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patogenezinin anlaşılmasında önemli bir katkı 
sağlayacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Yaşa bağlı makula 
dejenerasyonu, genetik faktörler, çevresel faktörler  
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Gıdalardan insanlara geçen hastalıkların 
önlenmesi ve gıdalarda mikrobiyolojik bozulmanın 
geciktirilmesi veya tamamen engellenmesi için ısıl 
işlemler, ışınlama, yüksek basınç uygulamaları ve 
sterilant gazların kullanılması gibi yöntemlerden 
yararlanılmakla birlikte bu yöntemlerden ısıl işlem, 
tütsüleme, dondurma gıdalarda kayıplara neden 
olmaktadır. Bu sebeple gıda üretiminde kayıpları 
azaltacak raf ömrünü arttıracak ve güvenirliği 
sağlayacak yöntemlerin kullanımı ile ilgili 
çalışmalar yapılmaktadır. 

Gıda ışınlama yöntemi gıdalarda bulunan 
mikroorganizmaların gelişimini kontrol altında 
tutabileceği öngörülen yöntemlerden biridir. 1980 
yılında FAO, IAEA ve WHO ortak uzmanlar 
komitesi tarafından yapılan açıklamaya göre 10 
kGy’a kadar ışınlama yapmanın gıda maddesinde 
toksikolojik, biyolojik ve kimyasal bir tehlike 
yaratmayacağı saptanmıştır. Bu raporun 
yayınlanmasından sonra ışınlama tesislerinin sayısı 
artmıştır. Işınlama baharatlar, taze ve dondurulmuş 
meyve ve meyve suları, soğan, sarımsak, pirinç, 
baklagiller, tahıl ve ürünleri, patates, yenilebilir sert 
kabuklular ve tohumlar, salça, et, kanatlı ve 
ürünleri, taze ve kurutulmuş deniz ürünleri çikolata, 
çay ve ekstraktlarında kullanılmaktadır. Ülkemizde 
başta baharat olmak üzere kurutulmuş sebzeler bazı 
kuru yemişler (badem, hurma, çam fıstığı, kuş 
üzümü), balık, tavuk eti, karides, işkembe ve 
kurbağa budu ışınlama yöntemi ile muhafaza 
edilmektedir. 

Yapılacak olan bu derlemede ışınlama 
yöntemi ile gıdaların mikrobiyal güvenliğinin 
sağlanması incelenmiş olacaktır. 
  
Anahtar Kelimeler:  Gıda, ışınlama  
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 Centaurea alagaghensis Wagenitz türü 
sadece tip örneğinden bilinmektedir. Bu türe ait ilk 
örnek Siehe tarafından, Niğde Mazmılı Dağından, 
1960 yılında toplanmıştır. Daha sonra, bu örnekler, 
Wagenitz tarafından bilim dünyasına yeni bir tür 
olarak Wildonovia’da tanıtılmıştır. Bu çalışmada, 
Centaurea aladaghensis Wagenitz türünün 
betimlemesi Davis (1975) ve kendi gözlemlerimize 
dayanmaktadır. Ayrıca C. aladaghensis’in topluluk 
oluşturduğu yayılış alanlarında bu türle birlikte 
yetişen bazı bitkiler ve ekolojik özellikleride 
verilmiştir. C. aladaghensis IUCN kategorisine 
göre EN (Endangered) kategorisine girmektedir.   
 
Anahtar Kelimeler:  Centaurea, Niğde,Aladağ, 
endemik 
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İnfertilite olgularının yaklaşık %50'sinde 
genetik kaynaklı erkek infertilitesi yer almaktadır. 
Literatürlerde erkek infertilitesi olgularının 
%60'ında kromozom anomalisi ve Y kromozom 
mikrodelesyonları saptanmıştır.Azospermiklerin 
yaklaşık %15'inde, oligospermiklerin yaklaşık 
%5'inde kromozom anomalisi;azospermiklerin 
%10-15'i, oligospermiklerin %5-10'unda Y 
kromozom mikrodelesyonları tespit edilmiştir. 

Bu çalışmadaki amaç yoğun hasta 
kapasitesine sahip olan Zekai Tahir Burak Kadın 
Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genetik 
Merkezi'nde 2006- 2007 tarihlerinde  erkek 
infertilitesi ön tanısı ile kabul edilen  hastalarda 
(2006 yılı erkek infertilitesi olgu sayısı 485; kasım 
2007 erkek infertilitesi olgu sayısı 448) yapılan 
sitogenetik ve Y kromozom mikrodelesyon (SRY, 


