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Özet 
Bu çalışmada çocuklarda dijital formülün cinsiyet ve yaşa göre belirlenmesi amaçlandı. Yaşları 6-15 arasında 

değişen  399 kız,  338 erkek, toplam 737 çocuğun morfolojik el özellikleri değerlendirildi. Her iki cinsiyettede 

dijital formül sıklıkla 3>4>2>5>1 şeklinde iken çocuklarda dijital formül ile cinsiyet ve yaş arasında anlamlı bir 

ilişki bulunamadı. 

Anahtar kelimeler: Dijital formül, cinsiyet, el morfolojisi 

 
Digital formula in children  
Abstract 
The aim of this study to investigate the digital formula and  related that  age and sex in children. A total of  737 

children, 399 females and 338 males, ranging in age from 6 to 15 years were assessed for the morphological 

aspects of the hands. 3>4>2>5>1 digital formula  found more frequently for both sexes and there were no 

significant difference between sex and age.  
Key words: Digital formula, sex, morphology of hand  

 
Giriş 
Parmaklar başparmaktan başlayarak 1’den 5’e 

kadar numaralandırılır. Başparmak pollex, 

ikinci parmak index, ortadaki 3. parmak digitus 

medius, yüzük parmağı olan 4.  

parmak digitus anularis, 5. küçük parmaksa 

digitus minimus olarak bilinmektedir. 

Parmakları numaradan ziyade isimle kayıt 

etmek klinik olarak daha güvenilirdir (1). 

 
 

El parmaklarının bazı özellikleri sabittir. 3. 

parmak 2. ve 4. parmaklardan daha uzundur (2. 

ve 4. parmak uzunlukları eşit olabilir). 2., 3., 

4., parmaklar ise küçük parmak ve 

başparmaktan daha uzundur. Bu düzen rakam 

olarak 3>4>2>5>1, 3>2>4>5>1 yada  
3>2=4>5>1   şeklinde ifade edilir ve dijital 

formül olarak bilinmektedir (1) (Şekil 1). 

 

                
                   Şekil 1: Dijital formül tipleri 

 

Elin morfolojik özellikleriyle ilgili 

çalışmalarda işaret parmağı uzunluğu yüzük 

parmağı uzunluğu ile karşılaştırılmış (2D:4D)  

ve bu oranın cinsiyet, ırk ve bazı patolojiler ile 

ilişkisi ortaya konulmuştur (2-6). Dijital 

formülün belirlenmesine yönelik çalışmalar 

daha az sıklıkta olup bu çalışmaların çoğunda 

ortaya çıkan sonuç dijital formülün  kadınlarda 
3>2>4>5>1 erkeklerde ise 3>4>2>5>1 

şeklinde olduğudur (4,7-9).  

 
Gereç-Yöntem 
Şanlıurfa ilköğretim okullarında eğitim gören 

ve yaşları 6-15 arasında değişen 338 erkek 399 

kız toplam 737 çocuk bu çalışmaya dahil 

edildi. El düz bir zeminde, nötral pozisyonda 

ve parmaklar bitişikken elin dorsal yüzü 

inspeksiyonla değerlendirilerek parmakların 

birbirlerine göre göreceli uzunlukları 

belirlendi. Bu göreceli uzunluk çocuğun yaş ve 

cinsiyeti ile beraber 4>2, 2>4 yada 2=4 
şeklinde kaydedildi. Daha sonra bu verilerle 

karşılaştırmak amacıyla bakı sırasında 
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çocukların el dorsal yüz fotoğrafları çekildi. 

İstatiksel analizlerde ki-kare testi uygulandı. 
 
Bulgular 
Dijital formül toplam 737 çocuğun 483 

(%65,5)’ün de 3>4>2>5>1, 137 (%18,6)’sinde  

3>2>4>5>1, 117 (%15,9) çocukta ise 

3>4=2>5>1 şeklinde tespit edildi. Dijital 

formül dağılım sıklığı istatiksel olarak 

değerlendirildiğinde, çocuklarda cinsiyet ve 

yaş gruplarına göre (6-11, 12-15 yaş grupları) 

anlamlılık bulunamadı (p>0,05). Cinsiyet ve 

yaş gruplarına göre dijital formül dağılım 

sıklığına ait veriler  Tablo 1’de gösterildi. 

 
Tablo 1: Cinsiyet ve yaş gruplarına göre dijital 

formül dağılımı (%) 

 
Tartışma 
 Lewis S, İngiltere’de yaptığı çalışmada 

dijital formülün erkeklerde % 67 oranında  

3>4>2>5>1, kadınlarda ise  % 44 oranında 
3>2>4>5>1 , % 42 oranında   3>4>2>5>1 
şeklinde olduğunu tespit etmiş, cinsiyetler 

arasındaki farkı anlamlı bulmuştur (9). Bu  

çalışmaya benzer olarak Kimura’ nın japon ve 

tayvanlı’lar da yaptığı çalışmada  her iki 

cinsiyette dijital formül sıklıkla  3>4>2>5>1 
şeklindedir (10). Sıngh J, yetişkin hintlilerde 

yaptığı çalışmada her iki cinstede dijital 

formülün sıklıkla  4>2 şeklinde olduğunu 

göstermiş ve kadınlarda istatiksel açıdan 

anlamlı olarak, sağ ve sol el arasında dijital 

formülün değiştiğini göstermiştir (11).  

Literatürde çocuklarda dijital formülün 

belirlenmesine yönelik bir çalışma yoktur. 

Manning J.T., yaşları 5 ile 14  arasında 

değişen çocuklarda işaret ve yüzük parmak 

uzunluklarının (2D:4D) oranlarına bakmış;  
ingiliz, iskoç, uygur, macar ve jamaika’lı 

çocuklarda bu oranı anlamlı bulmuştur. Aynı 

çalışmada berber ırkında, bu çalışmaya benzer 

bir sonuç olarak cinsiyet ve 2D:4D oranı 

arasında anlamlılık yoktur (5). 
Bu çalışmada ortaya çıkan sonuçlardan biride 

dijital formülün çocukluk ve puberte sırasında 

değişmediğidir. Bu durum el parmaklarının 

morfolojik özelliklerinin, bireyin uterin hayatta 

maruz kaldığı hormonal (öströjen, testesteron, 

LH gibi)  değişikler ve süt çocukluğu 

dönemindeki gelişim sonucu belirlendiği tezini 

destekler niteliktedir (5,6).      
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       Cinsiyet 

 
    Yaş grubu 

 

Erkek Kız 6-11 12-15 
Dijital formül  

 

3>4>2>5>1  
 

66,9 

 

64,4 

 

64,5 

 

69,7 

 

3>2>4>5>1 
 

17,8 

 

19,3 

 

18,5 

 

18,7 

 

3>2=4>5>1 
 

15,4 

 

16,3 

 

17,0 

 

11,6 


