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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, 
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ZFY, SY84, SY86, SY127, SY134, SY254, SY255) 
analiz sonuçlarının istatistiki olarak 
değerlendirilmesi ve elde edilen sonuçların literatür 
bilgileriyle karşılaştırılmasıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: İnfertilite,kromozom analizi, 
kromozom anomalisi, Y mikrodelesyonu  
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Prenatal tanı, genetik bir risk belirlenmiş 
tüm gebeliklerde, gebelik dönemi içinde uygulanan 
küçük cerrahi girişimler yardımı ile gerçekleştirilen 
genetik testleri ve genetik danışmayı içeren bir 
süreçtir. 

Prenatal tanı endikasyonları arasında 
çoğunlukla anne yaşı (35 yaş üstü ve 16 yaş altı, 
ikiz gebeliklerde 32 yaş ve üstü), biyokimyasal 
tarama testlerinde risk yüksekliği (≥1/250), 
ultrasonografide (USG) fetal anomali 
bulguları,daha az sıklıkta eşlerden birinde dengeli 
kromozom anomalisi, perikonsepsiyonel ilaç 
kullanımı, ailede genetik hastalık ve kromozom 
anomalisi öyküsü görülmektedir. 

Prenatal tanıda kullanılan yöntemler iki 
grupta sınıflandırılmaktadır: 
       -Girişimsel olmayan (non-invaziv) 
yöntemler: Biyokimyasal tarama testleri (ikili test, 
üçlü test, dörtlü test), USG, fetal ekokardiyografi, 
maternal kandan fetal hücre örneklemesi, 
       -Girişimsel (invaziv ) yöntemler: 
Amniyosentez, kordosentez, koryon villus 
örneklemesi, fetal biyopsi, preimplantasyon genetik 
test. 

Literatürlerde, biyokimyasal tarama 
testlerinde risk yüksekliği ve fetal USG’de anomali 
bulgularının, amniyosentez endikasyonu olarak 
anne yaşı  endikasyonundan sonra sıklıkla 
karşılaşıldığı belirtilmektedir. 

Bu çalışmada yoğun hasta kapasitesine 
sahip Zekai Tahir Burak Kadın Hastalıkları 
Hastanesi Genetik Merkezi’nde 2002-2007 yılları 
arasında, biyokimyasal tarama test yüksekliği (ikili 
tarama test, üçlü tarama test) (≥1/250) ve fetal USG 
de anomali tespit edilen gebe kadınlardan 
amniyosentez ile alınan örneklerden, flask yöntemi 
kullanılarak yapılan incelemelerde  elde edilen  

sitogenetik analiz sonuçları tarama test sonuçları ile 
karşılaştırılmıştır. 
  
Anahtar Kelimeler: Prenatal tanı, biyokimyasal 
tarama testleri, fetal USG, amniyosentez, 
sitogenetik, kromozom anomalisi  
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Bu çalışma 22.10.2006-22.10.2007 

tarihleri arasında Kars ili devlet hastanesi merkez 
laboratuarında 3967 birey üzerinde gerçekleştirildi. 
Kişilerin % 42.9 A kan grubu, % 17.01 B kan 
grubu, % 33.1 O kan grubu, % 7.76 AB kan grubu 
ve bununla birlikte % 87.30 Rh (+) ve % 12.70 
oranında Rh (-) kan grubuna sahip oldukları 
belirlendi. Bu çalışmadan elde edilen değerler 
benzer çalışmalardaki t-testi sonuçları ile 
karşılaştırıldı. Kişilerin kan gruplarıyla Rh 
faktörünün dağılım oranları araştırılarak tüm kan 
gruplarının allel frekansları hesaplandı. Bu 
frekanslar; p için 0.292, q için 0.134, r için 0.57 ve 
Rh (+) için 0.93, Rh (-) için 0.07 olarak belirlendi. 
Yapılan Khi- Kare analizi sonuçlarına göre; ABO 
kan grupları için 0.711, Rh (+) için 0.29 ve  Rh (-) 
için 5.36 değerleri saptandı.  p değerlerinin ise 
ABO için p>0.05,   Rh (+) için p> 0.05 ve Rh (-) 
için p<0.05 olduğu gösterildi. Sonuç olarak; ABO 
kan grupları ile Rh (+) kan grubu Hardy- Weinberg 
dengesine uymakta Rh (-) kan grubu bu dengeyi 
bozan etmenlerden (akraba evliliği, göçler, gen 
kayması vb.) dolayı istatistiksel olarak uyumsuzluk 
göstermektedir.  
  
Anahtar Kelimeler: ABO kan grupları, Rh 
faktörü, Kars Devlet Hastanesi, Khi-Kare   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


