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A Compa rative Macro-Anat omic, Mechanical an d Geometric Morphometrics Study
on Tre e and Ground Squirrcl and Rat
Özet: Bu çalışma karşılaştırmalı olarak üç tür rodent (kemirici) üzerinde yapıldı. On adet ergin ağaç sincabı (Sciurus
anoma/us, 5 erkek, 5 dişi), on adet ergin yer sincabı (Spermophi/us xanthoprymnus, 4 erkek, 6 dişi) ve on adette 60
günlük Rat-Sprague Oawley (Rattus norvegicus, 5 erkek, 5 dişi) kullanıldı. Çalışma içinde sağ mandibula'ların (çene
kemikleri) lateral yüzleri kullanıldı. Araştırmadaki ağaç, yer sincabı ve ratın mandibula'ları "makro-anatomik" olarak karşılaştırıldı. Rallar, sincaplarla kıyaslandığında en belirgin olarak; lateral yüzde incisura mandibula'nın rostro-ventralinde
kemiksel bir çıkıntı mevcutlu ve proc. coronoideus daha kısa ve düzd ü. Medial yüzdeki fossa pterygoidea oluşumu yer
sincaplarında daha derin , ratta ise daha sığdı. Memelilerden farklı olarak her üç türde de fossa masseterica'yı dorsal
ve ventral olarak sınırlayan masseterik çizgiler rnevcuttu, Çene kemiği üzerinden alınan bazı metrik ölçümler bakımından (Sd, Sv, Ad, Td), yer sincabı ve rat çok benzerdi. Ay rı c a üç türe ait mandibula kemiğindeki çiğneme kaslarının "mekanik avantajları " hesaplandı . Genelde ağaç sincabındaki çene kaslarının mekanik avantajları, yer sincaplarından yüksek bulund u. Buna karşın ağaç sincabı, ralla karşılaştırıldığında sadece iki çene kasının (Sd, Sv)
yüksek , bir kasın (Ad) düşük, diğer iki kasın (Tv, Td) ise benzer mekanik avantajlara sahip oldukları belirlendi . Rallar
ise yer sincapları ile kıyaslandığında, genelde çene kaslarının mekanik avantajı (Sd, Ad, Tv) yüksekti veya bazıları (Sv,
Td) benzerdi. M. temporalis'in dorsal fibrilleri (Td)'nin mekanik avantajı ise her üç türde de aynıydı . Bu araştırmada üç
kemirgen türüne ait man dibula şekilleri "Geometrik Morfometrik" metoduyla tür ve cinsiyet farklılığı bakımından da karşılaştırıldı . Bu amaçla çene kemiğinde 16 adet homolog landmark noktası tespit edildi. Elde edilen şekiilere ait veriler
Geometrik Morfometrik yön temiyle analiz edildi. Ilk iki temel bileşen-TB (PC-RW) ile türler ayırt edilebildi. Ilk iki TB, şe
killere ait toplam varyans ın % 71 ini açıkladı (TB1:%37 , TB2:%34). Deformasyon ağ ızgarası çizilerek örneklerdeki
landmark'ların hareket yönlerine ait fa rklı lı kl a r belirlendi. Şekil bakımından orthogonal karşılaştırmalar sonucu sadece
tür faktörünün istatistiki olarak önemli olduğu gözlendi.
Anahtar Kel im el er: Geometrik Morfometrik, sincap, rat, mandibula, anatomi
Su mmary : This study is carried out comparatively on three rodent species. There were ten matured three squirrels (5
male and 5 female), ten matured ground squirrels (4 male and 6 female), and ten 60 dayold rats (5 male and 5 female). Study material was lateral side of right mandible . Mandibles of tree and ground squirrels and rats were compared macro-anatomically. Comparing to squirrels, rats had a bone tip on the lateral side of rostro-ventral of mandibular notch, coronoid process was short- and plain, and in the medial side, pterygoid fossa was deepper in the
ground squirrels but not in the rats. Unlike mammals, three species had masseteric ridge that frames mass eteric
fossa dorsally and ventrally. In terms of some metric measurements (Sd, Sv, Ad, Td) taken on mandible, ground squirrel and rat were very similar. In additi on, mecha nical advantageous of masticatory muscles on the mand ible of three
species were calcula ted. In general, comparing to ground squirrel, tree squirrel had more mechanical advantageous
of jaw muscles. Howe ver, comparison of three squi rrelto rat showed thattree squirrel had more advantageous in two
jaw muscles (Sd, Sv), had disad vantageous in one masticatory muscles (Ad), and had no differences for the 'other two
jaw muscles (Tv, Td). Comparing rats to ground squirrels, in terms of jaw rnuscles, showed that rats had more advantageous in three jaw muscles (Sd, Ad, Tv), but had no differences for the other two (Sv, Td). In terms ol dorsal fibers of the temporal muscles (Td), there were no differences for three species. In this stud y, three rodent species
were compared for species and sex factors via Geometric Morphometrics methods . For this purpose, 16 homologous
landmarks, on the mand ible, were used. it is found that the first two principle components (PC 1 and PC2) were able to
separate three species clearly. The first !WO principle components were able to reveal71% of the total shape variation
(PC1 : 37%, PC2: 34%). In addition, movemen ts of landmarks in different species were analysed by means of deformation grid. Orthogonal comparison of shape data showed that three species differs statis tically significanlly.
Key Wo rds: Geometric Morphometrics, squirrel, rat, mandibula, anatomy
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(RahII. 1998).

Ma ndıbula'nm

çeornetdsf. mcrtometn çaiçin çok uygun bir yap ıd ı r (Velhagen ve
Roth, 1997). Kerntricüerln çene kas larının anatomisindekl fa rk l ı l ı klar, srruftancmlmalannda önemli
bir yere sahiptir ve 150 yııı aşkın bir süredir la xonomik s ı n ı l l a nd ı rıl m a l a r ı nı n temelini oluş t u ru r
(Thorington ve Darrow, 1996). Kemiricilerde baş ve
çenenin anatomik ş eklindek i larklıl ı kl a r sebebiyle,
kemikler üzerindeki ka sl a rın origo ve insertio'lan da
far kl ılı k göstermektedir. Çene kastan. Yeni Dünya
stncaplarmda Baıı ve Roth (1995), Eski Dünya slnca p l a rı n d a Thorington ve Darrow (1996) ve Anadolu ağaç slncaplarmda ise Ya lçın ve ark. (2003)
taral ın dan belirgin bir şekilde t a n ı m l a n mı şt ı r. Rat ve
s incapların çene ka s l a rı n ın anatomisi birbirine benzer (Thorington ve Darrow, 1996). Nitekim bu kasların mekanik olarak avantaj ya da d ezavantaj ları,
iskelet yapıs ıyla i lişkili olarak değiş iklik göstermektedir (Velhagen ve Bcth. 1997).

Kemlrfcuer (Rodentia) takımında 30 familya ve
2000 tür bulunur. Buna karşın sciuridae'da (Sincapgiller) 50 ta k ı m içerisinde 273 tür bulunmaktadı r. Bu takım , memeliler (Mammalia) sını lı
içerisinde taxonomik açıdan en büyük grubu ol uş
turur (Wilson ve Heeder. 1993). Ağ aç ve yer sinceptan. boyut ve morfolojik olarak birbirlerinden
fark lı lıklar gôsterirler (Roth, 1996).

lı ş mala rı

Sciurus aoomalus (eütoensteeot. 1785) (Ağaç
kemincüer takım ı içerisinde yer alan seluridae familyasına mensup bir türdür ve dünyada
Kafkasya, Iran, Anadolu. Suriye ve Filistin'de yayılı Ş göstermektedir (Ellermen ve Mcrr tscn-Scctt.
1951). S. anomalus'un Konya'nın Bey ş e h i r, Ereğli,
Hadim ve Meram ilçelerinde o ld uğ u tespit edilmişti r
(Konuk ve Kaya, 1998). Spermophi/us xsnthoprymnus (Yer si ncabı ) Bennet. 1835 ise Türkiye'nin Anadolu kı sm ında yayılış göstermektedir
(Doğramacı ve ark., 1994; Yiğit ve ark., 2000).
si nca b ı ) ,

Farklı kemirici türlerinin çene kemikleri üzerine
oldukça çok çalışma mevcuttur (Greene, 1963; Cniasson, 1980; Emry ve Thorington, 1982; Hurov ve
ark., 1988; William ve Sherri, 1993; Roth, 1996;
Velhagen ve Roth, 1997; Bodner ve ark., 1998; Duarte ve ark., 2000; Klingerberg ve Leamy, 2001;
Marcin, 2000; Ventrua ve ark., 2000; Russel ve
ark., 200 1; Oardmi. 2003: Cardini ve Tongiorgi.
2003; Mountetrc ve ark., 2003; Swiderski, 2003;
Cardini, 2004; Cardini ve O'Higgins 2004; Cardini
ve Slice, 2004). Ancak, bu araştırma larda Scirus
anoma/us ve Spermophi/us xanth oprymnus türlerinden bahsed ilmem işt ir. Bu türler üzerinde ülkemizde genelde (taxonomik, karyetip. sitogenetik,
hibemasyon ve üreme orga nları gibi) biyolojik temelli çalışma lar yapı lm ıştır.

Rat/us norvegieus (Berkenhcut. 1769) (Rat),
kemiriciler içinde büyüklük olarak Selrus türlerina
benzer ve gerontology'de sıklıkla kullan ılan bir nayvan modelidir (Bodner ve ark. 1998). Bat'la r. yeti şk in ve çocuklardaki mandibular büyümeye bir
dereceye kadar benzer bir yapı gösterirler. Bu
durum klinik insan çalışmalarında ya rd ımc ı olma sı
bakımından önemlidir (Losken ve ark., 1992).

Mortometri. şe kil l arklılıkları ve dil)er deolan il i şkileri inceler (Bookstein, 1991).
Moffometri çalışma larının amacı , biyolojik bir yapının dış (coğrafya , tür, cinsiyet vb.) ve iç (büyüme
vb.) faktörleriyle şekit f a rkl ı l ı kların ı n yapıs ını keş
fetrnektir. Populasyonlar a rası şe kil fa rklı lı ğı nı ince le diği gibi, canlı nın mensubu olduğ u populasyon
içi şekil larklılı kl a rı n ı da inceler (O'Higgins, 2000;
Pavlinov, 200 1). Geleneksel morl ometrtk analizlerde değişk enler a ra s ın da k i geometrik i liş ki koru nmadığından. d oğrusal (linear) mesale ölçümleri
şe kli nd e elde edilen verilerden şeklin gralik olarak
ifade edilebilmesi genellikle mümkün olamamaktadı r (Adams ve ark., 2004; Adams ve ark.•
2006 ).
ğiş ke nle rle

Bununla birlikte Önel ve Temizer (2005) taElazl{J. Erzincan ve Malatya'da . Albayrak
ve Arslan (2006) tarafından Karaman, Konya, Kütahya ve Çorum illerinde Scirus anoma/us türü
ağaç sincabtnm. baş ve çene kemikleri ü z e rı nd e
bazı mcrtcmetrik ve biyometrik ölçümler ya p ı l mıştı r .
Ote yandan bu araştırmadaki türlere yakı n olarak
sadece Spermophilus eitel/usun alt türleri üzerinde
baş ve d iş kökleri ile (Dikmenli, 1996) Seirus vın
garis'in sketeton axiale'sl üzerinde (Atalar ve Yı l
maz, 2004) bazı çalışmalar da mevcuttur. Ancak bu
çalışmala rda mandibula k emiği üzerinde çok oet aylı ve karşılaşt ırmalı bir morlometrik veri mevcut
ral ı ndan

"Geometrik Mortometri", üzerinde çalı şı l an
bütün bireylerin; belirgin, ka rşı lıklı anatomik işaret
no ktal a r ın ı n tanım landığ ı (homolog landmarks) ve
karşı la ştırıldığ ı bir metottur (Bookstein, 1991 ; Rohll
ve Marcus, 1993; Adams ve ark., 2004; Adams ve
ark., 2006). Bu teknik, morfologlar taraf ı nd a n üzerinde ça lı şt ı kl a r ı türün biyolojik ve anatomik şekli
ba kımından soyağacını n ortaya ç ıka rı l masında da

değ ild i.

Bu çalışmanın
l arın
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ıılıkları belirle mek ve türler a rası nda mekanik avantaj farklılıkla rı n ın olup ol mad ı ğ ını a raş tı rm a kt ı r. Bu
amaçla elde edilen veriler: 1) Gözlem ile makroanatom ik olarak değerl end i ri l ecek , 2) Elde edilen
geleneksel metrik ölçüm verileri bak ı m ından türler
a rası fark olup olmad ığı iyi bilinen istatistiki metotlarla karşılaştırılacak, 3) Bununla birlikte şekle
dayal ı bir analiz yöntemi olan "Geometrik Morfometr ik" analiz yöntemi de mandibula üzerinde türleri karşıla şt ı rmak amacıyla kullanılacakt ır.

1355/5374 say ılı izin yaz ıs ı ve ürün bulundurma
belgeleri alınmıştır) . Raııar ise Selçuk Üniversitesi
Tıp Fakültesinden elde edildi.
Araştırmadaki

ve

gözl enmişti r.

Do lay ısıyla

ka l ı cı

d işlerdeki aş ı n ma n ı n belirginl eşti ği

sincap örneklerinin yeve yer sincapları
yaban h a ya tı o rtamları n d a doğa l o la ra k besleniyorlardı . Ratlar ise tı p fakültesi deney hayvanları
l a bo rava l uva rında adlibi lum pelet yem ile best işk in o lduğ u b elirle n miş ti r. Ağ aç

Materyal ve Metot
Bu

tüm sincap örnekle rinde

d işl erin ç ıkt ı ğ ı

l e n m iş le rd i.

a raş t ı rm a nın

materyallerini; on adet ergin
ağaç s incabı (Sciurus erıomslus, 5 erkek , 5 d iş i) ,
on adet ergin yer si ncabı (Spermophilius xenttıoprymnus, 4 erkek, 6 dişi) ve on adette RatSprague Dawley (Rat/us norvegicus, 5 erkek, 5
d iş i ; 60 günlük) olma k üzere üç tür kemirici oluş 
turmakta d ı r. Sincap örnekleri Konya bölgesinden
toplandı (Ağaç ve yer si n ca b ı üzerinde araşt ırma
için Konya Va lil i ğ i Iı Çevre ve Orman Mü-

Can lı kemirgenler, phe nlobarbilal i l ac ın ı n ınt
raperitoneal enjeks iyonuyla ötanazl edilerek dondurucuda muhafaza edildi. Takiben örneklerin ba ş
kıs ı mla rı kaynayan suda maserasyon işl e miy l e temizlendi. Geri kalan anatomik oluşuml a r %1O' luk
formaldehit solüsyonunda saklandi. Kafa kemiklerinin sağ ve sol mandibula yarım ları
symphy sis mandibula'dan ayrı ld ı ve yu m u şa k do-

Ş e kil 1. Herbir örno e ail mandibula kem i ğ in in lateral-medial yüzleri ve belirli anatomik yapı lar: a. Corpus mandibulae, b.
Incisura vasorum facialum, c. Foramen menlale, d. Margo interalveolaris, e. Ramus mandibulae, f. Angulus mandibulae.
g. Processus angularis, h. Fossa masseterica. i. Fossa pterygoidea, j. Foramen mandibulae, k. Sulcus mylohyoideus, ı.
Processus coronoide us, m. Incisura mandibulae, n. Processus condylaris, o. Capul mandibulae, p. Collum mandibulae.
r. Fovea pıcrygoi dea, s. Dentes premolar, ı. Oenles molares, u. Masscterik çizgi (dorsal ve ventral), v, Symphysis, w.
Dentes incisive, A. S. anoma /us (A ğ aç S incab ı) , B. S. xanlhoprymnus (Yer Sincab ı), C. R. norvegicus (Rat].
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kular temizlenerek uzaklaştırıldı. Çalışma materya li
olarak sağ çene kemiğinin lateral yüzü tercih edildi.

Ratlarda çenen in mekan ik avantaj ı , h ayvanın
gücüyle ilişkilidir. Bir kesici d iş i n mekanik
avantajı; çiğneme kasına ait hareket (kuwet) kolunun, çene kemiğine ait yük koluna o ra nı olarak
ifade edilir (Hurow ve ark., 1988; Velhagen ve
Roth , 1997). Bu araştırmada adı geçen kaslar YaLçın ve ark., (2003) taralından Anadolu ağaç sinısırma

Rodentler. her ne kadar Nomina Anatomica
Veterinaria (N.A.V)'da dahil edilmese de bu çalı şmada ki terminolojik terimlerin yazımında, kılavuz
olarak N.A.V . (2005) kullanıldı. Bunun yanında Nomina'da olmayan bazı özel kas ile kemik yapıları ;
sincap ve ratlar üzerinde yoğun bir şekilde çalışan
Balı ve Roth (1995), Thorington ve Darrow (1996)
ile Velhagen ve Roth (1997)'un bildirdikleri gibi ya-

caplarında tanımlanmıştır.

Örneklerin Geometrik Mortometrik analizler
için

zıld ı.

Mand ibula resimleri dijital fotoğraf makinesiyle
(SONY DSC-F717 5.0 MegaPixel) çekildi ve arka
fonda milimetrik grafik kağıdı kullanıldı. Geometrik
Mortom etrik analizlerde kullanılmak üzere türlerin
mand ibula resimleri dijitalortamda bilgisayara aktarı larak JP EG lormatında kaydedildi.

Makro-anatom ik gözlemler:
Türlere

ait

şılaş tı rmalı olarak
lirlendi (Ş ek il 1).

mand ibula'lar üzerinde karmakroanatomik gözlemler be-

Metrik ölçümler:

Istatistiki Analiz Metotları :

Ölçümler, her bir örnek için (0.01mm hassasiyetli) dijital kumpas ile tüm çene kemiklerine
uygulandı. Yük kolu (L.A:12-5: kesici dişin direnç
kolu, caput mandibulae'nın tepe noktasından , incisiv dişin uç tepe noktasına kadar olan mesafe) ve
çene kaslarının harek et kol mesafeleri (LvA: Sd,
Sv, Ad, Tv, Td ; insertio düzeylerine göre) ve ilave
olarak da Dap mesafeleri ölçüldü (Ş ekil 2).

Ş e k il

hazırlanması :

Türlere ait mand ibula'lar üzerinden elde edilen
metrik ölçümlerle ilgili tanıtıcı istatistikler elde edildi.
Üzerinde durulan lenotipler, varyans analizi
(ANOVA) yoluyla istatistiki açıdan karş ılaştırıldı .
Farklı olan gurupların tespiti için "Asgari Önemli
Fark" (AÖF) metodu kullanı ld ı. So n uçl arı n karşılaştırılmasında a=O.05 duya rlı lık seviyesi kullan ı ld ı

2. M a nd ibu la'nın metrik ölçümleri (S. anomalus , lateralve sağ yüz, erkek).

LA: Incisiv dişin direnç kolu (Incisiv dişin uç tepe noktasından . caput mandibula e'nın tepe noktasına kadar olan mesale)
[12-5]. LvA: Çene k asl a rının hareket kolları ; tüm düzeylerde caput mandibu lae'nın tepe noktasından; Sd: Proc. angularis'in posterio-dorsal köş es ine (M. masseter superiicialis'in dorsal yönlü insertio librilleri) [12-9], Sv: Proc. angularis'in
anıerio-ventral köş esine (M. masseter superficialis'ini ventral yönlü insertio fibrilleri) [12-8], Ad: Masseterik çizginin anterior köşesine (M. masseter prolunda'nın anterior fibrilleri) [12-5], Tv: Retromolar diş h izasına (M. temporalis'in verural
insertio fibrilleri) [12-0]. Td: Proc. coronoideus'un uç noktasına (M. temporalis'in dorsal insertio librilleri) [12-2]. kadar olan
mesafeler. Dap: Pretomar ve molar diş ler arasındaki mesala (0-3) .
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ğerler sadece şekil ile ilgili bilgil eri içermektedir.
Önemli noktaların landmark sayısına ba ğlı olarak
şekil ile ilgili rakamlarımızın boyutu çok fazla olabilir. Boyut, bilinen istatistiki m et oııarl a indirgenebilir. Bu amaçla göreceli warp (relative
warp) değerleri elde edilebilir ki bu temel bile şen l er
analizidir (PCA) . PC1 PC2 ye karşı graf iğ i çizilebilir
ve burada gurupların ayrışm aları izlenebilir. Deformasyon ağ ı zg a ras ı (deformation grids) çizilerek
örneklerdeki landmarkların hareket yönü takip edilebilir (bu çalış mada tüm bu aşa ma l a r TpsRelw v,
1.44, "Rohlf, 2006 " yazılımıyla elde edildi ). Bununla
berab er, UPGMA d endogramları çizilip örnekler
aras ındaki yakı n lık da takip edilebilir. Geometrik
Morfometrik a nalı z metoduna ait yukar ı d a belirtilen
safhalar Booksteln, (1991) ; Rohlf ve Marcus,
(1993) ; Rolf, (1998) ; Adams ve ark., (2004); Adams
ve ark., (2006) ta rafın d a n d etaylı bir şekilde ta-

ve ark ., 1987) .

Bu ça lışmada elde edilen sincap türler inin ve
ratlarm ma ndibula'la rına ait dijital resimlerin in şe
kilsel olarak karşı laştırı lma larında "Geometrik Morfomet rik" analiz yöntemi ku llanılm ışt ır. Geometrik
Morfom etrik ana lizin ilk aşamas ında , mandibula'la ra ait önemli, be lirgin anatomik iş a ret noktaları (Iandmarklar) tespit edildi. Dijitalortama akta rı lan
bütün resimler üzerinde landmarklar
işa reııendi. Bu araşt ırmada 16 adet homolog tandmark kullan ı ld ı ve bu anatomik nokta lar Şekil 3'de
ta nımland ı .

Daha sonra büt ün mand ibu la ' ların tandmark
koord inat sistemine aktarı larak veri mat-

noktala rı

risi, X, ol u ştu ru ldu (nokt ala rı n say ısa llaşt ırı lmas ı) .
Bu işle mle r TpsD ig vers. 2.05 (Rohlf, 2006) paket
pro g ram ı üzerinden yap ı ld ı . Bu mat ris'deki ham veriler mandibul a'lara ait şekilden kaynaklanmayan
gurupla rın
karvary asyonu
da
içeri r ve
ş ılaşt ırı lmas ı ndan önce şekilden kaynaklanmayan
varyasyonun uzaklaşt ırı lması gerekir. Bu amaçla
yönelme (translation), rotasyon (rotation ), ve ölçeklendirme (scali ng) yap ı lır. Bu i şlemle r örneklere
"Gene ralized Proc rust es Analysts" (GPA) uygulanarak gerçekleştirilir. Elde edilen rakam lar tanjant boşlu ğuna yansıt ılır ve böylece kısmi warp
(partial warp ) d eğerleri elde edilmiş olur. Bu de-

nım lan mı şt ır .

Ayrıca k ı smi warp değe rleri üzerinde istatistiki
analiz yöntemleri uygula nabilir, gerekli modeller kurularak (tür, cinsi yet gibi) bı rde n fazla faktör için
karş ı l a ştırma ya p ı l a bilir. Bu çalı şmada da ı ü r ü n ya·
nında cinsiyetin, tür-cinsiyet interaksiyonunun şekil
üzerinde fa rklılık oluştu rup ol uşturmadığını incelemek amac ıyla modelle r kuruldu ve in di rgenmiş
kare ler toplam ı metodunun, Geometrik Morfometrik

Şe kil

3. Mandibula ka nı i gı n d e seçıle n "Anatomik ve Homolog Landmark" noktaları (S. anomalus, erkek, sa ğ lateral yüz).
1. Crista coronoideus'un antarior sonlanma ucu, 2. Processus coronoideus'un uç noktas ı , 3. Ilk premolar dişin anterioventral kö ş esi . 4. Incisiv d i şin alveoll dcnlalos'inin anterio-dorsal köşes i , 5. Incisiv d işi n tepe uç n oktası , 6. Incisiv dişin
alveoli dontales'inin anterio-ventral köşesi , 7. Incisura vasorum lacialium, 8. Processus angularis'in anterior köşesi , 9.
Processus angularis'in posterler köşesi, 10. Ramus mandibularis'in posterior yüzündeki eğimin orta noktas ı , 11. Caput
mandibulae'nın posterior köşesi , 12. Caput mandibulae'nın tepe noktası, 13. Capul mand ibulae'nın anterior köşes i . 14.
Incisura mandibulae, 15. Fossa masseterica'da; dorsal ve venlral masseterik çizgilerinin birl eş im n oktası , 16. For. mentale'nin posterior kenarı .
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olabilecek p rocrus tes mesafe kareler i tQPlarm metoduy la (sum of squa re reduction test lar
sum ol squa red procrus tes dis tance) veriler test
edildi (TpsReg v, 1.31 , Rohlf , 2005 ve J.1=0.05 a lın 

l e ş m e dü zeyi daha arıte rfo r yön lüydü ve for. mentale'n in hemen arkasına kadar u za n mrşn. Ayrıca bu
türde b irleşme düzeyi nokta s ı nı n uç kı sm ı di{ıe r lürlere nazaran daha açı kt ı . Arcus denlalis'in poste rior
düzeyindeki bir oluk, yer sirica bmda va ratta çok
beürqlndl. Proc . angularis'in (Şekil lIg) anterior köşes i a{ıaç ve yer sinca bmda belirgin bir şe ki l de me dtate doğ ru k ıv rı ldlOI gö zlendi. Ratta ise daha düz
ve pos terior nokta s ı cauda l yönlüydü. Buna ka rşın
yer si ncab ı nda, proc . angularis'i n pesterter köşes i
ço k belirgin bir şe kil de lateral yönlü bir çıkmn o l uş 

mıştı r) .

Sonuçla rı n istatts tikl aç ı dan önemli olup olmadıkları : Goodal F testi ile elde edile n F d e{ı eri nin
(kendisi dahil) kendis ine eşit veya da ha büyük kaç

defa F deşen tekra rland ı {ı ının dikkate al ı narak hesaplandlOI pe rmutasyon testi ile bulunmuştur (Permu ıasyo n sayıs ı 1000 ola rak alınmı ştı r).

t urma kta yd ı .

Bulgular

Medial yüz: Yer sinca b ın da fossa pteıygoidea
1/i) çok belirgin, ratta ise daha sl{ıd1. Sulcus
mylohyoideus (Şe kil 111<) ise ratta diQer iki türe nazaran daha deri not.
(Şe k i l

Makro-anatomik gözlemler:
Lateral yü z: 8u a ra ş n rmadakl her üç türde de,
proc . condylaris'in ( Ş e kil lIn) dis talinde. ramus
man dibula düzeyinde belirgin bir çukurluk bel i rle n mi ş tir. Bu çuk urluk en belirgin olarak a{ı aç sincabı nda, daha az olarak da ratta g örül müştü r. Yalnı zca
ratta. di{ıe r türlerden farklı olarak bu
çuku rlu ğu n
rostro-ventrefinde bir çıkınt ı gözlen miş ti r ki bu çık ı nt ı aynı zamanda proc. coronoideus'un lam a ltı ndaydı . Caput mand ibulae
(Şekil 110), ağaç ve yer sinca bmda ço k be lirgiod i
ve daha dış bükey yönlüy dü. Fakat reue çok daha
küçük bir yapt daydı. Collum mandibulae (Şe kil l /p)
yer sincab ı nda daha ince , buna karş ı n ratta ise
daha kalınd ı. Proc. co ronoldeus'un (Şekil 111) c rista's r a{ıaç si ncabı nda cranio-ventral yö nlü ola rak
ikinci molar diş hizas ına kada r, yer sinca b ı nd a ise
son motar d i ş bizasma kadar uz anmı şı ı. Proc. coronoideus, a{ıaç ve yer s i nca b ında eauda le do{ıru
biraz daha kı v rıkt ı , ratta ise boyu daha kı sa ve
düzdü . He r üç türde de d i{ıe r memeli hayv anlarda
behrtitmeyen. sadece bu tür lerde varolan ve fossa
masset enca'yr dorsal ve verural olarak sı nırla ya n
ve proc. co ronoideus'un c raniovent ral yönde inen
çizg isinin de vamı gö rünü mündeki "dorsal ma ssetenk" (Şekil 1/ul) çizgisi mevcuttu. Nihayetinde
bu oluşum ventralde n gelen "ve nlral mas setetik"
(Şekil 1/u2) çizgisiyle, lar. mentale'nin caudaUnde
bi rleşe rek so nlandı. A {ıaç ve ye r siric abmda dorsal
ve ven tral massetetik çizgisi, motar 1 d iş h i za s ı düzeyinde tam olarak birleşmesi ne ka rş ı n ratta, bir-

A{ı aç ve yer si ncabı nda mandibular d iş larmülü: "lnctslv: 1, premolar: 1, molar: 3~tü . Hatta ise:
"incleiv: 1. premolar: O, motat: 3" 'd ü. fncisiv d iş in
alv ectü a ğ aç si ncab ı nd a d i {ıer türlere nazaran daha
derindi. Hatta ise incisfve d i ş d i ~er iki türe nazaran
daha posteri or yön lüyd ü.

Metrik Ölçümle r.
Kemirgen türlerinin mettik ölçümlerden elde
edile n özellikler bakım ı nd a n ; ortalamaları , standart
ha la l a rı ve bu öze llikler bak ımı ndan ı ü r te nn karşılaştı rmalan ile ilgili lstatisttkt sonuçlar Tablo 1. de
verümiş tir. Tabloda karş ı la ştırı l an metrik ölçümler
sütunlarda, a raş tı rma türleri satı rla rda yer almakt adı r. Aynı sütunda farklı bartlendhm eler. ait olduk lan özellikler ba kımında türle r arasınd a istat istiki
olarak farklı l ı k olduOunu gös termektedir.
Tablo t'i Incelediğlmizde: en uzun yük kolunun
(LA) aOaç sincabı nda , en k ı sa yük kolunun da raüa
o ld u~ u gö rülmektedi r. Üç türe ait yük ko ll a rı uzun ların ın istatistiki olara k fa rkl ı old u~u tespit edilm iştir.
A{Jaç s incab ı nd a tüm hareket kol uzun lukları
diOer ıkı türden daha uzun b u lu n m u ştu r. Sd, Sv,
Ad, Tv, Td ha reket ko ll arını n uzunl ukl a rı ve ilave
me safe ölçüsü olarak Dap ba kı m ı nda n yapı lan karş ılaştı rmala r sonunda: sadece Sd, Sv ve Td uzunl ukl arı bak ımından yer sineabi ve rat aras ında is-

Tablo 1. Türlere ait yük kolu (LA- Ind siv diş için) ve ha/ekeı kollan",n (LvA-Çene kaslan için) ortalama uzunluklan (mm), standart
ve bu Ozellikler bakımından istatistiki olarak karşılaştınlmalan (duyarlılık seviyesi olarak P<O.OS ahrrnışllr.1Or içIn- IO ).

hataları

Tür

lAtS.e

Sd±S .e

SV±S.e

Ad ±S.e

Tv :tS.e

TdtS .e

Oap±S .e

S. anoma/us

34 .4910 .34 1

11.5910 .2 1'

16.2B1O.24'

22.5510.30'

' 4.~.26·

6.54±O.2B!l

9.B210 .08'

S. xanltıoprym.

3 1.73!O.3,.o

9-00±0.1,.o

13.B41O.16 b

19.10±0.14b

11.64±O.15 c

5.B2± 0.18b

B .S 7±O . ıot'

R. rJOIVegicus

29.6SiO .38 c

9.09:10.31 11

13.'2±O .3~

19.86tO.26 b

12.42±O.2Sb

5.471O.lg1l

6.411O.0"c
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sincabında "1· nolu landmark referans no kta s ı ağa ç
sincabına nazaran daha po steno-ocrsat yönlü ol-

tatistikl olarak bı r farklılık olmadı~ı, ancak di~er
özellikler ba kı m ı nd an uç türünde birbirinden istatisük l ola rak farklı old uğ u tespit edild i.

masına karşın, ralta biraz daha anteno-ventral y önlüydü . "'3~ nolu refe rans nokta s ı , a ğa ç slncebmoa

Türlere ait çene (çi~neme) kaslarının mekan ik
ile ilgili tan ıtı cı ıstatistikler ve istatistiki
~Ia ra k ka rşı la ştı rma sonuçla rı Tablo 2'de ve rilmişt ir.
Uç türde de en yüksek mekanik avantaja sahip
çene ka sının m. ma ssete r profunda'mn anter ior 'ibrilierinin (Ad), en d üşük mekanik avanta ja sah ip
olan kas ın Ise m. temporalis'in dcrsal fibrillerine
(Td) ait o ld uğu belirlendi. A{ıaç slncabjnda bazı
çene kaslar ı nın (Sd ve Sv) hareket kollarının mekanik avantajla n. di ğer iki türe nazaran daha yük·
sek bulundu . Buna karşın ratta m. masseter profunda 'nın anterler Iibriüertnin (Ad) mekanik avan lajı,
d i {ıer iki türe naza ran daha yük sek olarak bulundu .
Bunun yanında m. tem poratls'in ventral lnsertio Iibrilieri (Tv) mekan ık avantaj değeri, ağaç sineabi ve
ratta benzerdi. Öte yanda n yer sincab ı ve ratta ise
m. mas seter supe rflcie üs'in ventral fibrillerLnln (Sv)
mekanik avantaj değerlerinin aynı olduğu belirlendi.
Bu nunla birlikte m. ma sseler supertcialls 'in dcrsal
(Sel). m. masseler profunda 'nın ventrat (Ad) ve m.
tempo ren s'ın ventral übtülerinin (Tv) mekanık avantaj de{ıe rle ri nin reue. yer si ncab ı na nazaran daha
fazla olduğ u belirlendi. Tüm bunların yanında her
üç türde de m. temporalis'in dorsal fibrilleri'nin (Td)
mekanik avantaj değ erlerinin benzer ol d uğ u tesp it
edildi.

eksene göre daha anıerer. ratta ise posteri o-dorsa!
yOnlÜYdü. Aynı tandmark noktası yer sincabında
postenc-ventral yönlüydü. tnctstv dlşln tepe noktası
olan "S~ nolu landmark ncktasmm ise ratta di ğer iki
türe nazaran daha dorsal yönlü old uğu gözlendi.
'''6~' nolu landmarkta ise ağaç stnca bmda postericverural yönlü, yer sinca b ında iso anteno-dorsat yönlüydü. AaUa ise hafif çe anrerio-ve ntral yö nlüyd ü. inc tsura vaso rum tecialium (7) noktas ı nın yer sincab ında anterio r. ratta ise pe ster ter yön lü oldu{Ju
belirl end i. Proc . anqutans'tn posterior köşesi (9)
yer sineabi ve ratta, a ğaç slnc abmm z ı ttı olarak çok
beli rgin b ir ş ekilde oo ste rıo-crorsa t yönlü old uğu belirlendi. " 10~ nolu landmark noktası ağaç si nca b ında
an teno-ventra! yönlü olmasına ka rş ın . ratta pe steno-dcrsal yönlüydü. Yer sincabmda ise halilçe
anteric-dc rsat yön lüydü . Capu t mand ibu l ae' n ın pesterior kö şe si (11) ağaç sincamnda pos terio-dorsa t
yönlü ol mas ı na karşın. ratta anterio-ventr al yönlüydü . Yer si nca b ı nd a ise hafifçe antenor po.
z isyondaydı . Oç örnek ara sında en belirgin fark IJllkla tossa ma sste rica 'nın dorsal ve ventral
çizgilerinin ente rle r b irleşme n okta ları ile Lar. mentale'nin posterior köşel eri ara sında ki mesafede (1516) gözlendi. Nitekim ratta bu iki nokta birbi rine
do~ru yöne lm işti . Bun un yanında yer sıncabmda
" 1 S~ nolu landmark noktası d iğer iki türe nazaran
daha posterler yönl ü olduQ u gö zlend i. A ğ aç sincabının " 1 6~ nolu landmark noktası ise dah a anterior yönlüydü.

a va ntaj la r ı

Geometrik Mori ometri :
Ara ştır ma materyallerin in AW analizi sonucu
elde edilen temel bileşenlerden (TB) TB1 e karşı .
TB2 kullan ıl ara k ol uştu rul a n koord inat sIstemi üzerine yerl eştirilm esi ile elde edil en grafik ve guruplar
aras ınd a önemli işaret noktalarının hangi yöne hareket elliğin i göster en delormasyon a9 ızga rası
(oetormeuon grid) Şekil 4'te verilm işti r. Uç türe ait
eksen üzerindeki kutuplaşmalar bize ; türlere ait geometrik, tax cn cmik ve anatomik l arklı l ıkları ayırma
lm kanr ve rmektedir.

Yukanda belirtilen belirli anatomik i şaret nok·
talan d ışındaki d iğe r tan dma rk noktaları Incelendiğind e, kı smen bazı farklılıklar da gözlendi.
Nitekim; "2~ nolu landmark n oktası: ağaç sln cabında po stere-dcrsat. yer sinca b ı nd a anterio ventral. raüa Ise vent ral yön lüydü . "4 ~ numara lı
tandma rk noktası ağaç sincabında posteri or, ratta
anteno-ventra! yönlüydü. "B~ numa ralı tandmark ise
ağaç sinca b ı nda ventral. ratta Ise dcrsar po-

Ağ ı z gara sı
nokta l a rı ndaki

üzerindeki eğ ilme ler ve landmark
hareket yönleri incelendiğinde: Yer

2: r örıe re au çene (çiğnerne ) kasıa nmn mekanik avantajlan ile ilgili tanıtıcı istatisliklor (ortalama ve standart have Istatistiki olarak karşı laştmlmaları . Turierin bir özellik bakım ından farld ı harflendirmelcri, o özellik ba k ım ı ndan türler arası nda lsta fistikl olarak lark olduğ un u göstermektedir (P<O.OS).
TabıO
tala rı)

Tür

Scf±S.e

Sv±S.e

Ad±S.e

Tv±S.e

Td±S.e

0.4 1±O.ooSa

0.1910.008

S. anomalus

0 .34:tQJXW

0.4710.004-

0 .6S1O.OO4b

S. xanlhoprym nus

0 .28±O.OO4e

0.4410.007

b

0.60±0.ooSe

0.3 7±O.003 b

0.1810 .006

R. norvegicus

0.3 1±0.007 b

0.44±O.OO6b

0.67±O.0Q4a

0 .42:10. 004-

0.18to.OO6

89

YALÇı . KAYIŞ. ARSLAN

/
.2

. t

Şekil

4.

Araşt ırma

materyallerinin RW analizi sonucu elde edilen temel

bileşenl erd en

(TB) TBl e

karş ı

TB2

kullanı l ara k

oluşturulan koordinat sistemi üzerine yerleştirilerek elde edilen grafiği. Ilk Iki RW (TB), şekillere ait toplam varyans ın

%7 1'ini açıklamaktadı r (RW1: %37, RW2: %34). (SA: S. anomalus, SX: S. xentb oprymnus, RN: R. norveg icus).

T ürün (model 3)

yanında ,

cinsiyetin (model 4),
tür-clnslyet (model 2) ve tür-cinsiyet-tür' cinsiyet
interaksiyonunun (model 1) ş ekil üzerinde farklılık
oluşturup oluşturmadığını incelemek amacıyla, kurulan modellerden elde edilen sonuçlar Tablo 3'de

zisyondayd ı .

"12" nolu landmark ise ağaç sincabında posterio-dorsal yönlü olmasına karşın , rat
ve yer sincab ında , posterio-ventral yönlüydü. "13"
nolu tandmark noktas ı ağaç s incabında postericdorsal, ratta ise anterio-ventra( durumdayd ı . "14"
nolu tandmark ise ağaç sincabı nda posterio-dorsal
yönlü, yer sincabında ise anterio-venlral po-

verilmiştir.

zisyondaydı .
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Tablo 3. Değişi k modeltera ait genel ve hata'ya ait kareler
deleri. Goodall F testi ve permutasyon testi sonuçları .

toplam ları,

Kareler Toplamı'

modellerin

Modelin
Açıklama

Model

şe kille

ilgili

vaıyasyonu açıklama

GeneUeşli ril miş

Permutasyon

Goodall F testi için

testi sonucu

P değe ri

(N: l000)

Genel

Hata

Yüzdesi

0.17864

0.054350

69.6%

0.0000

2. Tür «Cinsiye t

0.17864

0. 05623

68.5%

0.0000

3. Tür

0.17864

0.058660

67.2%

0.0000

1

4. Cinsiyet

0.17864

0.17589

1.5%

0.9952

82 1

1. Tür+Cinsiyet+Tür

' Cinsiyeı

yQz-

i

' Ptcctustes mesal e kareler toplamı (Sum ol squared prccrustes distance)

ise postere-o orsat yönlü olarak gözde ilade edil mi ş t i r (Velhagen ve Roth, 1997;
Russel ve ark., 200 1; Swid erski, 2003) . Bu çalı şmad a da yukarıdaki bulgu lara benzer son uçlar
elde edi lmiştir. Bunu n yan ında rana diğ er türlerden
lark lr olarak, lnclslv d i şin dcrsal yönlü, proc. co rona ideus'un ise daha kı sa ve daha düz old uğu
gözlenmiştir. Ayrı ca bu yapın ı n crista 'sı yer slncab ı nda , sadece son molar d i ş hiza s ı na kadar
uzanrruştrr. Carvivor'larda ram us mand i bula e'nın
caudo-ventral çr kmtısı olarak görd üğü mOz proc. angularis'in anıe rer köş esi; ağaç ve yer s incabında
medial yönlü ola rak kıvrılmasına karş ın, ralta bu
durum gözlenme miştir_ Zira bu türde proc. angularis'in posterer köşes i ca udal yönlüydü. Ay nı
no kta yer s incab ında çok beli rgin bir ş eki ld e lateral
yönlü olarak gözl enmiştir.

Tablo 3'den de a nlaşılacağ ı üzere, şeki lle ilgili
toplam varyasyonun: sadece cinsiyet % 1.5 ini; sadece tür. % 67.2'sini; tür-cinsiyet % 68.5'ini,
tür-cinsiyet-tür'cinsiyet
%
es.s'smr
açrk!ayabilmektedir. Burada ki modellerden sadece cinsiyetin istatistiki olarak önemli ol mad ığ ı gözlendi
(f»O.05). Ancak in dirgen miş kareler toplamı metodunun Geometrik Morfometrik analoğu olabilecek
procrustes mesafe kareleri top lamı metoduyla (sum
oı' square reduction test for sum ol squared procrustes disıance) yapıl an model ka rş ılaştırmalan sonucu model 1,2,3'ün, model 4 ten lstatistikl olarak
fa rk lı old uğu ; fakat model 3, model 2 ve model 1
a rasında istatlstıkt olarak bir larkın olmadı ğı t espıt
edild i.
Tartışma

an çuıens'ın
lendiği

ve So nuç

Bu çalı şmada üç
dibula's ı ka rşılaştırmalı

adet kem irici türünün maolarak -Anatomik, Mekanik
ve Geometrik Mortometnk" açıs ı nda n analiz edil-

Önel ve Temizer (2oo5)'in. erkek ve d işi S.
anomalus'un mand ibula'sındaki d iş dizisi uz unluğ u
için elde elliği d eğ erlerle, bu çalışmada ki aynı tür
a ğaç sinca b ı için elde edilen değ erler birbirine çok
benz erdi. Dikmenli (1996); Dikmen li ve Kaya
(2000) mand ibula'daki d iş diz isi uzunluğ unun, Anadoluda'daki Spermophilus xanlhoprymnus'un ergin
erkek ve d iş il erinde ortalama 9.4 mm, Spermophilus citellus'un ergin erkele rinde 8.60 mm ctduğunu b ildirmişl erd ir. Bu çalış mada ise aynı mesafe araştırmada ki Spermophilus eifel/us için
bildirilen değ ere çok ya kın (ortalama 8.57 mm) olarak bulunmu ştur. Atalar ve Y ılmaz (2oo4)' ln üzerindeki çalıştıklan ağaç s irıca bı türünde (S. vulgaris)
ise b ildirdikleri çene diş formülü ve mandibula' nı n
genel anatomik özellikleri b a kımında n bu a raş
Il rmadakl S. anomalus tünJyle oldukça benze rlik

m işt i r.

Bu çalı ş mada her Oç türdejd dcrsal ve ventral
masse terik ç izgileri belin endi. Nitekim , benz er şe
kilde Thorington ve Darrow ( 1996)'da, mandibula'nm masseterik ç izgilerinin antenor uçların ı n
günümüz s incapla rında genellikle PM veya ML
d i ş in ven traü düzeyinde
b irlcşt iğ ini ifade etmi şlerdir . Bunun yanında aynı çalışmada, ratta
masseterik çizgilerinin anterler uçları nın d iğer iki
türden larkl ı olara k lor . mentale'nin hemen gerisinde lokalize olduğ u ve sadece bu türde her iki"
çizgin in anterler uç kıs ımların ın daha açık olduğu
bi ldi ri lm işt i r . Birçok since p türlerind e mandibula kemiğ ini n morfolojisindek i ba zı ya p ı la rı n; Aplodontia.
Rallus ve O nd a ı ra cinsi rodentlerden larkl ı old uğ u
da b ild i rilm i şt ir. Ayrı ca sineaptann genelinde lor.
mentale'nin masseterik çizgiden daha uzakta ve inctsiv dişe ya kı n noktada yerleşt iğ i, ayrıca proc. coronoideus'un daha yüksekt e ve uzun old uğ u , proc.

g öst erd i ği be lirlen m iş ti r.

Bu araştırmadaki her üç tür arasında en uzun
yük kolunun (LA) ağ aç slncabında. en k ı sa olanın
ise ratta o lduğ u beli rle n mi şt i r. Hurov ve ark.
91

YA Lç ı N .

KA YI Ş . A RSLAN
Iışmada ba zı yer s incapla n n ı n , genellikle diğer sineap türlerine nazaran daha düşük mekanik avantajiara sahip olduğu bild i ril mişti r . Aynı şe ki lde bu çaIışmada ki yer sineabi türünde de genelde (Td hariç)
çene kas la rına ait mekanik avantaj d e ğ e rl erin in ,
a{Jaç si nca b ı na göre daha düşü k oldu~u beli rl enmi ştir. Buna karşı n rall a a~aç sincapına nazaran sadece m. masseter p rofu nda ' nın oorsat übrilierinin (Ad) mekanik avantajla rı daha yüksek
bulu n mu şt ur, En dikkate değer sonuçta ; her üç
türde de m. temporalis'in vent ral fibrillerinin (Tv)
mekani k a va ntajını n benze r olarak bulunmasıydı .

( 1 9 88)' nı n R. norvegicus'da Td,
l u k l a rı için b ild i rdi ~i de ~e rle rle,

Sd, sv ve LA uzunbu çalış madaki rat
için elde edilen sonuçla r paralellik göstermektedi r,
Bu a raşt ı rmad aki a~aç si ncab ı nı n yük kolu uzunluk
değe rle rL Thorington ve Oarrow (1996)'un ba zı At rtka ve Asya sincap (Paraxerus pa lliatus, He·
Jioseuirus ru/obrachium, Calfosciurus notatus ve
Oremomys ru/igenis) türleri için b ild ird i~ i d e ğ er te re
çok yakı ndı .
Tho ringto n ve Darrow ( 1996), Sciur cmctphy
üç tür sincapta çok y o~un sert besinlerle beslenenlerde, m. masseter prolunda' nı n
anterior hbriIJerindeki ı s ırma gücünün etkisinin art ış
gös te rdiği ni b ellrtmişle rdlr. Nitekim bu kasın mekanik a va ntaj ı Aplodonlia rura'da 0.548, eski dünya
sincapla nnda ise ö.aöö'oan büyük o ld uğ u blldi rilmiştir. Ay nı çalışmada bir çok slncap tOründeki
ısı rrnanın mekanik ava ntajı bak ı m ından ; m. ı em 
pc ralis'in . m. masseter prof unda 'n ın anterle r ile m.
masse le r superiiciali s'in ço~u librillerinden daha
k ı s a bir direnç koluna sahip o ld uğ u açıklanmıştı r.
Bu ara ştırma da da benzer sonuçlar bul unmuşt ur.
Ayrıca her Oç türde de m. massete r profunda 'mn
enterle r fibrillerinin (Ad) meka nik ava n t a j ın ın , diQer
kasla rın mekani k avan taj ın a nazaran en yüksek de·
~e rde olduQu tespit edilm iş ti r. M. temoorans'rn ccrsal fibrillerinin (Td) mekanik avantaj ın ı n da diQer
çene kastanna nazaran her üç türde de en d üş ü k
a ltta k ı m ın da ki

Bu a raş t ı rmada üzerinde çalışı la n ratta. genel
olarak çene kaslan için elde edilen mekani k avantaj
d e ğ erle ri , Velhagen ve Roth (1997)'u n aynı tür rat
için bildirdiai de ğ erlere çok yakı nd ı . Hafta Hurov ve
ark. ( 19 88 )' n ı n 250g. üstündeki R. norvegicus için
b i ldird i ğ i m. temporalis'in dorsal ve ventrat fibrilieri'nin (Tv, Td) mekanik avantaj değ erleri, a raş 
t ırm a b ul gularımızda ki a y n ı rat türü için belirlenen
değerle re çok benzerdi.
M. masseter superfictafts'in. rat'ta hem ısı rma
hem de çi ğ n eme s ı ras ı nd a aktif o ld uğ u, sineaptarda
ise m. masseter p rofu nda'nın anterior fibrillerinin
rattarla karşrlaşunldığmda çok az fa rkl ı l ı ğ ı n olduğu
b i ld iri lm işt ir (Hurow , 1988; Weijs ve Dantuma,
1975; Tharington ve Oarrow , 1996). Bunu yanında
Velhagen ve Roth (1997), Rattus ve Oncatre'da m.
tempcralis'in ve özelli kle de m. masseter superficialis'in incisiv ı sırma s ı rasındaki mekanik
avantaj de{Jerlerinin sincapla ra nazaran daha
küçük oldu ğu ifade e tmi ş l e rd i r. Ancak bu durum çaIışma bu lg ul arım ızI a paralellik arz eımemekteyd i.
F arklı olarak bu a ra ş tı r mada ki rat ta , m. masseter
profunda 'nın anterior fibrillerinin (Ad) mekanik
avan taj ı , ağaç ve yer sincabma nazaran daha yüksek d e ğ erd e bu lu nm uşt ur.

de ğerde oldu~u gözlenmişti r.

Bu a raş tı rmada ki ağaç slnca bm da: m. masseter p ro lunda'nı n antenor fibrilleri (Ad) ile m. ternporalis ve m. masseter supe rücialis'in dcr sal ve
ventral librilleri (Td , Tv, Sd ve Sv) için elde edilen
mekanik avantaj d e ğe rle ri; Velhagen ve Roth
(1997)'un baz ı a öaç sinceplan (Sciurus igniventris,
S. aureogas ter, S. cs rotmensts. S. cofliaei, S. srramineus, S. eberu, S. deppei, S. sestuans, S. niger,
S. 9rana tensis, Microsciurus mimulus, M. al/ari,
ProsciuriJ/us /eucomus ve Nannosciurus me/anotis
ve Tamiasciurus hudsonicus) için b i ld ird i ğ i oe{Jerlere benzer veya çok yak ın d e ğ erde oldu{Ju beli rle nmişti r. Bunun ya n ınd a aynı çene kaslannda.
Thorington ve Oarrow (1996)'un da baz ı Afrika ve
Asya slncap türleri (Protexrus srangeri, He·
liosciurus nstobrscnıum, Sunassciurus hippurus,
Atlantoxerus getulus, Funambu/us pennanti, Funisciurus anaerythrus ve Myosciurus pumilio) için
bildirdi{Ji de{Jerlere ya k ın old uğu g öz lenm iş t ir .

Alkan (1965), Türk iye'deki ağaç sincaplannm:
tohum , tomurcuk , filiz, kozatak ve meyveleriyle be s l en d i ğ in i ; buna karş ın yer sincaplarının
ise yaba ni ot, yumrulu bitki, yon ca, bezelye, bitkilerin yeş il yerlerini, yere düşen meyve taneleri,
fınd ık, fı st ı k ve ç eş itl i hububatlar ile bes lendiğ ini bitdirmiştir. Velhagen ve Roth (1997), ağaç ve uçan
sm ca p ıarda , mandibula'daki mekanik avantaj farkıılı kla rı nın bu ha yvan l arın yaşamla rında f ındı k ceviz,
m e ş e pala mutu gibi sert besinlerle beslenmes iyle
ili şkili o ld uğ u n u ileri sü rmüşlerdi r. Nitekim Katsaros
ve ark. (2001"da, yumuşa k veya sert bestnterte
beslen en ratlarda, ç i ğneme kas l ann ın fonk·
siyonunda ve baş kemiğind e fa rkl ı l ıkların olabileceOini ilade e tmi şle rdi r. Ancak Balı ve Both
(1995), Yeni Dünya st nca pıa nno a bu durumun ne
ağ aç la rı n

Bu ça lışmada ki yer sinca pl a rı n ın çene kastan
için elde edilen mekanik avan taj değ erl eri , vethagen ve Roth ( 1997)'un ba zı yer sirceplan [Spermophi/us teıemns, Tamias stns ıus ve Marmota
monax) için b il d irdiği değerl e re benze rdi. Aynı çe-
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VUCUt luUesrf'e ne de besleNne alışkanhOI ile igili
oIduOunu açıklamıştı r. Oı:e yandan Thorington ve

bi r şekıkSe ağaç sıncabına nazaran birbit1enySe
büyUk benzetikler gOsterdiOi l es pı l ed ı lmiştil. Ote
yandan taJtonomı:k olarak bUbCnne daha yakın ai!eden olan ai)aç ve yer s ıncablllın IM genel ana lomik ve moc101o;k nit eliklen bakımı ndan ıse da ha
benzer oIduQu tespıt ed*Rşbr.

Oarrow ( 1996) LS8 eslıd dünya sincaplannda çene
ka sıarının beSJervneyle olan iliş kisınin çok aç ı k ve
net onıadlQlnt biId~Se rdır. Nowak ve Paradiso
(1983) ISe aQaç sıncaplannm toprak attıncıa sakladlOI rreşe palamAlanyta beslendiOınt; yer sincaplannın ise doOadaki tohum. sen kabUkkJ LohurNar.
t · kOldan. Çiçek sooan&an. mantar.
çimen. bOcek., bazı omurgal ı ve omurgasıziaf ile
kuş yumurta ları yed tCini; ratların lsa orrvıivor olduQu ve ÇOk çeşıtli billıd t ürıen ve hayvansal be-

son yınarda

metnk OIçiımIere dayaıı analiz YOntür1en birbrlennden a yı r
mak ve karşı laştırmak amacryla -<ieometnk Mor·
tomeln'" metodunun çok daha s ık kullanlldıOI
bdinmekted.. (Rohlt. 2003; AdamS ve ark.• 2()().ı :
Adams ve ark., 20(6). Nıtekim bu çalışmada da
makr~analomik ve metrik yOntemlertn yanında .
-<ieometnK Mollometnl(' yOnıoml de kullan ı ld ı. Bu
araştırmadaki üç rodent turUnün mandıbula'sı üzerinde yapılan morfolojık ve mortometnk sonuçlar.
bu kemiOin ıürler arasında ilk bakışla çok benrermış gibi gOrünse de aslında aralarında çok belirgin farklılıkların oIdUOU gOzlenmiştır . Oze lilde. Geomelrik Morfometrik melodu Ile uç tür net bır
ş ekilde birbirlerinden ayrılmıştır. Zıra bu araş
tırmada. uç lürün -<ieomettik Mortometnl(- analiZ
yOnIenvyte şe
balumından karş ıtaŞllfllmasında :
araştırma materyarıerinin AW analizı sonucu elde
edilen lemel bleşen'erden (TB ) TB ı 8 karş ı TB2
kullantlarak oluşturulan koordınal w ıemi üzenne
yer1eştırilmesi lo elde ediSen gral ık., guruplann (tur.
larin) bltblôetinden şe
bakımından bariz oıa ra k
aynkj ıldannı gOslelJTişbr. Guruplar arasında landmark noktalannın hangi YOne hareket elt iOW'U gösteren ctclormasyon aO Ilgarasının (deformalion
grid) inceJe~ sonucu; Ozellikle 1,3.5.6.7.9. 10.
11.15 ve 16 ~u homolog landmark. noktalarının
ÇOk daha fazla de formasyons UOradlQınl . dolayısıyla araştırmadaki
tOrü şekil bakımından
ayırmaya ya raya n Onemli no ktala r oldu!;ıu an laşılmı ştır . N ihayetinde Geo mel rik Mollomel rik yönlomlyle sıstema tık olarak birbirind en uzak olan bu
Oç l Ar. sadece mandibula kemikleri ku ll a n ı la ra k belirg in bir şekilde birblrlorinden ayı rt edilebilmişl ir.
tetıılenyte klyaslanehO ında

sinlennı tOkeltiQinl ıfade etmişlerdır .

Bu araştırmada ise genel olarak aQaç ve ye r
sincabtOl kıyaslad lOımızda. daha büyUk vücut oı
çulerine sa~p olan a(laç sinCabtOln (S . anomalus)
çene kasıarının mekanik avantajının. genelde ye r
sincabı luründan (S. xanthoprymnus) daha yijksek
oIduQu düşünOlebiir. Bunu yanında rann da. k ı s
me n de o lsa yer sincabından daha yijksek mekanik
avantajlara (Sd. Ad ve Tv bakımından) sahıp 0lmas ı aynı baOIamda deOer1endmlobWr. D;Qer bol çab~mada Roth (1996). sincaplann çene kornoQindeki
mekanı k avanlaj benzer1ikJennln hem vücut kitSesiy\e orantılı oıarak, hem de geometnk benzertik
bakımından bUt:ııf1eriyle Ili ş

dduQunu

befirtı'nştir.

Ote yandan Cardtri ve Toogiorgı (2003). m. masseler supeı1icia lis'jn mekanık avantaj ının. bireyin
emsel oIglx\It.JOuna baOh olarak daha büyük olduOunu bildı rnı;ş lcrd ır. Anca k bu oranın VUCUt kıt
leSIyle ılişkIN olarak yorumlanamayacaOI da ilade
edım:ıişıır. Aynca daha güçlü bir il'lCJsiv di şln gerekl ıhQI durumu. her zaman besin 'a rklı llOI ile de
aç ıklanarnayacaQı beliniımış ıı r . Genç ve 1 ya şında
ki sen-karmn mermcüann diOer slnca p türleri gibI
aynı ç imen de beslenmele rı d a bu rada Omek ola rak
v e ntmişur . Ca rdı n i ve Tong iorgl (2003)'ye gOre. buradaki kesici diş lo rin tstrma gCıcCı ve me kanik avanlaJ
la r kl ıl ı kla rı nın ;
yet i ş k inle rin
kendi
populasyonuoda id 6ç çanşmata r ve yırtıcı hayvanlarla
ola n savunma mekanizmasının da bu uyumda
daha etkıli okıuOu ifade ed ılmişlir . Dolay ısıyla bu
ça lışmada üç türde de çene kasıarındaıd mekanik
evantaı farklıl ıklarının sebebirwı, beslenme tspiıden
ıryade lürler
aras ındald
mandıbula'n ın
morlolops.ırıdeld geometrik benzerlik veya farklılıklardan
ileri ~ ve ayrıca VCıCUI OIçüIerindeki fark.ldıklarını n da burada etkıli oiabieceOi düşünülebi1r .
En Onemb sebebinde tUt larklıllOıodan len ge..
ıeııoıeceo" düşünüycnJL
Morf ometrık

oç

Sonuç olarak; bu çalışmadan elde edilen anatomik. mekanik ve Geometrik Moll omeııı k analiz
sorıuçIan , Ueride yapılacak o lan buna ben zer çaIışmalara katkı saQlayabll ir. Ozenılde Geomelnk
Mor1ome trlk analiZ yönteminin bu ça lışmada kl sonuçlanna dayanarak: iSerde yapılacak otan an tur·
terin beliriefVnesi; türler arası mortolo;. filogenetik
ve simetnk farklılıldar (fluduaııng asymmeıry) ile

'urlet ;ç;ndeki poııoılasyon veya COOrali 'ar"hboa da·
yalı
çalı~rda
ba~lı
bol ~kide kULIanılabiıeceoı kanaatindey\z. Booun yanonda
ko·

uç

ölçümler (Sd. Sv . Ad ve Td) ve

mıncı

lürünün mandbJla'sından ekla edilen bu
sonuçtar. aynı türlerin dtOe' iskelet kemı kJeıiyle de
lesi edierek benzer sonuçtara uiaşılabilir.

me kanı k avantaj dOOeı1eri (Sv ve Td) bakımından.
taJtonomık farld lll08 sahip yer &incabt ve ra tın; ilginç
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