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Özet: Bu çal›flmada Meriones tristami difl geliflimi ve afl›n›m›na göre 4 farkl› yafl grubuna ayr›ld›. Alt ve üst incisörleri ç›km›fl, molar
diflleri henüz ç›kmam›fl 1 ayl›k örnekler, yavru; molar diflleri ç›km›fl, molar difllerin labial ve lingular yüzeylerindeki lateral oluklar
alveollerden yeni ç›kmakta olan 1 - 5 ayl›k örnekler, genç; lateral oluklar tamamen alveollerin d›fl›nda ve molarlar›n taç yüksekli¤inin
yar›s›ndan uzun veya eflit, M3, M3 ler M2, M2 lerle ayn› seviyede olan 6 -16 ayl›k örnekler, ergin; lateral oluklar molar difllerin taç
yüksekli¤inin yar›s›ndan k›sa veya yok olmufl ve molar difllerin yüzeylerinde afl›nmadan kaynaklanan bozulmalar bulunan örnekler,
yafll› olarak de¤erlendirilmifltir. Ayr›ca bu türde molar difllerin de kesiciler gibi ömür boyu uzad›¤› lateral oluklar›n uzunlugu ve afl›n›m
durumlar›na göz önüne al›narak gösterilmifltir.
Anahtar Sözcükler: Meriones tristrami, difl geliflimi, yafl tayini

The tooth development, tooth wearing and age determination of
Meriones tristrami (Mammalia :Rodentia)
Abstract: In this study, specimens of Meriones tristrami were assigned to four different age groups according to wear on the teeth.
Specimens at an age of 30 days with only their incisors appearing from their alveoli are referred to as newborn. Specimens from
45 days - five months old with their molar teeth and their lateral folds just proceding from the alveolus are referred to as young.
Specimens six - sixteen months old with their lateral folds extended from the half of molar crown height, and M3 and M3 having
reached to the level of M2 and M2 are referred to as adult. Specimens older than sixteen months with their lateral folds shorter than
the half of molar crown height or almost absent from wear, their cup contours fractured by means of different stages of wearing,
are referred to as old. Additionally, it was shown that molar teeth as well as incisors had grown throughout life according to the
findings of projecting and wearning stages of lateral folds.
Key Words: Meriones tristrami, tooth development, age determination

Girifl
Yay›nlanm›fl bilimsel çal›flmalara göre Merinones
tristrami Anadolu oldukça büyük bir yay›l›fl alan›na
sahiptir ve bu tür üzerine gerek Türkiye’den gerekse
yay›l›fl alan› olan Paleartik bölgeden çok say›da
taksonomik, ekolojik ve biyolojik araflt›rma bulunmaktad›r (1-10). Ancak özellikle taksonomik çal›flmalarda
örneklerin de¤erlendirilmesi yap›l›rken örneklerin yafl
gruplar›na ayr›lmas› ve de¤erlendirmelerin ergin örnekler
üzerinden yap›lmas› gerekmektedir. Günümüzde bu tür
üzerinde bu yönde yap›lm›fl bir çal›flma bulunmamaktad›r.
Bu nedenle, bu çal›flmada M. tristrami de yafl tayinine
olanak tan›yan baz› morfolojik özelliklerle birlikte difl

geliflimi ve afl›n›m› ayr›nt›l› bir flekilde ortaya konarak
türün biyolojisine katk› sa¤lamak amaçlanm›flt›r.

Materyal ve Metod
Bu çal›flmada 1991-1996 y›llar› aras›nda Türkiye’nin
de¤iflik yerlerinden yakalanm›fl. M. tristrami örneklerine
ait arazi kay›tlar› ve birlikte laboratuvarda üretilmifl
örnekler kullan›ld›. Araziden ölü yakalanan örneklerin bafl
iskeletleri, standart dört ölçüsü ve a¤›rl›klar› al›nd›, postu
bozulmam›fl örnekler standart müze örne¤i tipinde tahnit
edildi. Bütün örneklerin taksonomik teflhisleri Corbet (4),
Harrison and Bates (5) ve Yi¤it vd (6) ye göre yap›ld›.
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Araziden canl› yakalanan örnekler laboratuvara getirilerek
çiftler halinde ve tek tek 60 cm x 60 cm x 40 cm
boyutlar›nda kafeslere yerlefltirildi, örnekler kafeslerine
bu¤day, ayçice¤i, yeflil bitkisel materyal ve su verilerek
beslendi. Laboratuvarda do¤an yavrular do¤umdan
itibaren haftal›k, onbefl günlük, 1 ayl›k, 2 ayl›k periyodlar
halinde eter anestezisi alt›nda öldürülerek bir y›ll›k bir
süreyi kapsayacak flekilde en az befl örnekten oluflan
seriler elde edildi. Ayr›ca difl afl›n›m›n›n izlenmesi amac›yla
iki y›l boyunca periyodik olarak laboratuvardaki örnekler
öldürüldü. Bunlardaki difl afl›n›m› araziden getirilen
örneklerle karfl›laflt›r›ld›. Gerek laboratuvardan gerekse
araziden sa¤lanan bafl iskeletleri % 10 `luk amonyakl›
suda 70 derecede 20 dakika tutularak temizlendi. Bu
örneklere ait molar diflleri
mikrometre tak›lm›fl
mikroskop alt›nda ölçüldü. fiekil 1`de molar difllerden
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M. tristrami nin molar difllerinin genel flekli, üstte çi¤neme
yüzeyi, altta molarlar›n lateral yüzeyi görülmektedir. A:
anterior, P: posterior, Lo: lateral oluk.

al›nan ölçü yerleri ve makalede bahsedilen k›s›mlar›
gösterilmifltir. Molar difller üstten, labial ve lingular
yüzeylerden lub alt›nda x 10 büyütmede çizildi. Üst
molarlar›n çi¤neme yüzeylerinin çizimi sa¤ molarlardan,
lateral yüzeylerinin çizimi ise sol lingular molar s›ras›ndan
yap›lm›flt›r. Alt molarlar›n hem molar çi¤neme, hemde
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lateral yüzeyi sa¤ çene molar s›ras›ndan yap›lm›flt›r.
Örnekler Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji
Bölümünde muhafaza edilmektedir.

Sonuçlar ve Tart›flma
Arazi Bulgular›yla Yafl Tayini: Araziden yakalanan
örneklerin morfolojik olarak incelenmesiyle memeleri
belirgin (emzikli), plasenta veya plasenta kal›nt›s›na sahip,
uteruslar› aç›k olan difli örneklerle, testisleri skrotumun
içinde bulunan erkek örneklerin ergin olarak
degerlendirilebilece¤i saptand›. Bu yolla örnekler ergin
olanlar veya olmayanlar fleklinde kabaca iki gruba
ayr›labilirken, daha ayr›nt›l› bir yafl grubu saptamas›n›n
yap›lamayaca¤› belirlendi. Yi¤it vd. (7) bu tür de üremenin
Mart ve Eylül aras›nda aras›nda oldu¤unu ortaya
koymufllard›r. Bu bulgu dikkate al›nd›¤›nda yukar›da
belirtilen metodla yafl tayini ancak üreme periyodunda
yap›labilece¤i, üreme periyodu d›fl›nda yakalanan örnekler
ergin bile olsalar yukar›da ortaya konulan belirtileri
göstermediklerinden dolay› kesin bir yafl tayininin
yap›lamayaca¤› saptand›.
Difllerin Geliflimi, Afl›n›m› ve Yafl Tayini: Yeni
do¤mufl henüz bir günlük M.tristrami yavrular›n›n
gözleri, kulaklar› kapal› ve ç›plak do¤duklar› bilinmektedir
(7,9,10). Bir iki günlük örneklerin kafalar› üzerinde
yapt›¤›m›z incelemede kafa iskeletlerinin henüz tam
kemikleflmedi¤i, alt ve üst çenede gerek kesicilerin
gerekse molarlar›n ç›kmad›¤› saptand›. Bu durumdaki
örneklerin alt ve üst çenelerindeki alveol boflluklar›n›n
epidermal bir tabaka ile örtülü oldu¤u, alt ve üst alveol
boflluklar›n›n içinde ise 1. ve 2. molarlar›n içi bofl küçük
birer k›l›f halinde bulunduklar›, henüz köklerin ve M3,
M3’ün oluflmad›¤›, üçüncü molarlar›n yaln›z alveol
boflluklar›n›n bulundu¤u belirlendi. Kafa iskeletinin
kemikleflmeye bafllamas› birinci haftan›n sonlar›na do¤ru
olmaktad›r. Bir haftal›k örneklerin alt ve üst kesicilerinin
henüz yeni ç›kmakta olduklar› ancak 1. ve 2. molar
difllerin alveoller içinde genel flekillerini almakla birlikte
henüz ç›kmad›klar› saptand›. Bu aflamada bile 1. ve 2.
molar difllerin kökleri geliflmemifl olup difller içi bofl birer
k›l›f fleklindedir ve 3. molar da henüz oluflmam›flt›r. ‹kinci
haftan›n sonlar›na do¤ru molarlar alveol boflluklar›ndan
d›flar› ç›kmalar›na ra¤men hala epidermal tabakay› y›rt›p
d›flar› ç›kmam›fllard›r ama difllerin ç›kaca¤› yerler hafif
kabarm›fl bir durumdad›r, bu aflamada 3. molarlar alveol
boflluklar› içinde küçük bir nokta fleklindedir, epidermal
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tabaka kald›r›l›p 1. ve 2. molarlar incelendi¤inde bu
difllerin loblar›n›n birbirlerinden ayr› durumda olduklar›
belirlenmifltir. Üçüncü haftaya do¤ru molarlar hala
difletinden d›flar› ç›kmam›flt›r ancak
özellikle M1
molarlar›n loblar› birbirleriyle temas etmeye bafllarken,
M2’nin loblar› ise hala ayr›d›r (fiekil 2). Yi¤it vd (7),
Dieterlen (8), Papanyan (9), ve ‹likler (10) üçüncü
haftaya do¤ru yavrular›n gözlerinin aç›ld›¤›n›
kaydetmifllerdir. Bu bulgular örneklerin gözlerinin
aç›lmas›na ra¤men molar diflleri ç›kmad›¤› için henüz
kendi kendilerine beslenemediklerini göstermektedir. Bir
ay› tamamlam›fl örneklerde art›k molarlar kendilerini
örten epitel tabakay› y›rt›p d›flar› ç›kmaya bafllam›fllard›r,
alt ve üst çenelerdeki 1. ve 2. molarlar›n lateral
oluklar›n›n henüz alveol içine uzand›klar›, 3. molarlar›n
çi¤neme yüzeylerinin tam aç›lmad›¤›, boylar›n›n ise 2.
molarlardan k›sa oldu¤u saptanm›flt›r. Ancak incelenen
baz› örneklerde alt 1. molarlar›n 1. ve 2. oluklar›n›n
hafifçe alveollerden d›flar›ya ç›kmaya bafllad›klar›
görülmüfltür (flekil 3.a). Bu aflamada art›k 1. ve 2.
molarlar›n loblar› birbirleriyle tam olarak temas eder
vaziyettedir. Tablo 1`de molar difllerin loblar›n›n
genifllikleri verilmifltir, buradan görülece¤i gibi molar
diflleri yeni ç›km›fl bir ayl›k örneklerin alt ve üst 1.
molarlar›nda 3. lob, 2. molarlar›nda ise 1.lob daha
genifltir, ayr›ca flekil 4.a,b`de de molarlar›n uzunluklar›
görülmektedir. Bu grafiklerde 1. molarlar›n daima daha
uzun oldu¤u bunu s›ras›yla 2. ve 3. molarlar›n izledi¤i
aç›kca görülmektedir. K›rk günlük örneklerin molar
difllerinin de benzer özelliklere sahip olduklar›
belirlenmifltir. Yi¤it vd (7) Meriones tristrami yavrular›n
1.5 aya do¤ru tamamen sütten kesildi¤ini ve kat› besin
alabildiklerini kaydetmifltir. Bu bulgu molarlar›n ç›k›fl› ile
sütten kesilme zaman› aras›ndaki pozitif iliflkiyi
Tablo 1.

göstermekterdir. 1.5 - 2 ayl›k örneklerde difl kökleride
art›k tamamen geliflmifltir. Ancak hala M3, M3 ler M2 , M2
lerle ayn› hizada olmay›p biraz k›sad›rlar (flekil 3.b). fiekil
5` de ergin bir örne¤in molar diflleri ve bu difllerin
köklerine ait alveol boflluklar› gösterilmifltir. 2.5 ayl›k
örneklerde art›k M1, M1 ve M2, M2 lerdeki lateral oluklar
alveollerden tamamen d›flar› ç›km›flt›r. Alveol d›fl›na ç›kma
genellikle ilk olarak alt molarlar›n lateral oluklar›nda
görülmektedir, bu yafltaki örneklerde molar loblar›
aras›ndaki ba¤lant›lar oldukça belirgindir. M3 ve M3 , M2
ve M2`lerle ayn› seviyeye ulaflmalar›na karfl›n çi¤neme
yüzeyleri tam olarak aç›lmam›flt›r (flekil 3.c). 3,5 ayl›k
örneklerde molar hala 2.5 ayl›k örneklere benzer
özelliklere sahiptirler ancak daha henüz 3. molarlar›n
çi¤neme yüzeylerinin tam aç›lmad›¤›, molarlar›n
büyümesinin bir kan›t› olarak lateral oluklar›n alveol
kemi¤inden gittikce uzaklaflt›¤› saptanm›flt›r. Yi¤it vd (7)
yapt›klar› çal›flmada diflilerin genellikle 1 y›lda, erkeklerin
ise 6 ayda efleysel olgunlu¤a eriflti¤ini belirlemifltir. Bu
çal›flmada 4. aya do¤ru difllerin morfolojik olarak
erginlerde gözlenen genel özelliklere sahip olduklar›,
molarlar›n çi¤neme yüzeylerinin aç›ld›¤›, lateral oluklar›n
uzunlu¤unun henüz molarlar›n taç k›s›mlar›n›n
yüksekli¤inin yar›s›na ulaflmad›klar› belirlenmifltir. 5 - 6
ayl›k örneklerde lateral oluklar art›k alveol d›fl›nda kalan
molar difllerin taç k›s›mlar›n›n yüksekli¤inin yar›s›na
ulaflmaya bafllam›fllard›r, bu durum özellikle mandibular
molarlar›n lateral oluklar›nda daha belirgindir (flekil
6.a).Tablo 1`de ergin olarak dikkate ald›¤›m›z 6 ayl›k
örneklerin molar loblar›n›n genifllikleri ve flekil 4 a,b `de
ise molar difllerin uzunluklar› verilmifltir. Buradan
görülece¤i gibi 6 ayl›k örneklerin molar loblar›n›n
genifllikleri ve uzunluklar› 1 y›ll›k örneklerinkine oldukça
yak›nd›r. Yi¤it vd (7) 5 ayl›k örneklerin eksternal

M.tristrami’de molar difl loblar›n›n genifllik geliflimi (mm).

Molarlar

M1

M2

M3

M1

M2

M3

Yafl / Lob

1. Lob

2. Lob

3.Lob

1. Lob

2. Lob

Lob

1. Lob

2. Lob

3. Lob

1. Lob

2. lob

Lob

4 Hafta

0.98

1.29

1.49

1.49

1.46

1.03

1.09

1.21

1.27

1.38

1.23

1.14

6 Hafta

0.98

1.40

1.50

1.51

1.46

1.04

1.23

1.23

1.38

1.39

1.24

1.22

12 Hafta

1.01

1.76

1.63

1.58

1.48

1.04

1.25

1.24

1.45

1.49

1.29

1.25

14 Hafta

1.25

1.87

1.73

1.65

1.58

1.09

1.26

1.25

1.46

1.52

1.35

1.26

6 Ayl›k

1.42

1.91

1.81

1.85

1.60

1.12

1.29

1.51

1.50

1.76

1.44

1.31

1 Y›ll›k

1.49

1.97

1.84

1.86

1.59

1.14

1.30

1.59

1.66

1.84

1.58

1.36

1.5<Y›l

1.76

2.02

1.93

1.91

1.62

1.20

1.39

1.81

1.75

2.05

1.73

1.40
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fiekil 2.

Alveolden ç›km›fl ancak difl epitelinin
içinde bulunan 2-3 haftal›k molar
difllerin çi¤neme yüzeyleri ve lateral
oluklar›; loblar henüz birbirleriyle tam
temasl› de¤ildir ve 3. molarlar henüz
ç›kmam›flt›r., 1: maksiller, 2:
mandibular

fiekil 3.

M. tristrami, nin molar difllerinin
çi¤neme yüzeylerinde ve lateral
olduklar›nda yafla ba¤l› geliflim. 1:
maksillar, 2: mandibular. a: 1 ayl›k,
b: 1.5-2 ayl›k, c: 3-4 ayl›k.

M2
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mm
3

—

2,5

—

fiekil 4.

M. tristrami’nin molar difllerinin
uzunluk geliflimi. a: maksillar, b:
mandibular difl s›ras›

fiekil 5.

Ergin bir örne¤in üst molar
difllerinin labial’den görünümü ve
difllerin köklerinin alveoldeki
boflluklar›. 1: molarlar›n taç
k›sm› (alveol d›fl›nda), 2: molarlar›n kök k›sm› (alveol içinde).
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fiekil 6.

M. tristrami’nin 6 (a) ayl›k ve 1 y›ll›k (b) örneklerinin molar
difllerinin çi¤neme yüzeylerinde ve lateral oluklar›nda yafla
ba¤l› afl›n›m, 1: maksillar, 2: mandibular molar s›ras›.

ölçülerinin erginlerin varyasyon s›n›r›na girdi¤ini
kaydetmifltir. Bu yafl gurubundaki örneklerin özellikle alt
ve üst 3. molarlar›n çi¤neme yüzeyleri tamamen
aç›lm›flt›r. 1 yafl›na do¤ru molarlardaki lateral oluklar
molar difllerin alveol d›fl›nda kalan k›s›mlar›n›n
yüksekli¤inin yar›s› kadard›r ya da daha k›sa bir uzunlu¤a
sahiptir (flekil 6.b). Bir yafl›ndan sonra lateral oluklardaki
k›salma daha da belirgin hale gelir, yafllanmaya ba¤l›
olarak özellikle 1.5 yafl›na do¤ru lateral oluklar iyice
k›salm›fl hatta bazen yok olmaya bafllam›flt›r, bu
örneklerin molar difllerinin taç k›s›mlar›nda art›k afl›nma
belirtilerinin daha belirginleflti¤i görülmüfltür, afl›nman›n
ileri safhalar›nda loblar aras›ndaki ba¤lant›lar oldukça
genifllemifl ve iki lop birbiri ile kaynaflm›fl bir flekil alm›flt›r,
bu durumdaki molarlarda lateral oluklarda tamamen
kaybolmufl molarlar›n kök k›sm›n›n büyümesi sonucu
lateral olu¤u olmayan bir difl görünümü oluflmufltur. fiekil
7.a,b,c`de yafll› örneklerin molar difllerinin çi¤neme
yüzeylerinde afl›nmadan kaynaklanan farkl› flekillerdeki
afl›n›m varyasyonlar› görülmektedir. Buradan görüldü¤ü
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2

1

c

fiekil 7.

Yafll› örneklerde afl›n›ma ba¤l› varyasyonlar (a, b, c), oklar
molarlar›n uzanmas› sonucu alveolden d›flar› ç›kmakta olan
difl kökenlerini göstermektedir. 1: Maksillar, 2. mandibular.

gibi afl›nma gerek alt gerekse üst molar difl s›ras›nda 1.
molarlarda daha fazla olmaktad›r, afl›r› afl›nm›fl difllerde
difl kökleri alveol d›fl›na ç›kmaya bafllam›flt›r, bu durum da
yine molarlar›n uzad›¤›n›n aç›k bir belirtisidir (fiekil 7.c).
Bu flekildeki ergin ve yafll› örneklerde M1 ,M1’in 2. loblar›,
M2, M2’nin 1. loblar› di¤erlerinden daha genifltir (Tablo
1).
Bu bulgulara göre örnekler 4 yafl grubuna ayr›lm›flt›r;
molar difllerin tam olarak ç›kmam›fl 1ayl›k örneklerin
yavru, 1 - 5 ayl›k örneklerin genç , 6 ay ve üzeri yaflta
olan örneklerin ergin, 1.5 yafl›n› geçmifl örnekleri ise yafll›
olarak dikkate al›nabilece¤i saptanm›flt›r.

N. Y‹⁄‹T, E. ÇOLAK, fi. ÖZKURT, M. SÖZEN
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