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Radyasyon
• Radyasyon hayatın bir gerçeğidir. Radyasyonun doğal

şekilde var olduğu bir dünyada yaşamaktayız.

• Radyoaktif maddeler çevremizde doğal olarak bulunur

ve vücudumuz C-14, K-40, Po-210 gibi doğal

radyoaktif maddeler içerir, yeryüzündeki tüm yaşam

radyasyonun varlığında gelişmiştir (TAEK, 2009).



• X-ışınlarını, Alman bilim adamı Röntgen 1895’te keşfetti.

• Doğada kendiliğinden radyasyon yayan (radyoaktif)

maddelerin var olduğu ilk kez 1896 tarihinde Fransız

fizikçi Henri BECQUEREL tarafından saptanmıştır.



• Doğal radyoaktif elementlerin varlığının tespit

edilmesiyle, bu radyoaktif elementler birçok alanda

kullanılmaya başlanmıştır.

• Radyasyon kullanımındaki hızlı ilerleme sonucunda,

1900’lu yılların başlarından itibaren, doktor ve cerrahlar

tarafından farkında olmadan yüksek dozda X-ışınlarına

maruz kalınmış ve ciddi tehlikelerle karşılaşılmıştır.



Bu nedenle, 1903 yılından itibaren radyasyonlara karşı

önlem alınmış, fakat bu önlemler yeterli olamamıştır.

1920’ de, New Jersey saat fabrikasında saat minelerini

radyumlu boya ile boyayan işçi kızlarda kemik

kanserlerine rastlanmış. Yapılan incelemeler sonrasında

radyumun kemiklere yerleşerek doku bütünlüğünü

bozduğu tespit edilmiştir. Birçok işçinin ölümü ile ortaya

çıkan radyoaktivite gerçeği ile de 1933 yılından itibaren

daha etkili koruyucu önlemler alınmaya başlanmıştır.



• Tablo.1: Radyasyon Dozu Birimleri



FİZİKSEL YARIÖMÜR
Başlangıçtaki radyoaktif atom sayısının

(radyoaktivite miktarının) yarıya inmesi için geçen
süreye FİZİK YARIÖMÜR ya da RADYOAKTİF
YARIÖMÜR denir ve T1/2 şeklinde sembolize edilir.



BİYOLOJİK YARI ÖMÜR
• Herhangi bir canlının vücuduna zerk edilmiş olan aktif elementin veya o

radyoaktif elemente sahip olan bileşiğin canlıda kalış süresi önemlidir.
• Organik veya inorganik bir maddenin canlı vücudunda miktar olarak

yarıya inmesi için geçen zamana BİYOLOJİK YARI ÖMÜR veya
biyolojik yarılanma denir.

• Biyolojik yarı ömür, fiziksel yarı ömürden farklı olup, canlının türüne,
ilgili organa, ilgili organın fonksiyonuna ve zamana bağlıdır. Örneğin;
hidrojenin radyoizotopu olan trityumun biyolojik yarı ömrü 7-11 gün
olmasına karşın, fiziksel yarı ömrü 13 yıl kadardır.



EFFEKTİF YARIÖMÜR

. • Medikal uygulamalarda biyolojik yarılanmayla birlikte kullanılan
radyoizotopun fiziksel yarılanması da gözönüne alınmalıdır.

• Sonuçta fiziksel ve biyolojik yarılanmanın beraberce dikkate
alınması ile üçüncü bir yarı ömür tanımı ortaya çıkar ve
buna EFFEKTİF YARIÖMÜR denir.

• Effektif yarı ömürü hesaplamak istersek,



Radyo izotop Yarılanma süresi
(y: yıl, g: gün, s: saat)

Uygulama yerleri

Teknesyum - 99m 6.02 s Tıbbi teşhis, görüntüleme
Iyot - 131 8.1 g Tıbbi teşhis-tedavi
Fosfor - 32 14.3 g Tıbbi tedavi
Kobalt - 60 5.25 y Tıbbi tedavi, Endüstriyel ölçüm-radyografi
Sezyum - 137 30 y Tıbbi tedavi (vücuda gecici yerleştirme)

Endüstriyel ölçüm-radyografi
Stronsiyum - 90 28 y Endüstriyel ölçüm
İridyum - 192 74 g Endüstriyel ölçüm
Radyum - 226 1602 y Tıbbi tedavi (vücuda gecici yerleştirme)
İyot – 125 60 g Tıbbi teşhis-tedavi
Amerisyum – 241 458 y Endüstriyel ölçüm
Hidrojen – 3 12.3 y Endüstriyel ölçüm
Itriyum – 169 32 g Endüstriyel radyografi
Prometyum – 147 2.7 y Endüstriyel ölçüm
Talyum – 204 3.8 y Endüstriyel ölçüm
Altın – 198 2.7 g Tıbbi tedavi
Tulyum - 170 127 g Endüstriyel radyografi

Bazı radyoizotopların yarılanma süreleri ve kullanım yerleri



İYONLAŞTIRICI RADYASYONUN BİYOLOJİK ETKİLERİ
• Direkt Etki İndirekt Etki

Primer Hasar

Hücre Ölümü Modifiye Hücre

Organ Hasarı Somatik Eşey Hücreler

Organizmada Kanser Kalıtımsal Etkiler
Ölüm Lösemi



Doğrudan (Direkt) etki: (İyonlaştırıcı radyasyonun
DNA ile doğrudan etkileşmesi (DNA hasarı),
İndirekt etki: Radyasyonun serbest radikaller
oluşturarak DNA’ da hasar oluşturmasıdır.



Radyasyonun Biyolojik Hasarlarına
Etki Eden Faktörler

1) Radyasyonun karakteristikleri

Radyasyonun biyolojik olarak yapacağı etki aktarılan

enerjinin büyüklüğü ile orantılıdır.



• Canlıda meydana gelen biyolojik hasar hedef tarafından

soğurulan doz ve bu dozun alındığı süreye de bağlıdır. Eşit

dozdaki radyasyonların düşük doz hızlarında uygulanması ile

oluşacak biyolojik hasar, yüksek doz hızında uygulanmasına

oranla daha az olmaktadır.

• Örneğin; 10 Gy ‘lik bir doz bir kerede verilirse %100 ölüme

neden olurken aynı doz 5+5 Gy olarak iki kerede ve 24 saat

ara ile verilirse ölüm oranı %40’ a kadar düşmektedir.



2) Hedefin Karakteristiği
İnsan vücudundaki dokuları meydana getiren hücreler farklı

özelliklere sahip oldukları için radyasyonlara karşı

gösterdikleri duyarlılıklar da farklıdır.

Bölünme yeteneği çok fazla olan hücreler bölünme yeteneği az

olan hücrelere göre radyasyona karşı daha duyarlıdır.

Ayrıca dokunun oksijen konsantrasyonuna, ışınlama anında

hücrelerin bölünme safhasına, kan ve besin durumuna bağlı

olarak radyasyona karşı hassasiyetleri değişir (Yülek, 1982)



Duyarlılar Daha

Duyarlılar
Çok Duyarlılar

Beyin Cilt Kemik İliği

Lenf Dokusu Safra Kesesi Tiroit Bezi

Karaciğer Dalak Akciğer

Pankreas Böbrek Göğüs

İnce Bağırsak Kemik Mide

Yumurtalık  Testisler Kalın Bağırsak

Tablo2.RadyasyonunOrganlar ve Dokular Üzerindeki
Etkileri



• Bölünme yeteneği düşük olan dokuların radyasyon

hassasiyeti azalmaktadır.

• Bu dokulara öldürücü dozlar verilmesinden sonra ufak

hemorajiler (kanamalar) dışında önemli bir etki

görülmemiştir. (Gençay,1994; Algüneş,2002; Güngör,1991).



• İyonlaştırıcı Radyasyonun Etkileri

İyonlaştırıcı radyasyonun olumsuz sağlık etkileri

bilinmekle birlikte, modern yaşamda radyasyonun

izolasyonu olanaksızdır. Bu nedenle, radyasyon ve

uygulama alanları konusunda otorite olan uluslararası

kuruluşlarca halk için ve radyasyonla uğraşan

profesyoneller için azami izin verilen doz sınırları tespit

edilmiştir.



Buna göre; Radyasyon görevlileri için azami doz,

ardışık beş yıl için 20 mSv/yıl, tek yıl için 50 mSv/yıl

Halk için ardışık beş yılda 10 mSv/yıl, tek yıl için 5

mSv/yıl olarak belirlenmiştir.



• Öte yandan, iyonlaştırıcı radyasyonun her doz da

zararlı etkileri olabileceği unutulmamalıdır.

İyonlaştırıcı radyasyonun tıbbi etkileri çeşitli

safhalarda incelenir. (Yaren ve Karayılanoglu,

2005).

• Önemli olan, hangi radyasyon dozunun hücrede

iyonlaşma sonucu, hücresel hasara ve kansere neden

olabileceğinin belirlenmesidir (Bozbıyık vd., 2002).



Nükleer Tıp
• Radyasyon teşhis ve tedavi amaçlı olarak geniş kullanım

alanına sahiptir. Bunlardan biride Radyoaktif madde
kullanılarak yapılan tanı yöntemidir.



RADYOFARMASÖTİK
• Hastalıkların teşhis ve tedavisinde kullanılan radyonüklid

ve bileşiklerine radyofarmasötik denir.
• Bir radyofarmasötik işaretlenmiş bileşik şeklindedir.
• İşaretlenmiş bileşik şeklindeki bir radyofarmasötik,

radyonüklit ve biyoaktif bileşen olmak üzere 2 birimden
oluşur. Yayınladığı radyasyondan yararlanılarak vücut
dışında izlenebilen (tanı) veya vücut içinde bulunduğu
dokuyu tahrip eden (tedavi) uygun bir radyonüklid, bu
seçilen biyoaktif bileşene bağlanır. Bu işleme işaretleme
denir.



• Enerji açısından en uygun ve en çok kullanılan
radyonüklitler

• 99mTc (140 keV)

• I ve izotopları (27- 364 keV)



• İdeal bir radyofarmasötiğin etkili yarı ömrü, tanı için

gerekli olan sürenin 1.5 katı olmalıdır.

• Radyofarmasötikler kolay üretilmeli, pahalı olmamalı,

güvenilir raf ömrüne sahip olmalıdır.



Teknesyum-99m-
Perteknetat:
•  Yarıömrü6 saat,
• Enerjisi 140 keV olan tek bir gama ışınına sahip
• Mo-99/Tc-99m jeneratöründen elde edilebilen
• Ucuz
• Birçok farmasötik ile kararlı bileşik oluşturabilen,

görüntüleme için ideal bir radyonükliddir.



İyot ve İzotopları
• İyot: I-123: yarı ömrü 13 saat, tek gama enerjisi ise 159

keV’dir. Görüntüleme için ideal özelliklere sahiptir. Fakat
siklotrondan elde edildiği için çok pahalı ve yarı ömrü
kısa olduğu için taşınma zorluğu vardır. 

• I-125: 60 gün yarı ömrü ve 27-35 keV’lik gama enerjisi
vardır. İn vivo değil in vitro olarak kullanılır.

•  I-131: yarı ömrü 8 gündür. Gama enerjisi 364 keV’tir.
Ancak bu radyonüklidin beta (-) ışını vardır ve bu nedenle
in vivo görüntüleme için kötü bir radyofarmasötikdir.
Bununla birlikte kolay temini ve ucuzluğu yanısıra
yarıömrünün 8 gün olması nedeniyle tiroid uptake
çalışmaları, uzun süre gerektiren görüntüleme
çalışmalarında kullanılmaktadır.



Radyofarmasötiğin
hazırlanması

• Mesafe için forseps, maşa ile tutulabilir.
• Büyük enjektör kullanılabilir.



Zırhlı enjektörün pistonundan tutmak



Jeneratör ve radyoaktif zırhlanmalı



Materyal ve Yöntem
• Çalışmamız Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin

Araştırma Hastanesi Nükleer Tıp bölümünde yapılmıştır.



VerilerinToplanması

• Ortam radyasyon dozu ölçümün de Fluke Victoreen

ASM - 990 Series dedektör kullanılmıştır.



• Hastaya enjekte edilen 15-30 µCi Tc -99m-DTPA nın

enjeksiyonu sonrası 1m, 2m ve 3m uzaklıktaki doz dağılımı

izlenmiştir. Sonuçlar Grafik -1’ e görülmektedir.



• Hastaya enjekte edilen 15-30 µCi Tc -99m-DTPA nın

zamana bağlı değişimi Grafik:2’ de verilmiştir.



GRAFİK:3 Röntgen Expojur Sonrası Radyasyon
Seviyesindeki Değişim



• Grafiklerde görüldüğü gibi radyasyon etkisi zaman ve

mesafeye bağlı olarak azalmaktadır.

• X ışını uygulamaları sonrasında ortamdaki radyasyon

seviyesi 22-27 sn aralığında background radyasyon

seviyesine inmektedir.

• Doz dağılımındaki bu düşme miktarı radyasyondan

korunabilmek için bir önlem olarak kullanılabilir. Fakat

teorikte ortaya çıkan bu durum pratikte uygulanmamaktadır.



Radyasyondan Korunma



• TemelPrensipler

a) Gereklilik (Justification): Net fayda sağlamayan

hiçbir radyasyon uygulamasına izin verilmemelidir.

b) Etkinlik (Optimizasyon-ALARA): Maruz

kalınacak dozlar mümkün oldukça düşük tutulmalıdır.

c) Kişisel Doz-Risk Sınırları: Alınmasına izin verilen

dozlar sınırlandırılmalıdır.



ZAMAN

ENGEL

UZAKLIK



• Radyasyondan Korunmak için,

Kurşun önlük, kurşun eldiven, kurşun gözlük, troid

koruyucu, kurşun paravanlar, gonadal koruyucular ve

kurşun camlar kullanılmalıdır.

Kurşun önlük olarak pratikte en çok 0,50 mm kurşun

eşdeğeri koruyucu önlükler kullanılır.



BÖLGESEL RADYASYON HASARI ÖRNEKLERİ



RADYASYONABAĞLI KATARAKT
ÖRNEĞİ
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