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Yenidoðan - beþ yaþ arasý çocuklarda ve 16-60 yaþ arasý
eriþkinlerde 2.-4. parmak oranýnýn araþtýrýlmasý
Mehmet Ali Malas*, Þevkinaz Doðan**, Emine Hilal Evcil*, Kadir Desdicioðlu*
*Süleyman Demirel Üniversitesi Týp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalý, Isparta-Türkiye
**Mehmet Akif Üniversitesi, Burdur Saðlýk Yüksek Okulu, Burdur-Türkiye

Ozet
Amaç: Çalýþmamýzda yeni doðan - beþ yaþ arasý çocuklarda ve 16-60 yaþ arasý eriþkinlerde el ölçümleri ve
ikinci ile dördüncü parmak ölçümleri arasýndaki iliþkilerin belirlenmesi amaçlandý. Gereç ve yöntem:
Çalýþmamýz 30 miadýnda yenidoðan, yaþlarý yenidoðan - beþ yaþ arasýnda deðiþen 200 çocuk ve yaþlarý 16
 60 yaþ arasýnda deðiþen 120 eriþkinde yapýldý. Bütün vakalarda el uzunluðu, el geniþliði, 2. parmak uzunluðu,
4. parmak uzunluðu, 24 parmak oraný ( 2. parmak uzunluðu / 4. parmak uzunluðu) x 100 belirlendi.
Bulgular: El geniþliði ve 2. parmak ölçümlerinde diþi yenidoðanlarda daha büyük olmak üzere cinsiyetler
arasýnda istatistiksel bakýmdan farklýlýklar tespit edildi (p<0.05). Çocukluk dönemi boyuna 2. parmak
uzunluðunda kýzlarda daha uzun olmak üzere cinsiyetler arasýnda farklýlýk belirlendi (p<0.05). Bütün
gruplarda alýnan parametreler arasýnda müspet yönde iliþki bulundu. Ayrýca kýzlarda 2/4 parmak indeksi
miadýnda yenidoðanlar, çocukluk ve eriþkin dönemi boyunca da daha yüksek bulundu. Sonuç: Miadýnda
yenidoðanlarda, çocukluk dönemi ve eriþkin dönemi boyunca el ve ikinci ile dördüncü parmak parametrelerinin
daha fazla tanýmlanmasý ile bireysel varyasyonlar hakkýnda daha fazla bilgi sunulmuþ olacaktýr. Ýkinci ile
dördüncü parmak varyasyonlarý hakkýndaki bilgiler iskelet ve endokrin sistem geliþimindeki patolojilerin
veya anomalilerin teþhis edilmesinde yardýmcý olabilir.
Anahtar Sözcükler: El, el parmaklarý, çocukluk dönemi, eriþkin dönemi, morfometri.
Abstract
An investigation of the ratio between second and fourth fingers in between newborn and five years children
and between 16 and 60 years adults
Purpose: In this study, we aimed to determine the measurements and the relation between measured
parameters of hand, second and fourth finger in between newborn and five years old children and between
16 and 60 years old adults. Materials and method: We were studied 30 newborns, 200 children who were
aged between newborn and five years, and 120 adult who were aged between 16 and 60 years. In all cases,
hand length, hand width, second and fourth finger lengths, and second-fourth finger index ( 2nd finger
length / 4th finger length) x 100 were measured. Results: The measurements of hand width and second
finger were significantly different between sexes in whom it was greater in full term female newborns infants
(p<0.05). There were differences in the second finger lengths during the childhood infants between sexes
(p<0.05). A significant positive correlation between the hand and finger dimensions was found in the all
groups. Furthermore, the second / fourth finger index of male was higher in full term newborns, during
the childhood and adulthood. Conclusions: With more expressions of the parameter of hand and secondfourth finger at full term newborns, during the childhood and adulthood, the possibility of more information
about individual variations will be given. Knowledge about normal variations in hand and second-fourth
finger dimensions can help in diagnosis of pathologies or anomaly of skeleton and endocrine development.
Key words: hand, hand fingers, childhood, adulthood, morphometric
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Giriþ
Vücudun morfoloji ve fizyolojisinde uzun dönem
etkilere sahip olan büyüme bozukluðu yetiþkin
yasamda kötü saðlýk sonuçlarý ile sonuçlanabilir. Üst
ekstremiteler embriyonal dönemin 2627. günleri
arasýnda oluþmaya baslar. Fetal dönemin 2124.
haftalarý arasýnda el ve el týrnaðý geliþimi olur (1,2).
Fetal ekstremite geliþimi ile ilgili yapýlan çalýþmalar
erken evrede intrauterin geliþim geriliðini tespit
etmeyi, fetal aðýrlýðý ya da gestasyonel yaþý belirlemeyi
hedeflemektedir (2). Bu çalýþmalarýn bir kýsmýnda
kemik geliþimi ile hormonlar arasýndaki iliþki ortaya
konmuþ ve bazý hastalýklarýn belirleyicisi olarak
gösterilmiþtir (3-6). Ayrýca fetal döneme ait bilgiler
insan fetuslarýnda yapýlan çalýþmalarla da ortaya
konmuþtur (7). Ökten A ve ark. (8), 21-hidroksilaz
eksikliði olan yeni doðan ve çocuklarda 2.parmak /
4.parmak oranýnýn düþük olmasýný testosteron ve
östrojenin prenatal seviyeleri ile ilgili olduðunu
bulmuþlardýr. Manning JT ve ark. (5) Down
Sendromlu çocuklarda 2. parmak/4. parmak (2/4)
oranýnýn daha düþük olduðunu bulmuþlar ve bu oranýn
Down Sendromu için iþaret olabileceðini
bildirmiþlerdir. Robinson SJ. ve ark. (3) elde 2.
parmaðýn 4. parmaða olan oranýnýn pozitif olarak
östrojenle, negatif olarak testosteronla ilgili olduðunu
tespit etmiþler, ayrýca fetal testosteron ve homoseksüel
erkekler arasýndaki iliþkiye de dikkat çekmiþlerdir.
Brown WM. ve ark. (9) ise çalýþmalarýnda, eriþkinlerde
insan parmak uzunluk oranlarý örnekleri ile cinsiyet
farklýlýklarýnýn tespit edilebileceðini vurgulamýþlardýr.
Firman RC ve ark. (10) parmak oranlarýnýn düþük
olmasý ile infertilite arasýnda iliþki olduðunu
belirtmiþlerdir. Eriþkin erkek ve kadýnlarýn metacarpal
ve phalangeal uzunluklarý arasýnda deðiþmeyen
oranlarýn cinsiyetler arasýnda farklýlýk gösterdiði
belirtilmektedir (11,12). Peters M ve ark. (13), eriþkin
erkek ve kadýnlarýn 2. ve 4. parmak uzunluklarýnýn
arasýnda fark olduðunun ve erkeklerin çoðunda yüzük
parmaðýnýn boyutunun, iþaret parmaðýnýn boyutundan
nispeten büyük olduðunu belirtmektedir. Kadýnlar
için ise bu sonuç deðiþkenlik göstermiþtir. Brown
WM. ve ark. (9) konjenital adrenal hiperplazi
(KAH)li kadýnlarýn sað ellerindeki 2/4 oranýnýn
KAHsiz kadýnlarýnkinden, KAHli erkeklerin sol
ellerindeki 2/4 oranýnýn KAHsiz erkeklerinkinden
daha düþük olmasýnýn anlamlý olduðunu ifade
etmiþlerdir. Yaptýðýmýz literatür taramalarýnda; yeni
doðan sonrasý çocukluk dönemi, sonrasý ve eriþkin
dönemlerine ait farklý gruplarda yapýlmýþ ayrýntýlý el
ve parmak ölçümü ile ilgili çalýþmalara

rastlanmamýþtýr. Bu nedenle çalýþmamýzda yeni doðan
beþ yaþ arasý çocuklarda ve 16-60 yaþ arasý eriþkinlerde
geniþ bir seride el ve 2-4 parmak morfometrik
parametrelerine bakýldý. Bunlara ait daha detaylý bilgi
verilerek el ve 2-4 parmak geliþiminin daha fazla
tanýmlanmasý ile yeni doðan beþ yaþ arasý çocuklarda
ve 16-60 yaþ arasý eriþkinlerde el ve 2-4 parmak ile
ilgili varyasyonlar hakkýnda daha fazla bilgi edinilmesi
amaçlandý.
Gereç ve Yöntem
Çalýþmamýz 30 miadýnda yenidoðan, yaþlarý bir ay
ile 5 yaþ arasýnda deðiþen 200 çocuk ve yaþlarý 16 
60 yaþ arasýnda deðiþen 120 eriþkinde yapýldý. Çalýþma
grubundaki çocukluk dönemi olgularda ailelerinden
izin alýnarak el ve 2. 4. parmaklarýn morfometrik
deðerleri araþtýrýldý. Bütün vakalarda el uzunluðu, el
geniþliði, 2. parmak uzunluðu, 4. parmak uzunluðu,
24 parmak oraný ( 2. parmak uzunluðu / 4. parmak
uzunluðu) x 100 belirlendi.
Çalýþmada ekstremite, el ve parmak anomalisi veya
patolojisi olan olgular çalýþmaya dahil edilmedi.
Olgularýn cinsiyetlere ve yaþ gruplarýna göre daðýlýmý
Tablo 1 de görülmektedir. Çalýþma grubundaki
olgularda daha önce yapýlan çalýþmalarda sað ile sol
eldeki ölçümler arasýnda fark bulunmadýðýnýn
belirtilmesi nedeniyle sadece sað elden; el ve 2-4
parmaklar ile ilgili 4 adet antropometrik ölçüm
deðerleri ve 24 parmak oraný araþtýrýldý. Olgularda
el ve 2. 4. parmaklar ile ilgili morfometrik boyutlarý
belirlemek için kýlavuzlu pergel, milimetrik cetvel
ve plastik ölçü aletleri kullanýldý. Metrik çalýþmada
metot olarak daha önceki çalýþmalarda kullanýlan
standart antropometrik noktalardan faydalanýlarak
aþaðýda tanýmlanan ölçümler alýndý (14,15). Ýki dört
parmak oraný indeksi ise daha önceki çalýþmalarda
belirtilen yöntemlerle hesaplandý (5,8).
El uzunluðu; Distal de Radius ve Ulna kemiklerinin
en dýþ kenarlarý proc. styloideuslarýn uç noktalarý
arasýndaki transvers eksen ile orta parmaðýn en uç
noktasý arasýndaki vertikal mesafe.
El geniþliði; 2. ve 5. metacarpofalangeal eklemler
seviyesinde elin en dýþ kenarlarý arasýndaki transvers
mesafe.
Ýkinci parmak uzunluðu; 2. metacarpofalangeal eklem
ortasý ile 2.parmaðýn distal ucu arasýndaki mesafe.
Dördüncü parmak uzunluðu; 4.metacarpofalangeal
eklem ortasý ile 4.parmaðýn distal ucu arasýndaki
mesafe.
Parmak ölçümlerden çýkarýlan indeks
2/4 parmak indeksi: ( 2. parmak uzunluðu 4. parmak
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El geniþliði ve uzunluðunda 01 yaþ arasýndaki
dönemden sonra cinsiyetler arasýnda farklýlýk olduðu
belirlendi (p<0.05, Tablo 1). Sýfýr bir yaþ arasýndaki
dönemde 2. parmak uzunluðu kýzlarda fazla olmasýna
raðmen bu farklýlýk eriþkin dönemde erkekler lehine
deðiþiyordu (Tablo 2). 4. parmak uzunluðu ise bütün
gruplarda erkelerde daha uzun olmasýna raðmen sadece
eriþkin dönemde cinsiyetler arasýnda istatistiki
bakýmdan farklýlýk olduðu belirlendi (Tablo 2). Ýki
dört parmak oraný ise bütün dönemlerde miadýnda
yenidoðanlar, çocukluk ve eriþkin dönemi boyunca
kýzlarda erkeklerden daha yüksek bulundu (p<0.05,
Tablo 2).

uzunluðu) x 100
SPSS istatistik programý kullanýlarak alýnan bütün
verilerin cinsiyetlere, gruplara göre aritmetik
ortalamalarý ve standart sapmalarý belirlendi. Toplamda
Cinsiyetlerler arasýndaki farklýlýk tespitinde Student
T testi kullanýldý. Gruplar arasýndaki farklýlýk önce
varyans analizi ile tespit edildi ve daha sonra farklýlýðýn
hangi gruplar arasýnda olduðu Tukey-B testi (post
hoc) kullanýlarak belirlendi. Gruplarýn
karþýlaþtýrýlmasýnda olgu sayýsý 30 altýnda olan
gruplarda Man Whitney-U testi, üstünde olan
gruplarda ise Student T testi kullanýldý.
Bulgular

Tartýþma ve Sonuç

Her grupta alýnan bütün parametrelerin cinsiyetlere
ve gruplara göre aritmetik ortalama ve standart
sapmalarý belirlendi (Tablo 1, 2). Alýnan el ve 2. 4.
parmak parametreleri arasýndaki korelasyon deðerleri
hesaplandý. Her gruptan alýnan morfometrik
parametreler arasýnda pozitif yönde korelasyon vardý
(p<0.001, r: 0.50-0.99).
Çalýþmada elde edilen verilerde cinsiyetler arasýnda
farklýlýk olan parametreler Tablo 1 ve 2 de gösterildi.

Miadýnda yenidoðanlarda, çocukluk dönemi ve eriþkin
dönemi boyunca el ve ikinci ile dördüncü parmak
parametrelerinin daha fazla tanýmlanmasý ile bireysel
varyasyonlar hakkýnda daha fazla bilgi sunulmuþ
olacaktýr. Ýkinci ile dördüncü parmak varyasyonlarý
hakkýndaki bilgiler iskelet ve endokrin sistem
geliþimindeki patolojilerin veya anomalilerin teþhis
edilmesinde yardýmcý olabilir.

Tablo 1: Yenidoðan beþ yaþ arasý çocuklarda ve 16-60 yaþ arasý eriþkinlerde alýnan genel parametrelerin cinsiyetlere göre ortalama ve standart
sapmalarý.
Grup (n)

Olgu sayýsý

erkek
0-1 yaþ Yenidoðan (30) 15
1-3 ay (30)
15
4-6 ay (30)
15
7-9 ay (30)
15
10-12 ay (30)
15
2 yaþ (20)
10
3 yaþ (20)
10
4 yaþ (20)
10
5 yaþ (20)
10
Eriþkin 16-24 yýl (60)
30
25-60 yýl (60)
30

kýz
15
15
15
15
15
10
10
10
10
30
30

Kilo (kg)

Boy (cm)

erkek
kýz
3,01±0,3 3,17±0,4
6,03±1,7* 5,28±0,7
7,17±0,7* 6,52±0,9
8,96±1,0* 7,91±1,1
9,09±0,6 8,89±0,9
11,62±0,6* 10,24±1,6
13,04±4,3 13,00±1,2
16,86±1,9* 14,08±0,8
17,30±2,4 16,70±3,3
69,2±8,3* 54,1±5,6
76,6±9,1* 64,1±9,5

El uzunluðu (mm)

erkek
kýz
49,3±1,9 49,4±1,9
59,7±6,9* 56,7±2,7
64,7±3,6* 62,8±3,1
71,6±4,0* 67,1±3,5
73,2±2,6* 71,3±2,0
84,8±8,5 81,4±5,1
86,0±14,1 90,4±4,6
99,8±6,4 96,8±3,5
110,4±8,2 109,9±6,5
175,7±6,6* 162,3±6,5
174,0±6,4* 161,1±5,3

erkek
65,5±6,6
68,2±10,1
75,2±6,8*
80,0±6,8
80,3±10,1
101,0±3,9*
107,0±12,2
114,0±3,9*
119,0±18,3
183,9±9,8*
199,3±23,1*

kýz
65,5±6,3
66,4±6,4
68,8±6,5
77,6±8,6
81,6±11,0
95,0±6,6
102,0±5,3
100,0±5,7
119,0±8,4
170,3±13,4
183,6±10,2

El geniþliði (mm)
Erkek
41,70±2,6
47,43±5,8
52,70±5,5
57,60±6,6
57,66±5,0
67,0±4,2*
70,0±14,5*
72,0±6,3*
76,0±8,4
115,7±7,9*
101,7±5,4*

Kýz
42,73±3,4
45,20±4,7
50,93±6,6
57,03±8,4
56,33±6,2
61,0±2,1
63,0±2,5
62,0±5,3
70,0±3,3
96,7±7,1
96,6±4,3

* p<0.05: cinsiyetler arasý farklýlýk

Tablo 2: Yenidoðan beþ yaþ arasý çocuklarda ve 16-60 yaþ arasý eriþkinlerde alýnan 2-4 parmak uzunluklarý ve oranlarýnýn cinsiyetlere göre ortalama
ve standart sapmalarý.
Grup (n)
0-1 yaþ

2 yaþ (20)
3 yaþ (20)
4 yaþ (20)
5 yaþ (20)
Eriþkin

Yenidoðan (30)
1-3 ay (30)
4-6 ay (30)
7-9 ay (30)
10-12 ay (30)

16-24 yýl (60)
25-60 yýl (60)

Olgu sayýsý

2. parmak uzunluðu

4. parmak uzunluðu

2-4 parmak oraný

erkek
15
15
15
15
15
10
10
10
10
30
30

erkek
34,2±5,9
36,1±6,2
36,7±4,7
42,2±5,2*
43,3±6,0*
55,2±3,3
56,6±12,4
64,0±6,6*
62,0±8,5
101,0±7,5*
99,7±5,6*

Erkek
37,8±6,6
40,2±5,7
39,9±5,3
44,3±6,1
47,1±6,6
60,4±3,0
60,0±12,0
67,4±8,2
66,6±7,3
105,0±8,1*
104,9±5,6*

erkek
0,90±0,07*
0,89±0,07*
0,92±0,07*
0,95±0,08*
0,92±0,06*
0,91±0,04*
0,93±0,04*
0,95±0,02*
0,92±0,05*
0,96±0,04*
0,95±0,02*

kýz
15
15
15
15
15
10
10
10
10
30
30

Kýz
36,3±7,5
37,3±5,0
37,9±3,1
46,4±7,9
50,2±8,8
52,0±7,8
60,6±4,0
58,0±4,2
65,6±4,8
93,5±5,7
92,2±4,2

* p<0.05: cinsiyetler arasý farklýlýk
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kýz
34,7±6,8
35,7±4,5
35,6±4,4
43,7±8,2
46,3±8,8
52,0±4,2
58,0±4,2
60,6±6,5
63,2±3,8
92,4±7,0
92,7±4,8

Kýz
1,04±0,08
1,04±0,09
1,07±0,07
1,06±0,05
1,08±0,05
0,99±0,09
1,04±0,01
1,01±0,06
1,04±0,08
1,01±0,06
0,99±0,02
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El ve parmaklarýn bölümleri ve þekli, fetal ve postnatal
dönemde bireyin geliþim özelliklerini yansýtan önemli
bir göstergedir (16,17). Bazý çalýþmalarda ise kemik
geliþimi ile hormonlar arasýndaki iliþkiyi ortaya
koymuþlar ve bazý hastalýklarýn belirleyicisi olarak
göstermiþlerdir (4-6,9). Ronalds G. ve ark. (18),
erkeklerde, 2. parmaðýn 4. parmaða oranýnýn, doðumdaki
oranla ve vücut ölçümü ile iliþkili olduðunu, kadýnlarda,
bu iliþkinin olmadýðýný bulmuþlardýr. Yeni doðanlarda
fetal disgenezisin delillerinin gösterilmesinde anormal
el ve 2/4 parmak uzunluklarýnýn belirlenmesi oldukça
önemlidir. Konjenital Adrenal Hiperplazi, Asperger ve
Down Sendromu ile el ve 2/4 parmak ölçümleri arasýnda
bütün olgularda anlamlý iliþkiler bulunmuþtur (5,1921). Çalýþmamýzda yenidoðan eriþkin dönem boyunca
el ve 2. 4. parmak ile ilgili ölçümler yapýlmýþtýr. Bulunan
sonuçlarýn gruplara ve cinsiyetlere göre ortalamalarý ve
standart sapmalarý alýnýp karþýlaþtýrýlmýþtýr. Bu nedenle
çalýþmamýzda elde edilen veriler 2.-4. parmak oranlarýnýn
yenidoðan eriþkin boyunca deðiþiminin
deðerlendirilmesinde yararlý olabilir.
2. parmak
4. parmak

80
60
40

1,2

20

Grup-yaþ

Þekil 1: Yenidoðan beþ yaþ arasý erkek çocuklarda ve 16-60 yaþ arasý
eriþkin erkeklerde 2. ve 4. parmak uzunluklarý

1
0,8
0,6
Erkek
Kýz

0,4
0,2

2. parmak
4. parmak

70
60
50
40

25-60 yýl

16-24 yýl

5 yaþ

4 yaþ

3 yaþ

2 yaþ

10-12 ay

7-9 ay

4-6 ay

Yenidoðan

16-24 yýl

4 yaþ

3 yaþ

2 yaþ

10-12 ay

7-9 ay

4-6 ay

5 yaþ

Grup-yaþ

Þekil 3: Yeni doðan beþ yaþ arasý çocuklarda ve 16-60 yaþ arasý eriþkinlerde
2-4 parmak oraný deðiþimi

30
20
10
0

1-3 ay

Yenidoðan

100
90
80

1-3 ay

Parmak uzunluðu (mm)

0

25-60 yýl

25-60 yýl

16-24 yýl

5 yaþ

4 yaþ

3 yaþ

2 yaþ

10-12 ay

7-9 ay

4-6 ay

1-3 ay

Yenidoðan

0

2.-4. parmak oraný

Parmak uzunluðu (mm)

120
100

uzunluðunu ölçmüþlerdir. 21-hidroksilaz eksikliði
olan çocuklarda 2.parmak/4.parmak oranýnýn düþük
olmasýný testosteron ve östrojenin prenatal seviyeleri
ile ilgili olduðunu belirtmiþlerdir. Manning JT. ve
ark. (4), ise çocuklarda 2. ve 4. parmak uzunluklarýný
ölçmüþler, sað elde yüksek bulunan 2-4 parmak oranýn
erkeklerde germ hücre yetmezliði ile ilgili
olabileceðini belirtmektedirler. Ýki dört parmak oraný
sað elde sperm sayýsý ile negatif, östrojen ve
luteinleþtirici hormon ile pozitif, erkeklerde testosteron
konsantrasyonu ile negatif, hem erkek hem de
kadýnlarda luteinleþtirici hormon, östrojen ve prolaktin
konsantrasyonu ile pozitif iliþkili olarak bulunmuþtur.
Yenidoðan ve çocuklarda bulunan parmak uzunluklarý
ile hormonlar arasýndaki bu iliþkinin bir çok hastalýðýn
tanýmlanmasýnda yararlý olabileceðini
belirtmektedirler (4-6,22,23). Manning JT ve ark.
(5), Asperger Sendromlu ve otizmli çocuklarda
yaptýklarý çalýþmalarda 2-4 parmak oranlarýnýn
popülâsyonun normal deðerlerinden daha düþük
olarak bulmuþlardýr. Çalýþmamýzda farklý gruplara
ait bulunan el ve parmak parametrelerinin yeni doðan
eriþkin döneminde hormonal denge ile el ve el
parmaklarý arasýndaki iliþkiler ile ilgili yapýlacak
çalýþmalar için bir kaynak teþkil edeceðini
düþünmekteyiz.

Grup-yaþ

Þekil 2: Yenidoðan beþ yaþ arasý kýz çocuklarda ve 16-60 yaþ arasý eriþkin
kýzlarda 2. ve 4. parmak uzunluklarý:

Ökten A ve ark. (8), yenidoðan ve çocuklarýn sað ve
sol el filmleri ve fotokopilerini çekmiþler ve 2. ve 4.
parmak uzunluðunu, metacarpal ve phalanx

Eriþkinlerde yapýlan çalýþmalar (23-25), erkek ve
kadýnlarýn 2. ve 4. parmak uzunluklarý arasýndaki
farký ortaya çýkarmýþlardýr. Erkeklerin çoðunda yüzük
parmaðýnýn boyutu, iþaret parmaðýnýn boyutundan
büyük bulunmuþtur. Kadýnlar için ise bu sonuç
deðiþkenlik göstermiþtir. Brown WM. ve ark. (9), ise
çalýþmalarýnda, eriþkinlerde insan parmak uzunluk
oranlarý örnekleri ile cinsiyet farklýlýklarýnýn tespit
edilebileceðini vurgulamýþlardýr. Robinson SJ ve ark.
(3), 2-4 parmak oranýnýn pozitif olarak östrojen,
negatif olarak prenatal testosteron ile iliþkili olduðunu
belirtmektedirler. Ayrýca Manning JT. ve ark. (4), da
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erkek ve kadýnlarda 2. ve 4. parmak uzunluklarýný
ölçmüþler ve bunlarýn testosteron ve östrojen seviyeleri
ile iliþkilerine bakmýþlardýr. Bulduklarý oranlarýn
testosteron ve sperm sayýsý ile negatif, östrojen
konsantrasyonu ile pozitif iliþkili olduðunu
belirtmektedirler. Mc Fadden D ve ark. (26),
heteroseksüel ve homoseksüel erkek ve kadýnlarda
el ve parmak uzunluklarýný ölçmüþlerdir. Bu
çalýþmalarý 2-4 parmak oranýnýn her iki el için en
büyük cinsiyet farklýlýðýný ortaya koyduðunu
göstermektedir. Çalýþmalarýnda cinsiyet farklýlýðýnýn
sað elde sol elden daha büyük; el parmaklarý arasýndaki
oranýn ise ayak parmaklarý arasýndaki orandan daha
büyük olduðunu belirtmektedirler. Bu çalýþma
hormonlarýn parmak geliþimini etkilediðini ortaya
koymaktadýr. Aydýnlýoðlu A. (11) ve Lewis S. ( 12),
eriþkin erkek ve kadýnlarýn metacarpal ve phalangeal
uzunluklarý arasýnda deðiþmeyen oranlar bulmuþlar
ve formül etmiþlerdir. Bu formüller erkek ve
kadýnlarda farklýlýk göstermektedir. Ayrýca 2-4 parmak
oranýnýn Konjenital Adrenal Hiperplazi (KAH),
Asperger ve Down Sendromu gibi bazý hastalýklarýn
belirleyicisi olduðunu belirtmiþlerdir (9, 20).
Çalýþmamýzda 2. ile 4. parmak uzunluk
parametrelerinin kýzlardaki karsýlaþtýrýlmasýnda;
kýzlarda 2. parmaðýn 4. parmaktan daha uzun olduðu
erkelerde ise 4. parmaðýn 2. parmaktan daha uzun
olduðu belirlendi. Ayrýca 2/4 parmak indeksindeki
oranýn kýzlarda 2. parmak uzunluðu lehine daha fazla
oluþu 2. parmaðýn kýzlarda erkeklere göre daha uzun
olduðunu göstermektedir. Cinsiyetler arasýndaki 2.4. parmak uzunluklarýndaki farklýlýklarýn yeni doðan
ve çocukluk döneminde oluþtuðu belirlendi. Bu sonuç
Ökten A ve ark. (8), ile Manning JT. ve ark.
(5,6,22,23)nýn yaptýðý çalýþmalarda belirttikleri
farklýlýðýn daha sonraki çocukluk dönemi sürecinde
oluþtuðu þeklindeki bilgi ile pek uyuþmamaktadýr.
Çalýþmamýzda en belirgin faklýlýðýn eriþkin döneme
göre çocukluk döneminde daha belirgin olduðu tespit
edildi. Ayrýca çalýþmamýzda bulmuþ olduðumuz
parametrelerin yeni doðan eriþkin dönemi arsýndaki
geliþimin deðerlendirilmesinde endokrin
hastalýklarýnýn daha erken evrede teþhisinde faydalý
olacaðýna inanmaktayýz.
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