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Bu çalıĢmanın amacını gebe süt sığırlarında prenatal fötal cinsiyetin real-time transrektal
ultrasonografi ile belirlenmesi oluĢturdu. Bu amaç için 100 baĢ sütçü gebe sığır kullanıldı.
Ġntrauterin fötal cinsiyetin belirlenmesinde, genital çıkıntıların pozisyonları (gebeliğin 55.–59. günleri
arasında, n: 21) ayrıca eksternal genital yapılar (gebeliğin 60.–85. günleri arasında, n: 79)
değerlendirildi. Belirlenen prenatal ultrasonografik fötal cinsiyetler, doğan buzağı cinsiyetleri ile
karĢılaĢtırıldı. Sonuç olarak ultrasonografi ile %100’e oldukça yakın bir doğruluk oranıyla seksüel
pre-seleksiyon yapılabileceği kanıtlanmıĢ oldu. Diğer taraftan sunulan bu çalıĢma, Türkiye’deki süt
iĢletmeleri sürü yönetimi kapsamında, ultrasonografik seksüel pre-seleksiyon programının da
olması gerekliliği tezini ortaya atmıĢtır. Gebe ineklerde buzağı cinsiyet kimliğinin bilinmesi hem
doğum yönetimi hem de yetiĢtiricinin pazar ve üretim hedeflerine ciddi katkılar sağlayacaktır.
Sunulan bu çalıĢma reprodüktif sürü idaresiyle ilgili ortaya attığımız bu yenilikçi yaklaĢımların hem
ulusal hem de uluslararası seviyelerde dikkate alınacağı kanaatini destekleyecektir.
Anahtar Kelimeler: Süt sığırcılığı, prenatal fötal cinsiyet, ultrasonografi

Use of Ultrasonography for Sexual Pre-Selection in Dairy Cattle
The objective of the present study was to describe the clinical use of ultrasonography for
diagnosing and evaluating prenatal fetal sex in dairy cattle. For this purpose, 100 dairy pregnant
cattle were used. The relative position of the genital tubercle (between 55–59 days after AI, n: 21)
as well as the external genital structures (between 60–85. days after AI, n: 79) were
ultrasonographic visualized for fetal gender determination. The results of determined prenatal
ultrasonographic fetal genders were compared with the genders of the born calves. As a result, the
accuracy rate of ultrasound was about 100% for detecting prenatal fetal gender. On the other hand,
this study suggest the necessity of “ultrasonographical sexual pre-selection program” within the
scope of dairy herd reproductive management in Turkey. Knowing of “calf gender” in pregnant
cows will provide significant contribution to both the calving management and the breeder’s market
and production goals. We believe that our innovating approach within the scope of dairy herd
management should be taken into consideration for further evaluation both national and
international level.
Key words: Dairy cattle, prenatal foetal gender, ultrasonography

GiriĢ
Seksüel pre-seleksiyon fötal cinsiyetin doğumdan önce bilinmesine olanak sağlar.
Böyle bir teknoloji sürü idaresinde birçok avantajı beraberinde getirir (1). Çünkü
yetiĢtiriciler sadece ihtiyaçları olan ya da pazarda daha çok talep edilen buzağı
cinsiyetini üretebilirler. Bu Ģekilde seksüel pre-seleksiyon, iĢletme sermayesinin
hedeflere uygun bir yatırıma dönüĢümüne güçlü bir katkı sağlar.
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Prenatal fötal cinsiyet temelde fertilizasyon ya da implantasyondan önce,
spermatozoa (2, 3) ya da embriyo (4) üzerindeki manüplasyonlarla, belirlenebilir. Ancak
bu tür manüplasyonlar için donanımlı laboratuvar ve uzmanlaĢmıĢ personele ihtiyaç
duyulmaktadır. Türkiye’de sığırlarda fötal cinsiyetin belirlenmesiyle ilgili akademik ve
pratiğe yönelik çalıĢmalar yok denecek kadar azdır. Bir taraftan embriyo üretimiyle ilgili
yasal kısıtlama ve zorluklar diğer taraftan da embriyo üretimiyle ilgili yetersiz saha
talepleri, konunun Türkiye’de geliĢmemesinde temel problemler olarak görülebilir. Yine,
cinsiyeti belirlenmiĢ spermatozoa üretiminin yurt dıĢı patentli olduğu ve ticaretinin de
bazı özel firmalar tarafından yapıldığı unutulmamalıdır.
Sığırlarda reprodüktif ultrasonografi, erken gebelik tanısının yanında, fötüsün
intrauterin ayrıntısını her türlü saha Ģartlarında, kısa süre içerisinde ve gerçek zamanlı
olarak ortaya koyabilmektedir. Ġlk kez Müller ve Wittkowski (5), 1986 yılında sığırlarda
ultrasonografi ile fötal cinsiyetin belirlenebileceğini ortaya atmıĢlardır. Bu araĢtırıcılar
prenatal cinsiyeti, gebeliğin 70-120. günleri arasında erkek cinsiyette skrotum, diĢi
cinsiyette ise meme bezi ile belirleyebilmiĢlerdir. Üç yıl sonra Curran ve ark. (6),
ultrasonografik cinsiyet tayinini gebeliğin daha erken dönemine çekmeyi baĢarmıĢlardır.
Bu ekip, gebeliğin 55–65. günleri arasında genital çıkıntı ile de erkek cinsiyette penis
diĢi de ise klitoris, seksüel pre-seleksiyonun yapılabileceğini göstermiĢlerdir.
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Türkiye’de ultrasonografinin beĢeri hekimlikte
prenatal bebek cinsiyeti tayinine yönelik kullanımı
oldukça rutin ve yaygın olmasına rağmen, bu konu süt
ineklerinde henüz pratiğe aktarılmamıĢtır. Üstelik
Türkiye’de ultrasonografinin seksüel pre-seleksiyon
amaçlı kullanımına yönelik bugüne kadar sadece,
bildiğimiz kadarıyla, Dinç ve ark. (7)’ın çalıĢması dikkat
çekmektedir. Ancak 2002 yılında Türkiye’de yapılan bu
ilk çalıĢmada, prenatal fötal cinsiyetin ultrasonografi ile
doğru olarak belirlenme oranı ancak %50.43’de
kalmıĢtır. Bu oran oldukça düĢük olup, Dinç ve ark.
(7)’nın çalıĢmalarında karĢılaĢtığı birçok olumsuzluğun
varlığını yansıtmaktadır. Tüm bu sonuçlar, bu
çalıĢmamızın planlanasına neden gösterilebilir. Bu
nedenle, sunulan araĢtırmamızın amacını gebeliklerinin
55–85. günleri arasında olan süt ineklerinde, prenatal
fötal cinsiyetin ultrasonografi ile belirlenmesi oluĢturdu.

F.Ü. Sağ. Bil. Vet. Derg.

gözlenmesi yeterli olmaktadır. Erkek fötüslerde bu
bölgede hiperekojen penis bulunurken, diĢi fötüslerde
böyle bir ekojenite bulunmamaktadır. Gebeliğin 2.
ayından sonra, sekonder cinsiyet organları ile fötal
cinsiyet tayini daha kolay olmaktadır. Çünkü bu
dönemde sekonder cinsiyet organları, genital çıkıntılara
göre anatomik olarak büyüdüğü görülmektedir. Erkek
fötüste skrotum, diĢi fötüste de meme bezi ve baĢları
arka
bacaklar
arasında
hiperekojen
olarak
izlenebilmektedir. Ancak bu dönemde fötüsün oldukça
hareketli olması, arka bacaklar arasının izlenme süresini
kısaltabilmektedir. Yine fötüste ön bacakların arası,
yanlıĢlıkla arka bacaklar gibi algılanabilmektedir.
Özellikle fötal kalp atımları ile abomasum ön ve arka
bacakların ayırt edilmesinde yardımcı olabilmektedir.
Kalp atımlarına yakın olan bacaklar ön, abomasuma
yakın olan bacaklar da arka bacak olarak
değerlendirilebilir.

Gereç ve Yöntem
ÇalıĢma materyalini özel bir iĢletmeye ait, gebe 95
inek (7 HolĢtayn, 88 Ġsviçre Esmeri) ve 5 Ġsviçre Esmeri
düve oluĢturdu. Bu hayvanlarda fötal cinsiyet tayini için,
sun’i tohumlama kayıtlarına göre, gebeliğin 55–85.
günleri arası tercih edildi. Ultrasonografik muayeneler 5
MHz`lik linear prob ile transrektal olarak gerçekleĢtirildi.
Fötal cinsiyet, hareketsizlikleri sağlanmıĢ hayvanlarda,
gebeliğin olduğu kornuda, probun transversal ya da
horizontal uygulamalarıyla, her zaman aynı operatör
tarafından, belirlenmeye çalıĢıldı. Bu manüplasyonlar
için, rektumun boĢaltılmasından sonra, en fazla 10
dakikalık bir süre kullanıldı. Fötal cinsiyet belirlenirken,
gebeliğin 60-85. günleri arasında (n= 79) sekonder seks
organları/eksternal genital yapılar (arka bacaklar
arasında skrotum ya da meme bezi), 55-59.günleri
arasında ise (n= 21) genital çıkıntının pozisyonu (göbek
kordonunun kaudalinde penis ya da klitoris) dikkate
alınarak karar verildi (5, 6). Yapılan tek muayeneler
sonucu elde edilen ultrasonografik fötal cinsiyet
bulguları, doğum sonrası buzağı cinsiyetleriyle
karĢılaĢtırıldı. Doğruluk oranları (%) istatistiksel olarak
hesaplandı (Tablo 1).
Bulgular
ÇalıĢma sonuçları Tablo 1’de özetlenmiĢtir. Bu
sonuçların istatistiki yorumlanmasında basit yüzde
oranları kullanılmıĢtır. Bu sonuçlara göre, prenatal fötal
cinsiyet 97 hayvanda doğru (%97), 3 hayvanda ise
yanlıĢ
(%3)
olarak
belirlendi.
Transrektal
ultrasonografinin, gebeliklerinin 55–85. günleri arasında
olan süt sığırlarında, hemen hemen %100’lük bir baĢarı
oranı dikkat çekiciydi. Fötal cinsiyet tanısı için, 21 olguda
genital çıkıntı (18 doğru, 3 yanlıĢ), 79 olguda (79 doğru)
ise sekonder cinsiyet organlarına bakılarak karar verildi.
Genital çıkıntının gözlenmesiyle fötal cinsiyet tayini
gebeliğin yaklaĢık 2. ayından itibaren mümkün
olmaktadır. Bu dönemde, aktif hareketleri nisbeten daha
az olan fötüsün göbek kordonunun kaudalinin
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TartıĢma
Bu çalıĢmada süt sığırlarında prenatal fötal
cinsiyet, transrektal ultrasonografi ile yaklaĢık %100’lük
bir doğruluk oranıyla belirlenebildi. AraĢtırma sonuçları
bir taraftan literatürlerin (6, 8-10) vurguladığı
ultrasonografinin seksüel pre-seleksiyondaki etkinliğini
kanıtlarken, diğer taraftan da Dinç ve ark. (7)’nın düĢük
doğruluk oranlarına neden olan metodolojik eksiğini
açığa çıkarmıĢtır. AraĢtırmada gebeliğin 55–85.
günlerinin, fötal cinsiyet tayini için gayet ideal bir dönem
olduğu saptandı. Ancak Dinç ve ark (7)’nın, 91–120.
günler gibi, fötüse ulaĢmanın güç olabileceği, ileri bir
gebelik dönemini kullanmıĢ olmaları baĢarı oranlarını
sadece %50’lerde tutmuĢtur. Çünkü bu araĢtırıcılar
çalıĢmalarında, 41 olguda fötüsü uterusun pelvis
boĢluğuna sarkma derecesine bağlı olarak, tam olarak
görüntüleyememiĢlerdir. Yine aynı gebelik dönemi
aralığında da 16 kez yanlıĢ tanı koymuĢlardır.
Ultrasonun süt sığırlarındaki böyle bir endikasyonu,
özellikle yurtdıĢında kısrak, manda, koyun ve keçi gibi
hayvanlarda da yaygınlaĢma eğilimindedir (6, 11-13).
Türkiye’de sığırlar dıĢında, koyunlarda da prenatal fötal
cinsiyetin belirlenmesine yönelik, 2007 yılında, ġendağ
ve ark. (14)’nın yapmıĢ oldukları bir araĢtırma dikkat
çekmektedir.
Tablo 1. Ultrasonografik
bulgularının
postnatal
karĢılaĢtırılması

prenatal
buzağı

fötal cinsiyet
cinsiyetleriyle

Doğru / yanlıĢ tanılar

n

%

Toplam doğru sayısı

97

97

Toplam yanlıĢ sayısı

3

3

Fötal çıkıntıya göre toplam doğru sayısı

18

85.7

Fötal sekonder cinsiyet organlarına göre
toplam doğru sayısı

79

100

Cilt : 31, Sayı : 3
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Sun’i tohumlama

Bir sonraki siklus

Kızgınlık gözlemleri

Dönen hayvanlar

Dönmeyen hayvanlar

Yeni denemeler

Tohumlama sonrası
30.gün

Kesim
I. Ultrason muayenesi
(Klasik erken gebelik
muayeneleri)

Tohumlama sonrası
55.-85.günler

II. Ultrason muayenesi
(Buzağı cinsiyet kimliğinin
belirlenmesi)

♀ Buzağı

♂ Buzağı

Dystocial risk

Doğum menejmenti

ġekil 1. Reprodüktif sürü menejmentinde ultrasonografik seksüel pre-seleksiyon programı
ÇalıĢma sonuçları Türkiye süt inekçiliğine yönelik
yeni bir reprodüktif programın geliĢtirilmesine katkı
verebilecektir (ġekil 1). Bu program, klasik erken gebelik
muayenelerinin yanında, seksüel pre-seleksiyonu da
kapsayacaktır. Modifikasyonu sun’i tohumlama sonrası
bir kızgınlık gözlemi ve iki kez de ultrason muayenesi
oluĢturacaktır. Kızgınlık gözlemleri, sun’i tohumlamadan
sonraki kızgınlık döneminde yapılarak, dönen hayvanlar
belirlenecektir. Dönmeyen hayvanlarda ise sun’i

tohumlama sonrası 30. günde ilk ultrason muayeneleri
yapılarak, gebe hayvanlar belirlenebilecektir. Ġkinci
ultrason
muayeneleri
gebelikleri
doğrulanmıĢ
hayvanlarda, 55.–85. günlerde yapılarak “Buzağı
Cinsiyet Kimliği” belirlenecektir. Bu ikinci ultrason
muayeneleri embriyonik ölümlerin belirlenmesine de
dolaylı olarak katkı sağlayabilecektir. Bu Ģekilde, dönen
hayvanlar, erken gebeler ve gebe hayvanlarda “Buzağı
Cinsiyet Kimliği” belirlenmiĢ olacaktır. Gebe ineklerde
buzağı cinsiyet kimliğinin bilinmesi yetiĢtiriciye iki önemli
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avantajı beraberinde getirecektir. Birincisi, yetiĢtirici
hedefine uygun ya da pazarda tercih edilen buzağı
cinsiyetine yönelerek, sermayesini etkili bir Ģekilde
kullanabilecektir. Diğer taraftan, gebe ineklerde buzağı
cinsiyetinin bilinmesi doğum menejmentine de katkılar
sağlayacaktır. Çünkü buzağı cinsiyeti doğumun Ģekline
etki eden önemli bir faktördür. AraĢtırıcılar (15, 16),
erkek buzağılarda, güç doğum (Dystocia) riskinin, diĢi
buzağılara nazaran, daha yüksek olduğu konusunda
ortak görüĢe sahiptirler. Bunun nedeni, erkek buzağıların
daha büyük ve doğum ağırlıklarının da daha fazla
olmasından kaynaklanmaktadır. Düvelerde güç doğum
insidensi diĢi buzağılarda %7 iken, erkek buzağılarda bu
oran %15.9’e kadar çıkabilmektedir (15).

F.Ü. Sağ. Bil. Vet. Derg.

Sonuç olarak, bu çalıĢma konunun pratikte
yaygınlaĢmasına, yetiĢtiricilerin veteriner hekimlerden bu
tür taleplerde bulunmalarına, konuyla ilgili pratik
kursların organize edilmesine katkılar sağlayacaktır.
Gebe ineklerde buzağı cinsiyet kimliğinin bilinmesi hem
doğum menejmenti hem de yetiĢtiricinin pazar ve üretim
hedeflerine ciddi katkılar sağlayacaktır. ÇalıĢma
sonuçları, ultrasonografik seksüel pre-seleksiyon
programını, reprodüktif sürü menejmenti içerisinde
bulunması gerekliliğini de ortaya koymaktadır. Ancak
Türkiye’de tüm bölgelere yayılabilen, böyle bir programın
geliĢtirilebilmesi için gelecekteki kontrollü çalıĢmalara
ihtiyaç duyulacaktır.
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