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En exanlinar la cara interior de les puntes clels clits, els palutells de les
ratans i les plantes dels peus, hom observa que la pell que els recobreix
esta gravada per tins conjunts de linies paralleles que formen certs dibui-
xos. Des de CUMMINS horn cls denornina dermatoglifics.

Llur formac16 es molt precoc en la vida fetal. S'inicia a les 12 setrranes
i es definitive a les 24. Tradueixen les papilles dcrmiques, que en aquestes
regions scin mes voluminoses que a la resta del cos i es disposen en files
paralleles.

En certs punts s'interromp aquest parallelisme i es forlnen els deltes
o triradis, on conflueixen tres sistemes de crestes paralleles. Aquests punts
corresponen a les prominencies que horn observa en les primeres setinanes
de vida fetal. Si el bombament es molt pronunciat, es formara una imatge
de cercles conccutrics dita vorticil; si es intens pet-6 aplanat cap a un
costat, la imatge resta oberta en una banda formant on bucle; si es poc
prominent, les crestes queden paralleles i la imatge es diu arc (fig. r).

La distribuci6 de les linies sembla relacionar-se arnb la disposiciu de
la innervacid o la irrigacio d'aquestes regions.

Per a valorar quantitativament cis dertnatoglifics, horn utilitza princi-
palment dues Glades:

a) Nornbre dactilar total: suma de les crestes de tots els dits.

b) Valor de l'angle aid que situa el triradi t (fig. 2).

La iniportancia de la determinacio genetica d'aquests dibuixos es fona-
menta en els coelicients de correlaciO d'aquestes dades entre parents, i indi-
ca un tipus d'herencia poligenica en la qual intervener is gees, sense
dominiurcia i amb poca influencia ambiental (HOLT).

Els gens gonosomics sembla que tambe hi tenen importancia: coin
ntenor es el nontbre o la dimensio dels gonosomes (Turner, barons), ma-
jor es el nombre de crestes i per tant rues alt el Hombre dactilar. Per
contra, en les trisomies i en les doves, el nombre de crestes es menor
(Penrose).

Tots els primats tenen dermatoglffics a les regions prensils i selectiva-
nrent tactils. En el palrnell dels primats primitius predominen les imatges
complexes (vorticils), i evolucionen cap a dibuixos me's simples en l'honie.
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