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Fetal Gelişim Evreleri

Preimplantasyen evresi (0-2 gestasyonel
hafta):

• Eşik doz değeri : 0,10-0,15 Gy¹

• Ya hep ya hiç!

¹  Valentin J. Pregnancy and medical radiation. ICRP publication 84. Ann ICRP 2000;30:1-43.



Organogenez evresi (3-7 gestasyonel hafta):

• Eşik radyasyon degeri olarak 0,05 ile 0,5 Gy (3,4)

• Alınan doz 100-200 mGy ve üzeri ise hücre, doku ve 
organ hipoplazisi olusabilir. (1,3)

• 40 mGy ve altındaki dozlarda mikrosefali, 
büyümede gecikme, göz hasarları 
görülebilmektedir. (5)

³Valentin J. Biological effects after prenatal irradiation (embryo and fetus). ICRP publication 90. Ann
ICRP 2003; 33:1-200

⁴Sikov MR. Hazards and risks from prenatal irradiation: emphasis on internal radionuclide exposure. 
Radiat Prot Dosim 1992; 41: 265–72



• 1,5 Gy veya üzeri ise mikrosefali oranının arttığı 
ama buna her zaman ciddi zeka geriliği eşlik 
etmedigi,

• radyasyona bağlı ortaya çıkan mikrosefali
olgularının sadece %25'inde zeka geriliği 
saptandığı belirtilmiştir. (5,6)

5)Tewari KS. Cancer in pregnancy. In: DiSaia PJ, Creasman WT; eds. Clinical Gynecologic Oncology. 7th.

6)Fattibene P, Mazzei F, Nuccetelli C, Risica S. Prenatal exposure to ionizing radiation: sources, effects and 

regulatory. Acta Paediatr 1999; 88:693-702.



Fetus evresi (>7 gestasyonel hafta):

• En dirençli evredir.

• 8.ve 15.gebelik haftalarında 0,06-0,31 Gy (1) 
prenatal ışın almış çocuklarda her Gy için ciddi 
zeka geriliği riskinin %40 oranında artar. (7)

7) Hall EJ, Giaccia AJ. Effects of radiation on the embryo and fetus. Radiobiology for the 

radiologist. 6th ed. Philadelphia: Lippincott; 2006: 168-180



• 16.ve 25. gebelik haftalarında zeka geriliği riskinin 
azalarak devam ettiği, yaklaşık 0,28 Gy’e maruz 
kalınması durumunda her Gy için 0,1 oranında riskin 
arttığı,

• 25. gebelik haftasından sonra ve 8. gebelik haftasından 
önce maruz kalınması durumunda ise zeka geriliğinin 
meydana gelmediği belirtilmiştir. (6,8)

8) Roesch WC, eds. US-Japan Reassessment of Atomic Bomb Radiation Dosimetry in Hiroshima 
and Nagasaki: Final Report. Hiroshima: Radiation Effect Research Foundation:1987



• 8.-15. gebelik haftaları arasında radyasyona maruz kalan ve 
100 mGy’in altındaki dozlarda IQ puanında belirgin etki 
görülmemiştir (1,3). 

• Normal IQ düzeyi 100 olarak alınırsa 8.-15. gebelik 
haftalarında 1 Gy radyasyona maruziyette 30 puanlık azalma 
tespit edilirken, 16-25 hafta arasında radyasyona maruz kalma 
durumunda IQ’da gerilemenin daha az olduğu görülmüştür (6-
9).

9) Otake M, Schull WJ. Review: Radiation related brain damage and growth retardation among the 
prenatally exposed atomic bomb survivors. Int J Radiat Biol 1998; 74:159-171.



• Bilgisayarlı tomografi muayenelerinin yaygınlaşmasıyla 

gebeliğini bilmeden BT’ye giren hastalarda fetüs 

dozlarının ölçülmesi gerekliliği gündeme gelmiştir.

• Radyasyon güvenliği yönetmeliğinin 24 Mart 2000 

tarihinde 23999 sayı ile yayımladığı kararda fetüs için 

aylık sınır doz 0,5 mSv/ay dır. 9 ayın sonunda 5 mSv’i

geçmemelidir. 



International Commission on Radiological
Protection (ICRP)

• 2003 ve 2007 yıllarında hazırladığı raporlara göre

• 100 mGy = 10 cGy = 10 rad’in altındaki dozların insan 
üzerinde belirgin bir etkisinin olmadığı şeklindedir.

• Tanısal amaçlı uygulamalarda normal şartlarda bu doza 
ulaşılması imkansızdır.



Alderson Rando Fantom : Over Dozları

Amaç:

• BT’ler de teknolojik gelişmelere bağlı olarak çok 

yüksek kesitli cihazlar devreye girmiştir.Buna bağlı 

olarak bu çalışmada rutin çekimlerde fetüs dozunun 

kesit sayısından nasıl etkilendiği belirlenmesi için 

Alderson Rando Fantom kullanılarak BT 

çekimlerinde over dozlarının belirlenmesi amaçlandı.



Fetüs dozunu etkileyen faktörler;

• X ışını tüpünün kVp’si, 

• Tüp akımı (mAs), 

• Taranan alan büyüklüğü (DLP) ,

• Kesit başına doz (CTDI),

• Taranan kesitin kalınlığı, 

• Pitch faktörü,



X ışını tüpünün kVp’si;

• Düşük kVp;    daha az saçılma,

daha az giricilik,

• Yüksek kVp;   daha fazla saçılma,

daha fazla giricilik,



• kVp; 120’den 140’a çıkarıldığında radyasyon dozu %39 

oranında artmaktadır. *

• Son döneme kadar pediatrik yaş grubunda da erişkinlerde 

kullanılan 120–140 kVp kullanılırken, artık 80–120 kVp ile 

yapılan uygulamalar da bildirilmektedir. **

• *McNitt-Gray MF. AAPM/RSNA physics tutorial for residents: topics in CT: radiation dose in CT. 

Radiographics 2002; 22 :1541–1553

• **Frush DP, Donelly LF, Rosen NS: Computed tomography and radiation risks. What pediatric health care 

providers should know. Pediatrics. 2003;112:951–957.



• Pitch; gantrinin 360 derecelik dönüşü sırasındaki 

masa hızının, tüpten çıkan X-ışını kalınlığına 

oranıdır.

• Genelde düşük pitch de imaj kalitesi daha iyidir, 

ama verilen radyasyon miktarı fazladır. 

• Pitch yükseltildiğinde artefakt miktarı artar, 

detayların değerlendirilmesi zorlaşır. 

• Masa hızı artırıldığında radyasyona maruz kalınan 

süre kısalacak ve verilen radyasyon dozu azalacaktır.



Han ve ark. 

• Yüksek pitch (pitch:2,25-3,4) ile elde edilen BT 

incelemelerinde, 

• Standart pitch (<1,5) ile elde edilmiş incelemelere göre maruz 

kalınan radyasyon dozunda belirgin azalma saptamışlardır.

• Han BK, Lindberg J, Grant K, Schwartz RS, Lesser JR. Accuracy and safety of high pitch computed 

tomography imaging in young children with comple congenital heart disease. Am J Cardiol. 

2011;107(10):1541-6. Epub 2011/05/05.



Materyal Metot

• Fantom yapıldığı malzemenin yoğunluğu 0.985 g/cm3 , 
akciğerlerin yoğunluğu 0.3 g/cm3 ve iskeleti doğal insan
kemik tozundan üretilmiştir. 

• Fantom, her bir kesit kalınlığı 2.5 cm’den oluşan 32 ayrı
kesitten meydana gelmiş, 155 cm boyunda, 50 kg 
ağırlığında bir kadını temsil etmektedir.







• Çalışmada kullanılan TLD-100 dozimetrelerinin eni

3,2 mm, boyu 3,2 mm ve kalınlığı 0,89 mm dir. 

• Bu çalışmada 35 tane TLD-100 dozimetreleri

kullanıldı.

• 10 tanesi pelvis, 10 tanesi tüm batın, 10 tanesi tüm 

vücut ve 5 tanesi background için kullanıldı.



• Dozimetrelerin hem kalibrasyonları hem de BT 

görüntülemesinden sonraki değerlendirme işlemleri Çekmece

nükleer araştırmalar merkezinde bulunan ikincil standart

dozimetri (SSDL) laboratuarında gerçekleştirilmiştir. 

• TLD 100 dozimetrelerin okunması labartuvarda bulunan

WinREMS yazılımı yardımıyla bilgisayara bağlı olan Harshaw

4500 model okuyucuyla yapılmıştır. TLD okuyucu cihazının

ısıtıması sıcak azot gazı ile yapılmıştır.



Harshaw TLD okuyucusu:

• 10 μGy- 1 Gy doz aralığında lineerdir.

• En yüksek 600˚C ye kadar ısıtılabilir.

• Isıtılan materyalden salınan ışığı elektrik sinyaline 

çevirerek okumaktadır.

• Ölçümlerin kaydını yapabilmektedir.



• Fantomun görüntülemeleri farklı çekim 
parametrelerinde 6, 16, 128 ve 640 kesitli dört 
farklı BT’de ayrı ayrı yapıldı. 

• Overlere TLD’ler yerleştirildi. 

• Pelvis, tüm batın ve tüm vücut helikal taramalı 
çekimler yapıldı. 

• Her bir bölgenin çekimi tamamlandıktan sonra 
TLD’ler çıkarılarak yenileri takılarak ölçümler 
yapıldı.



Bulgular

Kesit Sayısı 6 16 128 640

mAs 40 120 80 30

kV 130 120 120 120

Slice (mm) 4 3.75 - 5

CTDI (mGy) 4.2 - 4.07 2.5

Zaman (s) - 7.63 - 3.9

DLP(mGy.cm) 116.3 - 120.61 60

Fetüs Dozu 5.336 5.90 5.33 4.095

Pelvis Çekimleri



Kesit Sayısı 6 16 128 640

mAs 40 120 80 30

kV 130 120 120 120

Slice (mm) 4 3.75 - 5

CTDI (mGy) 4.2 - 4.03 4.6

Zaman (s) - 13.62 - 7.3

DLP(mGy.cm) 201,6 - 195.98 210

Fetüs Dozu 6.02 4.91 5.19 5.27

Tüm Batın Çekimleri



Kesit Sayısı 6 16 128 640

mAs 40 120 80 30

kV 130  120 120 120

Slice (mm) 4 3.75     - 5

CTDI (mGy) 3.18 - 4.01 2.3

Zaman (s) - 37.48 - 15   

DLP (mGy.cm) 296.5 - 391.46 224.7

Fetüs Dozu 4.08   4.32 5.3 3.85

Tüm Vücut Çekimleri



TLD ile ölçülen over/fetüs dozları tabloda verilmiştir.



Teşekkürler…


