu oluşturdu. Aynı
yaşlar aras ındaki 60 erkek kontrol olgusunun dermatoglifik örnekleri ile kar şılaştınldı.

BULGULAR

Homoseksüel olguların ve kontrol olgularının el parmak uçlarındaki örnek tipleri Tablo 1'de gösterilmiştir. Homoseksüel olgular ın el parmak uçlarında umar ilmek ve radial ilmek tipi fazla
(p<0.001 ve p<0.05), dü ğüm tipleri azdır (p<0.001).

Homoseksüel olguların el parmak uçlarındaki dermatoglifik örnekleri kontrollerle kar şılaştırıldığında
(Tablo 2), istatistiksel olarak anlaml ı olmamakla beraber sol elin II. ve III. parmaklannda kemer örneklerinin azaldığı, sağ elin II. ve III. parmaklannda
arttığı görülmüştür, Ulnar ilmek tipi sol ve sağ elin
III. ve V. parrnaklannda artt ığı saptanmıştır (p<0.05,
p<0.01 ve p<0.001). Radial ilmek tipi sol elin II. ve
III. parmaklan ile sağ elin II. parmağında artmasına

Tablo 1. Homoseksüel olguların el parmak uçlarındaki derioymac ığı örnek tipleri
Dermatoglifik tipi

Kemerler
Ulnar ilmekler
Radial ilmekler
Dügümler

Homoseksüel olguların el parmak uçlarındaki toplam çizgi sayıları kontrol olgulanndakilere göre
azdır (p<0.01) (Tablo 3).
TARTIŞMA

Bireyin cinsel kimlik bozuklu ğuna bağlı bir cinsel
davranış sapması olan homoseksüalite ile ilgili son
yıllarda yapılan bazı araştırmalarda baba ilgisinden
yoksun, anneye bağımlı olan erkek çocuklarda homoseksüel eğilimin arttığı belirtilmiştir (4) .

pe
cy
a

Homoseksüel olguların ve kontrol olgularının el parmak uçlarındaki dermatoglifik örnekleri matbaa mürekkebi ile düz bir kağıda tesbit edilmiştir. Örneklerin analizleri lup ve stereroskopik mikroskop
ile incelenerek, klasik metoda göre s ımflandınlmıştır (6) . Tüm araştırma verileri ki-kare
ve Student t testine göre analiz edilmi ştir.

karşılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır.
Düğüm örneği ise, sol ve sağ elin III. IV. ve V. parmaklannda azalrruştır (p<0.05, p<0.01 ve 0.001).

Olgular
(580 parmak)

Kontroller
(600 parmak)

2.8
60.7*
5.9*
30.7**

3.4
52.8
3.6
40.2

* p<0.05 seviyedeki anlaml ı fark, ** p <0.001 seviyedeki anlamlı
fark.

Kallmann, 85 homoseksüel ikiz çifti incelemi ş çift
yumurta ikizlerinde homoseksüel davran ış eğitiminin genel yaygınlık oranına göre yüksek bulunmasına karşılık, tek yumurta ikizlerinde çok daha
yüksek bir dağılım göstermiştir. Kallmann bu çalışması ile homoseksüelliğin kalıtımsal olabileceğini
ve genetikeki önemini i şaret etmiştir (7) . Ancak bazı
araştıncılar yaptıkları sitogenetik çalışmalarda homoseksüellerin kromomozomlarında anormallik saptamamışlardır (8) .

Hall ve ark, (9) homoseksüel ve heteroseksüellerin el
parmak uçlarındaki toplam çizgi say ısı bakımından
iki grup arasında önemli bir fark saptamayamamışlardır. Çalışmamızda homoseksüellerin el parmak uçlarındaki toplam çizgi say ısı kontrollere göre
daha az olduğu gözlenilmiştir.
Literatürde, Hall ve ark. (9) yaptıkları çalışma dışında homoseksüel olguların el parmak uçlarındaki
derioymacddan ile ilgili herhangi bir çal ışmaya rastlanılmamıştır. Çalışmamızda homoseksüel olguların
parmak uçlannda umar ve radial ilmekler fazla,
düğüm örnekleri azd ır. Parmak uçları tek tek de49

Cinsel Sapma Gösteren Bireylerde Dermatoglifik Özellikler

Polat, Polat, Çakmak

ğerlendirildiğinde sol ve sağ her iki elin III. IV. ve
V. parmaklannda umar ilmeklerin arttığı , düğüm örneklerinin azaldığı görülmüştür.

Teşekkür: Çalışmamızda yardımlarını esirgemeyen
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Teknik Büro'daki çal ışanlara teşekkür ederiz.

Homoseksüel olgularda gözlenilen dermatoglifık
bulgular az ve iki grup aras ında istatistiksel olarak
anlamlı farklılık elde edilmekle beraber, homoseksüalite ile kal ıtsal olduğu bilinen dermatoglifik örnekler aras ındaki ilişkinin dermatoglifi ğe yansıması
yönünden çok anlaml ıdır.

KAYNAKLAR
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Bizim çalışmamızda el parmak uçlarındaki dermatoglifik örnekleri ilgilendirmektedir. Literatürde
de yapılmadığı bilinen el ve ayağın volar yüzeyi ile
ilgili olarak yapılacak bir çalışmada bilinen dermatoglifık bulgulara yeni pozitif bulgular katabilece ği
gibi, homoseksüeller ile ilgili yap ılan dermatoglifık
çalışmalara da katkıda bulunacağı ve araştıncılara
ışık tutacağı inancındayız.
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