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Giriş 

Vucudıııı 1;1111;1111111111 , bır kısııııııııı ):1 da 
orgaıılanı ı , çıfı oluşu ınu halındekı bo/uklııklar 

bunlara aıt tomurcuklarııı Çın şekıl l c nl1lcs lIlc bağlı 

olaraı.. mcydana gelır Scrbest \c bııışık ık ı Llerın ):1 da 
orgaıılarııı Çıft şekılleıımcs ı (ıkı utcnıs . ıkı da l aı.. . ıkı 

dıl \ s gıb ı ) eıııbrı~'onal ) aşaıııla ıl gılı olarak ınc~d:ıııa 

gelmcktedı r ( i) 
Çıfı cen 1.\ olgusu Mullcr kanallarının ka~ Ilaşımısı 

esnasında şek ıllenen bır bol.uk luı..ıan kaynaklan
maktadır Kalı ı sal bır sonııı olup. resesıf bır gcn 
tarafından naklcdıldıgı b ıldırılınektcdir (2 .3) Ban 
dunımlarda i·:; CLLL gCl1l şl]ğıııdc \e 1-25 cm 

ı..alııılığıııda doku baıılıııııı ccn' ı\ııı ı..audalındc vcya 
dış ağııııda ~er aldığı \C spekllllll1lla yapıla n 

ll111a)eIlClerdc Çın delıı..ıı eenı, şeklınde 

gonılebıleceğı ıfade cdılıııcı..ıedıı (oj.. nadır du nı ILI
larda gerçeı.. Çın ccn 1\ (ıılerııs dıdclplı~s) oluşur \C ıJ..ı 

:ı~n scl\ıı..al ı..aııal ba[!,1111s11 olarak komulaw .ı çılır];ır 

( ıı 

CCI\ 1.\ utcrıııııı bu tıp sorunlarında lanı. \'agınal 

~oıdaıı Ll.\gıılanal1 bır kaıeterın ser..,ıkal kanaldan 
geçıniıp rektlıll1dakl elle ı..oııırolu '<IMıasıyla ger
çeklcştırılebılır (2) 

Çıft ccnı:\ olgusu 1ı1J..elııı/dc ~;ıpılan bır ıncl.baha 

çalışlııa~lllda (7) bıldırılJlıı~llr Bıı rapordan başka Çıft 
CCrll\ olgusu}la ılgılı bır ı..a~d:ı rastlaııılınaıııası . bu 
anoınallııll1 gCIııI:ı) \..analla ılgılı bo/uı..!ılklarıl1 tanı vc 
ıcda\'ısındc goı oııundc bulundunılmas ı onenı 

Olgunun Tanımı 

Maıel)al. Stiı ınckçılığı ~np:ırı bır aılc IŞletlııcslııde 

~eıışlJrılcıı . daha ÖIICC UÇ kcı dogııııı .ıapıııış (ı ~:ı şlı 

1I015teıl1 ı rı..ı bır ınck olup. ıkı LIlelıl~sllıllı ı..or OI Ill:ISI 
\c sul \Crııııının ;1I..:ı lll1:1 s] scbcbı~ le IIlcıbal!:ı):! 

geıırıl ıııı şıı Koıı~:ı ii Tarıııı Mııdıırlııgıı wrafıııdan 

Veıe rıııcr Ilekımler ıçın açılaıı 'Ineklerele Sunı 

Tohumlanıa \·c Kaleıer U~gıılaıııası' adlı ı..ursun 

uygulanıaları sırasında hay\:ıl1il rasıl all11dı Ineğc 

kaıeıer ıı)gulaıııası esnasında Çın ccm,\ olgusuıldaıı 

şııphclcıııldı ve yapılan "agınal nıua~enc ılc dc olgu 
dOğnı landı Ccrvix vc uıcnıs posımorıeııı olarak 
mu:ıvene cdıklı (Sekıl i) 

arl.ctınekıedır Şckıl i UtcruSUI1 dışıan goriıııuınu 



 

~lI k ı;ırdııııı\!, ı l :ıpıl ;1ı1 1lI11;II C IlCdı' her ıkı cer. 1\ 
1...111 ,1 1111111 d;ı ;ıçık olduğı i dlH,alı çekıı ('cn I.\'ler 
111,lk,I ~ I , 1 a ç ıldı ~ıııda k ; ıııalların bırbırle rınden 

ba~ıııı s ı ı o l ; ırak COrpııS lIıcrı" e ; ıçıldığ ı i l' ıck (orpus 
ııı e Ti bıılıındu~ıı goılcndı ıSckl1 2) 

':ockıl 2 ( ıft cc r. 1\ ).;;111<11111111 gönıııuıııu 

\ırı ç; ı h;l\\an !;;ıhı bındc ıı Iı<ıı ı aııııı dalı;ı oncckı 

dogll llll ; ITlııda gllÇ doğuın , re ı c ll s ıı o -secLJndıııanlııı \ c 
abort us gıbı P,lıoloJık o lguların şekıllenmedıgI. 

Iı:ı~ ı aııınıkı meme k:lIlalınıl1 ııkanıııas ııı:! bağ lı ola rak 
kesımldığ ı anaıııneıı iılındı 

Geııııal kanalııı farklı bölgelerınden alınan 

dokuların ınıkroskobık ııı cdeııııı esınde ıse herhangı 

bır le/) ona rastlanııı;ıdı 

ra!'ıı~nı:ı ıe SOI1U\' 

Lagerlof ı c BO,ld (-l) Ç ıfı ceıyl.\ olgusu ınsıdensını 
S ıı cdı sh Ih glıl<ıııd ırkı silTlIlerde %2. Robcns (5 )'a 
gOll' Seıı c rgre ll ı e Wrıglıı b:ı ş lı ca Holsıeııı ırkından 

olıııak 1I1.eTl' farklı ırkı:ııı s ıırul e rde %2. Abm (6) ı se 

'l oI I 4 ~ olarak bıldırmekıedırier DlIlç ı e Gııler (7). 

Iıl e/balı" ma\el)'alı ıı ıerıııde yiinıııııklen bır 

:traşıırmad;ı o/oı:I.05 onını'nda Çıfı cer.' ıx olgıısuna 

rasıladıklarıııı ifade cııııek ıedır le r Vanlocıı ıse. (8) bu 
oraııııı '}uO ı-ıı:u araslııda değışıığinı , ortalama olarak 
°1ı~U _ 7 arasıııda olduğuııu ı'e bu bowklugıııı erkek ve 
d ış ı hayıaııın lıe r ıkı s ıııden ıeya herhangı bınndc ıı 

domıııaııl bır gcn ıara fından nakledıldigıııı 

bıldırmekıedır A~flca a~' 1l1 araş lı rıııac ı Ç ıfı ce f','I\ 
olgularında her bır gebchk ı ç ın gereken ı ohumlaına 

sa~ıs ıııı n 1 75 ı kcn , bu oraııııı sığlıkiı h:ı~'ıanl:ır içııı 

1:"1 oldıığıııııı . ay rı ca bu ol gulnrda reıeıısıyo

sccundıııarıım , ;ıborııı s. gııç ı e ölu doguııı gıbı 

!>oıukluklarııı ınsıdaııs ıııın arımadığıııı vurgu la-

makı:ıdır Halbukı Slllman (I}) \ c Slllman ıe ark ( LLL) 

i S(' bıı ol!!ulllJll 010LOI1L:11 resesı f bır gcıı ı:ırafınd:ııı 

ıı:ıklcdıldıgını nırgulamakıadırl;ı ı ( ıfı ccn 1\ o lgus ıı 

s ! crılllC I l.' ıııferıılııc sebebı 0111l:1\ ıp bb,lIc h ; ın:ırıl;ır 

gebe kalabılnıckıc ıe doğum ı : ıp:ıbılnıekıcdır Ancak 
çok ender dummlard:ı dogal aşlll1d:uı sonra 
feko! ndas~on engellencbılır {l- i i) .\kEnI CC ( 111 ı s~ 

Ç ıfı CCf\ 1\ olgusunun gcncllıkk bıı~ uk bır problem 
oluşturnıanıasın;] ragınen b ırc~ sc l f:ırklılıl-I;ırıı\ 

şekılknebılecegıııı \ 1.' ÖLe liıki l.' de se n Ik:11 k:ııı:ıllard: ıı\ 

b ırıııııı 111-:111 olma s ı halillde ~ 1I111 ı o lılıınl : IJIlal : ırd:1 

problcııılcr doğ:ıbıleccgııı ı ı flıde eıınckı edır 

Sonuç' olar:ık . ;ı lııı :uı : ın: ll11IlCI bu lgul ; ırı il' 
II lCclc lı e n Iı( cr;uur ıc rı krc d;II, III1[;ırak Çıft ccr. 1\ 
o lgu lıı lı: ııı ; ııı la rın gebe I-:ıl:ıbı kceg ı \c , l bo rlIl S.l!IIı; 

doğuın ı e re ( ensı ı o -secııııdınamııı gıbı p: ıı o loı ı k 

boıııkı"k şekılle nille or: ırıl :ırıııııı lıorın : 11 haı ı; fıı l:ır: ı 

gore d:ıha f; ııla olın a~ :ı ea~ ı I-;ıııı s ııı;ı ı; ırıldı 
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