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The Sex Determination or SU J"gical Techniquc in I'oultry. 

Summa!")': In receni years, accurale sex deıerıııinOlion is beeoıııing ıııorl! 
iIl/JlOrlm" depemi 011 ıhe iııerease oj avieııllure in Turkey. Sıırgieaf sex 
determinalian (Iaparoscopy) is one of/he //Iost reliable lııethiJds i/1 birtls. 

In this sllldy: sıırgieal sex delerıııinatioıı W0,5 ıııentioııed in 20 pigeons (//ul 
40 sea gııl/s. 

Özet: &ın yıl/arda ülkemizde stis kuşları yetiştiriciliiinin ortışma paralel 
olarak bl/n/arm cins~yetiniıı bilinmesi anelii kazanmış/ ır. Cerrahi yön/eıııle cins~yeı 
ıayini en gflveniliry6nteıııferdeıı birisidir. 

Bıı çalışlllCldn 40 ııınrlı III! 10 güwrcinde cerrahi ytimeıııle (laparoskopik 
y6ıelıı) cins~)!f!1 ıayini ko/l/l edilıııişıil·. 

G iriş 

Kanatlılarda cinsiyet tayı ili çeşi tli amaçl<ırla kullanılmaktadır. Özellık le 
tavuk yetiştiriciliği nde gü nlük civcivlerin dişi ve erkeklerini hemen ayırmanın 

pekçok yararı varaı r. Etlik civcivler ha riç yumurtaya yönelik yetiştirınelerde erkek 
civcivlerin büyütülerek kasaplık olarak değer lendirilme le ri ekonomik değildir. 

Yedikleri yeme göte sag lanaıı ağırlık artışı çok azdır. Son yıllarda süs kuşları 
yetişti ric ili ginin yaygınlaşması bunların cinsiyetIerinin bilinmesini de önemli 
kılmışt ı r. D iğer kanatlı Hirlerinde ka fa ve gaga şek li . gaga ve göz çevresinde renk 
farklılığı . davranı ~ biçimi , pelvis kemikleri açıklığ ı ve benzeri morfolojik 
görünüm farklılığına bakılarak cinsiyet saptanabilse bile özellikle papağan 

türlerinde cinsiyeıin ay ı rdedihnesi oldukç.1 zordur (3.5. 7.8.9). 
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Papağanlarda seksüeı diınorfızın genellikle tüy rengine göre 
belirlenmektedir. Bazı türlerde psittaeula pirioniürus spp.) dişilerde kuyruk 
ortasındaki tüyler daha kısadır. Erkek papağanlar genellikle daha pa rlak tüylere 
sahip olmakla birlikte Edectus roratus ve Poicephalus rueppcllii türü papağanlarda 
durum tam tersinedir. Özellikle Afrika ve Güney Amerika kökenli psittacine'lerde 
monomorfizm hakimdir. Dolay ısiyle morfolojik karakterlere bakılarak 

papağanların büyük kısmıııda kesin bir yargıya varmak pek olası değildir. Son . 
yıllarda yurt dışıııdan çok sayıda papağan ithal edilmesi ve bunların 150-200 
milyon TL 'ye kadar alıcı bulmas ı , girişimc il eri p.1pağan üretimi yapmaya 
heves lendirınektedir. İşte bu noktada ·kesin ve pratik ,bir yöntemle cinsiyet tayinine 
gereksinim duyulmaktad ı r (2.5,7,8, ıo). 

Cinsiyet tayi ni amacıyla eskiden beri birçok yöntem kullanılmıştır . 

Bu yöntemler şunlardır : 

i. Civcivlerin ayak ları ndan ya da bo)l1n derisinden (utulup sark ıtılması : 
Dişi civcivler boyun derisi ya da ayaklarından tutulup sarkıtıldığında erkeklere 
bak ışla çok daha fazla hareketli lik göstermektedirler Aııcak bu yöıııeııı güvenilir 
değildir (13). 

2. Tüylere göre cinsiyet tayini. 
a) Tüy rengine göre cinsiyet ayırımı: Bu yöntem genell ikle tavııklarda 

genotipik yapıları uygun iki farklı ırkın melezlenmesiyle gerçekleşir. iki ırkın 
çiftleşmesiyle elde edilen b'ı1ıılük civcivin tüy rengine bakılarak erkek-dişi ayrım ı 

yapıl abilir. Gümüşi renk faktörüntin (5) taşıyan Sussex ile altın renk faktörünü (s) 
taşıyan Rhode Island Red çiftleşnıesinden elde edilen erkek civci .... açık renk, d i şi 
civeiv ise kırmlZl-kahverengindedir (1 ,9). 

b) Tüy.gelişimi ne göre cinsiyet ayrım ı : Cinsiyete ba~1ı olan genlerden ikisi 
de geç tüylenmeye bagıı gen ile erken tüylenmeye bağlı gendir. Güç tüylenmc geni 
(K), erken tüylcnme geni olan (k)'ya dominanttır. Erken tüylenen bir horoz (kk) 
geç tüylenen (K-)çiftleştirildiğinde elde cdilen yavrulardan dişileri erken, erkekleri 
geç tüylenir . Bu özcııi gi n saptanması 8. hafL1ya kadar olasıdır. Hızlı tüylenen (k) 
dişi civciv kuluçkadan çıkı ı ğı ıaman primer kanat tüyleri örlü tüylerine bakışla 

daha uzundur. Yavaş tüylenen (K) erkek civcivlerde ise primer kanat tüyleri örtü 
tüyleri ile eşdeğer hatta örtü tüyleri daha uzundur (1 ,9). 

3. Ayak rengine göre cinsiyet tayini: id melaninpigmenlinin oluşmasını 
önleyici faktördür. id melanin oluşturur. id geni id genine dominanılır. Deride 
melanin pigmcnlinin oluşmas ı ancak horozda id geni nin homozigot olarak 
bulunmasına b.1ğlıd ı r (id). Bu yönteme göre cinsiyet ayrımı pratikte çok az 
kullanılmakta ve yanılgı payı yüksek olmaktadır ( I ,9). 

4. Göz ve elle yapılan cinsiyet ayrımı: Civcivlerin kloakası karanhk bir 
odada ve 200-250 voltluk bir ı şık altında açılarak kloakadaki erkeklik organı 

çıkınıı s ı görülmeye çalı ş ılı r. Erkek civcivierde bu çıkımının uzunluğu O.85~ 1.00 
mm. kadard ı r. Bu çıkıntı hafifçe oyna1l1rsa kaybolabilir. A)' rıca hayvanın 

büyümesiyle birlikte ci nsiyet org~lnınıl1 şekli değiştiğinden ayrım giiç leşmektedir. 

Bu uygulama üreme sezonunda ve su kuşımında da gerçekleştirilmekte ve çok 
büyük bir uzmanlık gerektirmektedir (1,7,9,12). 
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5. Radyografik olarak cinsiyet tayini: Kanatlı larda dölverimi mevsiminde 
büyümüş gonadların radyografik olarak saptanmas ı mümkündür. Büyümüş olan 
gonadhr LL olarak alınan grafilcrde synsacrum ve böbrcgin anterioventra linde 
gMilebilir (3. ı ı ). 

6. DNA "parmak izi kullanılUıy la cinsiyet tayini Son 20 yılda c.:'1111ı 

organİzmanın gcn profılinin nmaycnesi pek çok bilim adamının ana u~raşısı 

olmuştur. Bu gen profilleri DNA parmak izleri olarak adlandırı llUışttr . DNA 
parmak izinin incelenmesi surctiyle kuşların akrabalık ba~ları ya da ci nsiyeti 
saptanabi lir. 

DNA kan hücrelerinden jzole edilmekte, özel mikrobiyal enzimlerle 
binlerce fragmcnte ayrı lmaktadır. DNA spesifik kod bölgelerinden kesilerek 
fragmenılere ayrılmaktadır. DNA spesifik kod bölgelerinden kesilerek. fragmentler 
bir naylon zar üzerine transfer edildikten sonra eritroforezis ile uzunlukları 
saptanmaktadır. Genetik farklılıga göre fragınent uzunlukları da 
etkilenmemektedir. Ancak diğer genet ik incelemelcrde bilgisayar ku llamıııı 
gereklidir. 

İki "1." kromozomu göstcrn örnek erkek, bir "z" ve bir "w" kroıııozoıııu _ 
bulunan örnek ise dişi bireyi göstermcktedir (.ı.6.7). 

7. Hormonal yöntcm le cinsiyet tayini: Feçes. yumurta artıkları ve 
plazmada cinsiyet hormonları aranarak uygulanan bu yöntem çok pahalı 

laboratuvar analizlerini gerektirir (3.7). 
8. Operatifyöntemlc cisiyeı tayini: Anestezi altında sağ lateral pozisyonda 

masaya yatırılan kuş, değişik usullcrle tespit edildikten sonra ensiıyon yapılacak 
olan bölgenin tilykri yolunup, dezenfekte edilmektedir. Yaklaşık 4-7 mm. bo}'ıında 

bir ensizyon sternumun son kostayla yaptı~ı açılanma seviyesinde, son kosta ve 
femur arasından ya da son iki kosta aralığından yapılabilmektedir . Ensizyondan 
sonra sıcri! bir oıoskop ile iç organlar incelenmektedir (2.7.8, ıo. ı.ı) . 

Materyal ve Metot 

1991· 1992 yılları arasında eerrahi yöntemle cinsiyet satanması amacıyla 

İstanbul hayvanat bahçesinde 40 martı ve 20 güvercin üzerinde çalışıldı. 
Hayvanlar 40 mglkg dozda ketalar'ın kas içi yolla verilmesiyle anestczi}e 

alındıktan sonra sol taranarı üste gelecek şekilde lateral pozisyonda operasyon 
masasına yatırı l dılar. Sol kanat öne ye sol bacak geriye çekilmek suretiyle 
hayvanlar tespit edildiler (Resim I). Son interkostal aralık üzerindcki [üyler 
yolunduktan sonra bölge dcrisi betadine scrub ve % 70'lik ethyl alcool ile yapıld ı . 

Sartorius kasının disseke edilip geriye çekilmesinden sonra interkostal kasla r 
bistüriyle kesildi . Açıklık küt diseksiyonla genişletilerek oıoskop speklilümfin ün 
girebileçcği kadar dc1ik oluşturuldu. Steril bir plastik enjektör i ğnesiy le abdominal 
hava kesesi delinip yırtılarak daha iyi bir görüş sağ land ı . Otoskop spck(ilümü 
interkostal aralıktan ,-e abdominal hava kesesi yırt ığından sokularak iç orgnnln r 
incelendi (Resim 2). Dorsa l kısımda böbrcğin kraniya ı kutbunda ve adrenal beze 
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bitişik olarak erkekte testis (Resim 3) ve dişide granüler yapıdaki ovaryum 
görülebildi (Resim 4). 

Tanıya varıldıktan sonra ensizyon açıklığı, kaslar ve dcriye 3/0 krome kıt· 
gütle konan birer harizontal U dikişi ile kapatıldı. Postoperatif anlibiyoterapi 
yapılmadı. 

Operasyon sonrasıııda , hayvanlar uyanıncaya kadar sıcak ortamda (30°) 
tutuldular. 

Bulgular 

Materyalimizi oluşturan kuşların hiçbirisinde anesteziye ilişkin 

komplikasyon şekillenmedi. 12·18 saat aç bırakılan hayvanlarda sindirim kanalı 
boş oldutundan, laparoskopi daha rahat uygulandı ve anestezi düzeyi daha iyiydi. 

Hava keselerinin olması nedeniyle laparoskopide karın içine hava 
verilmesine gereksinim duyulmadı. Ancak hava keseleri iğne ile yırtılıp, tespit 
edilmediginde kesenin dolup boşalarak otoskop spekülümünü öI1tügü ve görüşün 
engellendigi gözlendi. 

Bağırsaklann çok dolu oldugu durumlarda kuşun gög:sü yukarı 
kaldırılarak bağırsakların ıışağı doğru gitmesi s:ığlandı. Bunun yapılmııdığı bir 
olguda aşIn manipulasYon Aoıta abdominalisin yırtılmasına ve hayvanın ölmesine 
neden oldu. 

Testisler beyaz renkte , genç hayvanlarda uzun ve yaşlılarda üçgen 
şeklinde, bolca damarlı olarak gözlendi. · 

Sol yumurtalığın Jüvenil hayvanda küçük, pürü71ü bir yapıya, erişkinde ise 
granüllü, sarı ve nispeten damarlı bir yapıya sahip olduğu izlendi. 

Tartışma ve Sonuç 

Kanatlılarda cinsiyet ayırımının yapılması son yıllarda özellikle ekzotik 
kuşlar açısından giderek önem kazanmaktadır. Bu nedenle güvenli, pratik ve ucuz 
bir yöntemin kullanınnna gereksinim duyulmaktadır (3,4,7,8, 10). 

Cinsiyet tayini amacıyla kullanılan yöntemlerin bir kısmı yeterince 
güvenilir değilken, bir kısmı uzmanlık gerektirmektc, diger bir kısmıda çok 
masraflı olmaktadır. Cerrahi yöntemle cinsiyetin saptanması pratik, ucuz ve fazla 
ekipman istemeyen bir uygulamadır (2. 7.8. 10). 

9. ~ LOkaI aDeSIeZi »uerli olmak.la birlikte. hayvanın tutmaya 
.QrŞI o..-m.y gösL.·'mıesmın doğuraçağı olumsuz sonuçları orladan kaldırmak 
amacıyla genel anestezi önerilmektedir (3 ,7,10). 

Bazı yazarlar tüy değiştirme mevsiminde yaptlacak operasyonun fazla 
kanamaya neden olabileccgini bildirmelerine karşın (3 ,8,10) biz bu dönemde 
yaptığımız operasyonlarda can sıkıcı bir kanama sorunuyla karşılaşmadık. 

Soldaki son iki kosta aralığının giriş yeri olarak goııadlara en yakın bölge 
olması , sol yumUrlahğın daha büyük olması, çoğu kanath türünde sadece solda 
fonksiyonelovaryum bulunması ve s<'1ğ tarafta daha gelişmiş olan karaciğer 
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lobunnn görüşü zor laştırabilınesi nedeniyle en iyi yer oldugu görüşüne katılıyoruz 
(2,7,8, 10). 

Hava k~i )'ırt ı~ının hemen yapışııgı kabul cdildia:inden (3,10) bu 
iş lemin kuşa herlıangi bir zararı olmamaktadır. 

Bagırsaklann dolu oldugu durumlarda kuşun göğsünün yukarı 

kaldırılması daha rahat görüş saA lanması için yeterlidir \'e aşın manipulasyondan 
kaçınılmalıdır (2,3, 10). Zira bir güvercinde aşırı manipulasyonun Aorta 
abdominalis yırtıgına ve hayvanın ölümüne yol açı ı gı görüldü. Çok t i ıiz 
çalışılmaması ve antibiyotik kullanılmamasına karşın , hiçbir hayvanda ya ranııı 

komplikasyoııuyla karşılaşılmadı . 
Bazı yaZ<1rlar kanatlılarda cerrahi yönıemle cinsiyet tayininin % 1 'den az 

oranda mortali ıeye neden oldugunu bildirmektedirler (7). 
Sonuç olarnk cerrahi yöntem le kanatlılarda cinsiyet tayininin etkin. ucuz. 

uzmanlık gerektirmeyen. güveni lir ve ilgi duyan meslektaş ların kolayca 
uygulayabilecegi bir yöntem oldugu söylenebilir. 
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Resim i: Sağ lateral pozisyonda operasyon için yatırılmış güvercin . 
Fig l ' A pigeoıı fixed right lateral recumbency for laparoscopy . 
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Resim 2: Otoskop!a iç organların muayenesi. 
Fig 2: Elldoscopic examination of internal stnıclures by an otoscope . 
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Resim 3: Erkek güvercinde testis koyu renkli okırak izlenmektedir. 
Fig 3 : LLL ıı male pigeon, precencc oftcstes as dark. 
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Resim 4 : Dişi güvercinde granüler yapıdaki sol Ova1)'Umun görünüınü . 
Fig 4: Iıı a Fenıalc pigeoıı , prccence of !ert ovar iunı as graııulatcd 
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