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TOMOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Gamze ŞİRİN SARIBAL

Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş Ve Çene Radyolojisi
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ÖZET

Amaç:  Konik ışınlı bilgisayarlı tomografi (KIBT) alımı sırasında iyonize radyasyona

maruz kalan tiroit organ dokusu, tiroit cilt  dokusu ve sağ-sol meme cilt  dokularında

absorbe  edilen  radyasyon  dozlarının  ölçümü  ile  anti-RAD  isimli  ürünün  X-ışını

radyasyonundan koruma etkinliğinin, kurşun içeren bir koruyucu ile karşılaştırılmasıdır.

Gereç ve Yöntem: Araştırma için, insan yumuşak ve sert doku eşdeğeri olan bir fantom

gövde üzerinde,  absorbsiyon dozları  ölçülmek istenen dokuları  temsil eden bölgelere

termolüminesans dozimetreler (TLD) yerleştirilmiştir. Üç farklı pozlama protokolü ile,

aynı  parametrelerde  KIBT görüntüleri  elde  edilmiştir.  Birinci  protokol,  herhangi  bir

radyasyon  koruyucu  olmadan  gerçekleştirilmiştir.  İkinci  protokolde,  0,5  mmPb

eşdeğerinde  kurşun içerikli  bir  önlük ve  tiroit  koruyucu;  üçüncü protokolde  ise  0,5

mmPb eşdeğerinde kurşun içermeyen bir homopolimer radyasyon koruyucu (anti-RAD)

kullanılmıştır. Her pozlama protokolü üçer kere tekrarlanmıştır, değerlendirme için üç

değerin ortalaması kullanılmıştır. TLD’lerden elde edilen ölçüm sonuçları ve protokoller

arasında radyasyon dozunu azaltmadaki farkın anlamlı olup olmadığı, bağımsız gruplar

t testi ile değerlendirilmiştir.

Bulgular:  Tiroit organ dokusu absorbsiyon dozu, üç protokol için (korumasız, kurşun

koruyucu,  anti-RAD) sırasıyla  1.160,  0.695 ve  0.673 mSv’dir. Kurşun koruması  ile

yaklaşık %40 oranda, anti-RAD korumasıyla yaklaşık %42 oranında bir doz azalması

meydana gelmiştir. Tiroit cilt dokusu absorbsiyon dozu, üç protokol için sırasıyla 2.990,

0.757 ve 0.737 mSv’dir. Hem kurşun koruması ile hem anti-RAD korumasıyla yaklaşık

%75 oranında bir doz azalması meydana gelmiştir. Sağ meme cilt dokusu absorbsiyon



dozu, üç protokol için sırasıyla 0.122, 0.023 ve 0.027 mSv’dir. Kurşun koruması ile

yaklaşık %83 oranda, anti-RAD korumasıyla yaklaşık %80  oranında bir doz azalması

meydana gelmiştir. Sol meme cilt dokusu absorbsiyon dozu, üç protokol için sırasıyla

0.137, 0.033 ve 0.040 mSv’dir. Kurşun koruması ile yaklaşık %75 oranda, anti-RAD

korumasıyla  yaklaşık %71 oranında bir  doz  azalması  meydana gelmiştir. Kurşun ve

anti-RAD  kuruyucu  protokoller  arasında,  radyasyon  engelleme  oranları  arasında

istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur.

Sonuç:  Anti-RAD ürünü  110  kV enerji  ile  çalışan  bir  KIBT cihazının  oluşturduğu

iyonize  radyasyona  karşı,  0.5  mmPb  eşdeğeri  koruyucular  ile  benzer  koruma  oranı

sağlamaktadır. Bu malzeme ile kurşuna ait çevresel toksisite, ağırlık, kullanım hasarına

bağlı etkinliğin azalması gibi dezavantajlar elimine edilebilir.

Anahtar  kelimeler:  radyasyondan  korunma,  kurşun  önlük,  kurşunsuz  radyasyon

koruyucu, konik ışınlı bilgisayarlı tomografi
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ABSTRACT

Aim: Anti-RAD  is  a  radiation  shield  made  of  lead-free  polymer.  The  aim  of  this

research is to evaluate radiation protection effectiveness of anti-RAD with a lead-based

radiation shield and cone beam computed tomography (CBCT).

Materials  and Methods:  For  the  study, thermoluminescent  dosimeters  (TLD) were

placed on the phantom body, which is the equivalent of human soft and hard tissue, in

the regions representing the tissues whose absorption doses are to be measured. CBCT

images with the same parameters were obtained with three different exposure protocols.

The  first  protocol  was  performed  without  any  radiation  shielding.  In  the  second

protocol, a 0.5 mmPb equivalent lead-containing apron and thyroid protector were used;

in  the  third  protocol,  a  0.5  mmPb  equivalent  anti-RAD  was  used.  Each  exposure

protocol was repeated three times and the average of the three values was used for

evaluation. Afterwards, an independent group t-test was used to evaluate whether the

difference in  reducing the  radiation  dose between the measurement  results  obtained

from TLDs and the protocols was significant.

Results: The thyroid organ tissue absorption dose was 1.160, 0.695 and 0.673 mSv for

the three protocols, respectively. A dose reduction of approximately 40% was achieved

with lead shielding and approximately 42% with anti-RAD protection. The thyroid skin

tissue  absorption  dose  was  2.990,  0.757  and  0.737  mSv  for  the  three  protocols,

respectively. A dose reduction of approximately 75% occurred with both lead shielding

and anti-RAD protection. The right breast skin tissue absorption dose was 0.122, 0.023,

and 0.027 mSv for the three protocols, respectively. A dose reduction of approximately



83%  was  achieved  with  lead  shielding  and  approximately  80%  with  anti-RAD

protection. The left breast skin tissue absorption dose was 0.137, 0.033, and 0.040 mSv

for the three protocols, respectively. A dose reduction of approximately 75% with lead

shielding  and  approximately  71%  with  anti-RAD  protection  occurred.  There  is  no

statistically significant difference between the radiation blocking rates of the second and

third protocols.

Conclusion: Anti-RAD  product  provides  similar  protection  rate  with  0.5  mmPb

equivalent  shields  against  ionizing radiation  generated by a  CBCT device  operating

with 110 kV energy. With this material, disadvantages such as environmental toxicity of

lead, weight, decrease in effectiveness due to usage damage can be eliminated.

Keywords: radiation protection, lead apron, lead-free radiation shielding, cone beam

computed tomography



İÇİNDEKİLER 

BİLİMSEL ETİĞE UYGUNLUK.....................................................................................i

YÖNERGEYE UYGUNLUK SAYFASI..........................................................................ii

ONAY:..............................................................................................................................iii

TEŞEKKÜR.....................................................................................................................iv

ÖZET.................................................................................................................................v

ABSTRACT....................................................................................................................vii

İÇİNDEKİLER.................................................................................................................ix

KISALTMALAR ve SİMGELER...................................................................................xii

TABLOLAR LİSTESİ...................................................................................................xiv

ŞEKİLLER LİSTESİ.......................................................................................................xv

1. GİRİŞ VE AMAÇ......................................................................................................1

2. GENEL BİLGİLER....................................................................................................3

2.1. Radyasyon...........................................................................................................3

2.2. X-Işını Oluşumu.................................................................................................4

2.3. X-Işını Madde ile Etkileşimi...............................................................................5

2.4. Radyasyon Kaynakları........................................................................................6

2.4.1. Doğal Radyasyon Kaynakları......................................................................6

2.4.2. Yapay Radyasyon Kaynakları.....................................................................8

2.5. Radyasyon Ölçüm Birimleri...............................................................................9

2.6. Radyasyon Tespiti ve Ölçümü............................................................................9

2.6.1. Alan dedektörleri.......................................................................................10

2.6.2. Kişisel Ölçüm Cihazları............................................................................12

2.6.2.1. Doğrudan Okunabilen (Aktif) Dozimetreler......................................12

2.6.2.2. İşlemden Geçirilerek Okunabilen (Pasif) Dozimetreler.....................12

2.6.3. Termolüminesans Dozimetreler (TLD).....................................................13



2.7. Radyasyonun Biyolojik Etkileri........................................................................17

2.7.1. Deterministik Etkiler.................................................................................19

2.7.1.1. Hücre Üzerine Etkiler........................................................................19

2.7.1.2. Doku ve Organlar Üzerine Etkiler.....................................................21

2.7.2. Stokastik Etkiler........................................................................................24

2.7.3. Biyolojik Etkileri Değiştirici Faktörler.....................................................25

2.7.4. Ağız Dokuları Üzerine Etkiler...................................................................26

2.8. Radyasyondan Korunma...................................................................................29

2.8.1. Gereklilik...................................................................................................29

2.8.2. Optimizasyon.............................................................................................29

2.8.3. Doz sınırlaması..........................................................................................31

2.8.4. Kurşun Önlük............................................................................................31

2.8.5. Anti-RAD..................................................................................................33

2.9. Dental Görüntüleme Yöntemleri.......................................................................33

2.9.1. İntraoral Görüntüleme Yöntemleri............................................................33

2.9.2. Panoramik Görüntüleme Yöntemi.............................................................33

2.9.3. Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi (KIBT).............................................34

3. GEREÇ VE YÖNTEM............................................................................................36

3.1. Gereçler.............................................................................................................36

3.1.1. Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi Cihazı...............................................36

3.1.2. Fantom Model...........................................................................................37

3.1.3. Kurşun Önlük ve Tiroit Koruyucu.............................................................38

3.1.4. Anti-RAD..................................................................................................38

3.1.5. Termoluminesans Dozimetreler (TLD).....................................................39

3.1.6. Dozimetre Okuyucu...................................................................................39

3.1.7. Işınlayıcı....................................................................................................39

3.1.8. Fırın...........................................................................................................40



3.2. Yöntem..............................................................................................................40

4. BULGULAR............................................................................................................45

5. TARTIŞMA..............................................................................................................49

6. SONUÇLAR ve ÖNERİLER...................................................................................74

7. KAYNAKLAR.........................................................................................................75



KISALTMALAR ve SİMGELER

M: metre

Cm: santimetre 

µm: nanometre

Kg: kilogram

Gr: gram

α : alfa

β: beta

γ: gama

SI: Uluslararası Birim Sistemi (System International d'Unites)

Bq: becquerel

Ci: curie

C: coulomb

R: rontgen

Sv: sievert

mSv: milisievert

µSv: nanosievert

Gy: gray

mGy: miligray

µGy: nanogray

TLD: termolüminesens dozimetre

OSL: optik stimüle dozimetre

LiF2: lityum florür

ECC: element düzeltme katsayısı 



GİS: gastrointestinal sistem

KVp: kilovoltaj peak 

mA: mili amper

ICRP: Uluslararası Radyolojik Koruma Komisyonu (International Commission on 

Radiological Protection)

UNSCEAR: Birleşmiş Milletler Atomik Radyasyon Etkileri Bilimsel Komitesi (United 

Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation)

MPD: maksimum müsaade dozu

PVC: polivinil klörür

BT : bilgisayarlı tomografi

KIBT: konik ışınlı bilgisayarlı tomografi

ALL: akut lenfositik lösemi

UV: ultraviyole 

AAAS: alevli atomik absorbsiyon spektrometrisi

Z: atom numarası

Pb: kurşun

Sn: kalay

Sb: antimon

Ba: baryum

W: tungsten

Bi: bizmut

mmPb: milimetre kurşun 

Tg: camsı geçiş sıcaklığının
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1. GİRİŞ VE AMAÇ

Yüksek enerjili iyonlaştırıcı radyasyonların kullanımı endüstriler, nükleer reaktörler ve

araştırma kuruluşları, tıbbi teşhis ve tedaviler, gıda ışınlaması, nükleer atık depolama

alanları,  biyolojik  çalışmalar,  metal  dökümlerde  kusur  tespiti,  uzay  araştırmaları  ve

yüksek enerjili fizik deneyleri gibi birçok sektörde hızla artmaktadır. X-ışınları ise 1895

yılında  Alman  Fizik  Profesörü  Wilhelm  Conrad  Röntgen  tarafından  keşfedilmiştir,

böylece  tıp  ve  diş  hekimliği  uygulamalarını  sonsuza  dek değiştirmiştir.  Günümüzde

modern  teknolojik  gelişmeler  ışığında  hayatımıza  adapte  olmuştur.  X-ışınları

kullanılarak, sağlık alanında hastalıkların tanı ve tedavisi için vazgeçilmez uygulamalar

oluşturulmuştur. Bu uygulamalar, insan sağlığını koruyabilmek adına hekimlere ciddi

bilgi ve avantajlar sağlasa da radyasyona maruziyet sonucu oluşabilecek problemler göz

ardı edilememektedir (1, 2).

X-ışını  oluşturan  görüntüleme  ekipmanının  düzenli  kullanımı,  sağlık  kuruluşlarının

radyoloji  bölümlerine  ek  olarak,  ameliyathanelerden diş  hekimliği  kliniklerine kadar

uzanan  alanlara  yayılmıştır.  Söz  konusu  birimlerde  çalışan  sağlık  personellerinin

radyasyona maruziyeti de fazla olmaktadır. Hem hastaları hem personeli radyasyondan

korumak adına “gereklilik, optimizasyon ve doz sınırlaması” temeline dayanılan üç ilke

benimsenmiştir. Bu kapsamda “radyasyon kalkanı” olarak kurşun (Pb), uzun zamandır

kullanılan  en  etkili  malzeme  olmuştur.  Amacına  uygun  olarak  kurşun  önlük,  tiroit

koruyucu yakalık, gonad koruyucu bariyer, gözlük, eldiven, cam ve bina duvarlarının

içine levha gibi farklı formlarda kullanıma sunulmuştur. Bu ekipmanların sağlık kurum

ve kuruluşlarında gerek yapı aşamasında,  gerek günlük işleyiş sırasında kullanılması

yasalarla zorunlu hale getirilmiştir (3).



Aktif  olarak  kullanılan  bu  malzemelerin  etkinliğini  devam  ettirebilmesi  bir  takım

kontrol  ve denetimlere tabidir. Çünkü kurşun ve kurşun eşdeğeri  ürünlerin kullanım

ve/veya  dezenfeksiyonuna  bağlı  olarak  etkinliğindeki  azalma  sık  karşılaşılan  bir

durumdur. Önlüklerin katlanarak saklanması veya kullanım sırasında düşürülmesi gibi

durumlar  kurşun  bariyerde  hasar,  çatlak  ve  deliklere  sebep  olabilir.  Radyasyonun

stokastik etkileri göz önüne alındığında bu ciddiye alınması gereken bir durumdur  (4,

5). Bunun yanında ağır bir metal olan kurşun, çevresel bir toksisiteye sebep olur. Maruz

kalmış bitkiler ve sular üzerinden ya da havadan solunum yoluyla insan ve hayvanlara

ulaşabilir. İnsan ve hayvanlar için zehirli olup, ölümcül sonuçlar doğurabilir (6). 

Ayrıca kurşun koruyucuların sterilize edilememesine bağlı bakteri kontaminasyonu ve

ağırlığı gibi olumsuz yönleri de mevcuttur. Radyografik görüntü alınmasından ziyade,

ameliyatlar  sırasında  radyasyona maruz  kalan  hekim ve  yardımcı  personelin,  saatler

boyunca  ciddi  bir  ağırlık  altında  çalışmaları  fiziksel  açıdan  büyük  zorluk

oluşturmaktadır. Uzun dönemde omurga ve eklem problemlerine sebep olabilmektedir

(7, 8). 

Tüm bu olumsuzluklar sebebiyle kurşuna alternatif ürünlerin oluşturulmasına yönelik

bir  çok  çalışma  mevcuttur.  Bizmut  ve  tungsten  gibi  elementler bu  amaç  için

kullanılmıştır (9). Ayrıca polivinil klörür ve kauçuk gibi polimerlere kurşun emdirilmesi

yoluyla  kurşun  kullanımı  daha  kolay  hale  getirilmeye  çalışılmıştır  (10).  Bunlara  ek

olarak, temel olarak termoset polimeri, bor ve toksik olmayan mineraller ihtiva eden

“anti-RAD”  ürünü  araştırmacılar  tarafından  üretilmiştir.  Termoset  yapısı  sebebiyle

kırılma  ve  çatlama  gibi  sebepler  ile  fiziksel  hasarlar  alması  çok  daha  zor  olan  bir

materyaldir. Üretiminde ağır metallerin kullanılmaması sayesinde çevre ve canlılar için

toksik etki  oluşturmamaktadır. Bunların yanında kurşundan çok daha hafif  ve esnek

olması kullanıcılar için daha konforlu bir çalışma ve tedavi imkanı sunmaktadır. 

Tez  çalışmamızda  bağımsız  araştırmacılar  olarak,  konik  ışınlı  bilgisayarlı  tomografi

alımı sırasında iyonize radyasyona maruz kalan bazı organ ve cilt tarafından absorbe

edilen radyasyon dozlarının ölçümü ile anti-RAD isimli ürünün X-ışını radyasyonundan

koruma  etkinliğinin,  kurşun  içeren  bir  koruyucu  ile  karşılaştırılması  amaçlanmıştır.

Araştırmamızın hipotezi “kurşun içermeyen anti-RAD malzemesi, kurşun ile eşdeğer ya

da daha fazla radyasyon koruma etkinliğine sahiptir” şeklindedir.



2. GENEL BİLGİLER

2.1...............................................................................................................Radyasyon

Temel olarak radyasyon “boşlukta ve madde içinde yayılan enerji” olarak tanımlanır. Bu

kapsamda,  yapay  ya  da  doğal  radyoaktif  çekirdekler  tarafından  kararlı  yapıya

geçebilmek  için  dışarı  salınan,  hızlı  parçacıklar  ve  elektromanyetik  dalga  şeklinde

taşınan fazla enerjiye “radyasyon” denir  (2). “Parçacık” ve “elektromanyetik” olmak

üzere iki şekilde meydana gelir. Parçacık radyasyonu kararsız büyük atomların meydana

getirdiği, belli bir kütleye sahip ve yüksek enerjili parçacıklardır (11). Elektromanyetik

radyasyon ise elektrik yüklü bir parçacığın hızı değiştiğinde oluşur. Belli bir enerjiye

sahip  olmasına  rağmen  kütlesi  yoktur.  Oral  ve  maksillofasiyal  radyolojide  yalnızca

elektromanyetik radyasyon kullanılmaktadır (12).

Ayrıca,  radyasyon  enerjilerine  göre  “iyonize  (iyonlaştırıcı)”  ve  “non-iyonize

(iyonlaştırıcı  olmayan)”  olmak  üzere  iki  formdadır.  İyonize  radyasyon,  etkileşime

girdiği  maddede  yüklü  parçacıklar  (iyonlar)  oluşturabilme  yeteneğine  sahiptir  (13).

(Tablo 1)

Tablo 1. Radyasyon enerji formları

Non-İyonize

Elektromanyetik

Radyasyon

İyonize

Elektromanyetik

Radyasyon

İyonize

Partiküler

Radyasyon
Radyo dalgaları X-ışınları Alfa parçacıkları (α)

Mikrodalga Gama ışınları (γ) Beta parçacıkları (β)
Kızıl ötesi ışınları (ısı) Kozmik ışınlar Nötronlar

Görünen ışık
Mor ötesi ışınlar



Alfa  ve  beta  parçacıkları  enerjilerini  hızla  verir  ve  vücut  dokularının  yalnız  birkaç

mikrometresine  nüfuz  eder. Gama ışınları  ise  atom çekirdeğinde  oluşan  çok yüksek

enerjili  elektromanyetik dalgalardır. X-ışınları  ile birlikte,  alfa ve beta parçacıklarına

göre dokuya daha fazla nüfuz eder, ancak daha az iyonlaşma meydana getirir. X-ışınları

da gama ışınları gibi yüksek enerjili ve penetrasyon kabiliyetine sahip ışınlardır. Gama

ışınlarından  farklı  olarak  atomların  yörüngelerindeki  elektron  hareketleri  sırasında

oluşur. Bunun yanında yapay olarak da elde edilebilir, teşhise yönelik tıbbi ve dental

uygulamalarda kullanılır (14, 15).

2.2......................................................................................................X-Işını Oluşumu

X-ışını cihazında yüksek hız kazandırılan elektronlar, hedefteki elektronlar ile etkileşir.

Kinetik enerjilerini  yüksek oranda ısı  olarak açığa çıkarırlar. Daha düşük oranda ise

Bremsstrahlung (Frenlenme) radyasyon ve karakteristik radyasyon oluşumu ile X-ışını

fotonları meydana gelir. 

Bremsstrahlung  radyasyon;  oluşturulan  yüksek  hızlı  elektronların  karşılaştığı  atom

çekirdeği  tarafından  aniden  durdurulması  ya  da  yavaşlatılması  ile  oluşur.  X-ışını

tüpünden çıkan radyasyonun temel oluşum şeklidir (16). (Şekil 1)

Şekil 1. Bremsstrahlung radyasyon oluşumu



Karakteristik  radyasyon;  oluşturulan yüksek hızlı  elektronların karşılaştığı  atomun iç

yörüngesinden elektron sökmesi ve dış yörüngedeki bir elektronun sökülen elektronun

konumuna geçmesi sonucu oluşur (17). (Şekil 2)

Şekil 2. Karakteristik radyasyon oluşumu

2.3..................................................................................X-Işını Madde ile Etkileşimi

Vücut dokularından geçen X-ışın demeti dokular ile etkileşime girer, dokudan geçtikte

yoğunluğunda  azalma  meydana  gelir  yani  atenüasyona  uğrar.  Atenüasyon,  doku

atomları tarafından enerjinin absorbsiyonu ve saçılan fotonlardan kaynaklanır. Dental

X-ışını  cihazlarında  atenüasyon  üç  şekilde  meydana  gelir;  Koherent  saçılma,

fotoelektrik absorbsiyon ve Kompton saçılması. 

Koherent saçılma; enerjisi elektronun bağlanma enerjisinden daha düşük olan fotonların

elektron üzerinden saçılmasıyla oluşur. Gelen foton enerjisi  değişmeksizin,  farklı  bir

doğrultuda saçılır. (Şekil 3)

Gelen foton

Saçılan foton

Şekil 3. Koherent saçılma



Fotoelektrik absorbsiyon; gelen foton, etkileşime girdiği atomun iç yörüngesinden bir

elektron  koparır.  Foton,  kopan  elektrona  tüm  enerjisini  verir  ve  enejisi  yok  olur.

Etkileşime katılan atom elektron kaybederek iyonize hale gelir. Radyografik görüntüye

en çok katkısı olan etkileşim tipidir. (Şekil 4) 

Kompton  saçılması;  gelen  foton,  etkileşime  girdiği  atomun  dış  yörüngesindeki  bir

elektron  ile  çarpışır.  Elektron  kazandığı  kinetik  enerji  ile  saçılırken,  tüm  enerjisini

kaybetmeyen foton da farklı bir yönde saçılır. Dental X-ışını etkileşimlerinde en fazla

görülen etkileşimdir (18). (Şekil 5)

2.4...........................................................................................Radyasyon Kaynakları

2.4.1. Doğal Radyasyon Kaynakları

Gelen foton

Fotoelektron Saçılan 
elektrondan kalan 

boşluk

Karakteristik 
radyasyon 

(foton)

Daha yüksek 
enerji seviyesi 

olan foton

Gelen foton

Düşük enerjiyle 
saçılan foton

Saçılan foton

Şekil 4. Fotoelektrik absorbsiyon

Şekil 5. Kompton saçılması



Dünyadaki tüm yaşam, sürekli bir doğal radyasyona maruz kalma içinde evrimleşmiştir.

Kozmik  ve  karasal  kaynaklardan  gelen  arka  plan  radyasyonu,  daha  yüksek  radon

seviyeleri nedeniyle dünya çapında yaklaşık 2.4 milisievert (mSv)’lik bir ortalama yıllık

etkili doz bulunmaktadır (2).

Kozmik Kaynaklar

Kozmik radyasyon,  enerjik  atom altı  parçacıkları,  güneşten  ve patlayan yıldızlardan

gelen parçacık ve fotonları içerir. Kozmik radyasyona maruz kalma öncelikle irtifanın

bir fonksiyonudur. İrtifadaki her 2000 metrelik (m) artışla neredeyse iki katına çıkar,

çünkü  radyasyonu  azaltmak  için  daha  az  atmosfer  tabakası  mevcuttur.  Deniz

seviyesinde kozmik radyasyona maruz kalma yılda yaklaşık 0.24 mSv iken, 1600 m

yükseklikte yılda yaklaşık 0.5 mSv'dir. Küresel ortalama ise yılda 0.4 mSv'dir, bu doğal

maruziyetin  yaklaşık  %16'sıdır.  Kozmik  radyasyon  ayrıca  havayolu  seyahatinden

kaynaklanan maruziyeti  de içerir. Dünya atmosferinin koruma alanının dışında  daha

fazla  insanın  seyehat  etmesiyle,  kozmik  radyasyon  maruziyetten  daha  önemli  hale

gelmektedir (19).

Karasal Kaynaklar

Topraktaki radyoaktif  nüklidlerin, özellikle potasyum 40 ve uranyum 238 ve toryum

232'nin, radyoaktif bozunma ürünlerinin solunması veya yutulması yoluyla gerçekleşir.

Bu kaynaklardan gelen γ radyasyonunun çoğu, toprağın üst 20 cm'sinden gelir. Yapı

malzemeleri ile topraktan alınan bu dozlara karşı bariyer oluşturulabilmektedir. Ancak

yapı malzemeleri de esas olarak topraktan elde edilir ve bu malzemeler de bir maruziyet

kaynağı oluşturur. Bunun sonucu iç ve dış mekanlardaki nüklid maruziyeti dengelenir.

Ortalama karasal maruziyet oranı yılda yaklaşık 0.5 mSv’dir. Bu miktar ortalama yıllık

arka plan maruziyetinin yaklaşık %20'sidir.

Radon

Uranyum serisindeki bir  bozunma ürünü olan radonun, dünya nüfusunun radyasyona

maruz  kalmasının  yaklaşık  %52'sinden  sorumlu  olduğu  tahmin  edilmektedir.  Doğal

radyasyon dozuna (1.2 mSv) en büyük katkıyı  yapar. Radon (radon 222),  evlere ve

binalara giren ve kendi başına zararsız ya da çok az zararlı bir gazdır. Ancak radon



bozunarak α partikülleri yayan katı ürünler oluşturur (porion 218, porion 214, kurşun

214  ve  bizmut  214).  Bu  bozunma  ürünleri,  solunma  yoluyla,  bronş  epitelinde

birikebilen  toz  parçacıklarına  yapışır.  Bu  yolla  radyasyona  maruz  kalma  sonucu,

Amerika Birleşik Devletleri'nde,  çoğunlukla sigara içenlerde yılda 10.000 ila  20.000

akciğer kanseri ölümüne neden olabilmektedir (20, 21).

2.4.2. Yapay Radyasyon Kaynakları

Tıbbi Teşhis ve Tedavi

Yapay  kaynaklar  büyük  oranda  tıbbi  uygulamalar  sonucu  meydana  gelir.  Bu  orana

radyasyon tedavileri ve nükleer tıp gibi alanların katkısı olsa da, tanısal tıbbi maruziyet

insan yapımı kaynaklardan gelen maruziyetlerin büyük çoğunluğunu oluşturur. Dünya

çapında yılda bir milyardan fazla tıbbi röntgen muayenesi yapılmaktadır. Son yıllarda

gelişmiş ülkelerde tıbbi maruziyetin, özellikle göğüs ve karın bilgisayarlı tomografisi ve

kardiyak nükleer tıp çalışmalarının artan kullanımı ile hızla arttığı gösterilmiştir. Dental

uygulamalar ise, insan yapımı kaynaklardan kaynaklanan yıllık ortalama maruziyetin

yaklaşık %1'inden sorumludur. 

Tüketici ve Endüstriyel Ürünler

Tüketici ve endüstriyel ürünler, en ilginç ve şüphelenilmeyen kaynaklardan bazılarını

içerir. Bunlara evsel su temini, tütün ürünleri, yanıcı yakıtlar, televizyon alıcıları, cep

saatleri, duman alarmları ve havaalanı denetim sistemleri örnek verilebilir. Ancak yıllık

ortalama insan kaynaklı maruziyetin çok küçük bir kısmına katkıda bulunurlar.

Diğer Yapay Kaynaklar

Diğer  bir  kaynak,  1950'lerde  ve  1960'ların  başındaki  nükleer  silah  testlerinden

kaynaklanan nükleer serpintilerdir. Bu serpinti içeriklerinde stronsiyum90 ve iyot131 en

önemlileridir.  Kalsiyum  ile  olan  kimyasal  benzerliği  nedeniyle,  bir  β  yayıcı  olan

stronsiyum90,  çocukların  ve  genç  yetişkinlerin  kemiklerine  ve  dişlerine  kolayca

bağlanabilir.  Bir  γ  yayıcı  olan  iyot131,  tiroit  bezinde  birikir.  Nükleer  silahların

atmosferik testlerinin durdurulması nedeniyle, serpinti artık halk için önemli bir maruz

kalma  kaynağı  olarak  görülmemektedir.  Nükleer  enerji  (ortalama  yıllık  maruziyete

yaklaşık 0,01 mSv katkıda bulunur), halk için özel bir endişe kaynağı olan insan yapımı



başka bir kaynaktır. Bununla birlikte, nükleer güç ve destek tesisleri, normal işletimdeki

kömür, doğal  gaz  ve  petrolün yanması  sonucu doğal  olarak oluşan radyonüklidlerin

salınmasının  yalnızca  %10'un  kadar  etki  oluşturur. Nükleer  enerjinin  yıllık  ortalama

maruziyete yaptığı bu düşük katkıya rağmen, kazalar öenmli oranda arttırabilmektedir.

1986'da  Ukrayna  Çernobil'deki  nükleer  kaza,  nükleer  enerji  tesislerinin  doğru  bir

şekilde  kontrol  edilmediği  takdirde,  meydana  gelebilecek  zararları  açıkça  ortaya

koymuştur (2, 22).

2.5..................................................................................Radyasyon Ölçüm Birimleri

Teşhis ve tedavi amaçlı  iyonize radyasyon kullanımının yaygınlaşması ile radyasyon

dozunun ölçülme ihtiyacı doğmuştur. Radyasyona duyarlı cihazlar ile yapılan ölçüm, X-

ışını  ile  madde  etkileşimi  temeline  dayanır.  Radyolojinin  ilk  dönemlerinden  beri

geleneksel  radyasyon  birimleri  kullanılırken,  1986  yılından  beri  Uluslararası  Birim

Sistemi (System International d'Unites - SI) kullanılmaktadır (23).

Radyoaktivite Birimi: radyoaktif bir materyalin bozunma oranını ifade eder. SI birimi

Becquerel  (Bq),  geleneksel  birimi  ise  Curie  (Ci)’dir.  Bq,  1  saniyedeki  1  çekirdek

parçalanmasına karşılık gelir. 1 saniyedeki parçalanan çekirdek sayısı 3.7x1010 ise bu

maddenin radyoaktivitesi 1 Ci’dir. (1Ci = 3.7x1010 Bq)

Işınlama birimi: X ya da gama ışınlarının havayı iyonize etme kapasitesinin ölçümüdür.

SI  birimi  Coulomb/kilogram (C/kg),  geleneksel  birimi  ise  Röntgen  (R)’dir.  Normal

şartlar altında, 1 kg hava içinde, 1 C'lik elektrik yüküne eşdeğer iyon çifti oluşturan X

ya da gama ışını miktarı 1 C/kg'dır. 

Absorbe edilen doz: bir maddenin kütle birimi başına herhangi bir iyonize radyasyon

tipinden absorbe ettiği toplam enerji miktarıdır. SI birimi gray (Gy), geleneksel birimi

ise rad’dır. 1 Gy, 1 joule/kg enerjiye karşılık gelir, 100 rad ise 1 Gy’a eşittir. 

Eşdeğer  (radyasyon-ağırlıklı)  doz: farklı  radyasyon  tiplerinin  bir  doku  ya  da  organ

üzerine  biyolojik  etkilerini  değerlendirmek  için  kullanılan  ölçü  birimidir.  SI  birimi

sievert  (Sv),  geleneksel  birimi ise rem’dir. Tanısal  X-ışını  incelemeleri  için  1 Gy, 1

Sv’ye eşittir; 1 Sv ise 100 rem’e eşittir. 

Etkin doz: maruz kalınan radyasyonun insanlar üzerinde oluşturduğu riski hesaplamak

için kullanılır. Farklı radyasyon tiplerinin göreceli biyolojik etkinliğini, ayrıca ışınlanan

farklı  dokuların  kanser  oluşum  riski  veya  kalıtımsal  etkiler  açısından  radyasyon



duyarlılığını değerlendirmek amaçlı etkin doz hesaplanır. Etkin doz birimi Sv’dir  (2,

23).

2.6..............................................................................Radyasyon Tespiti ve Ölçümü 

Radyasyonun tespiti duyu organları ile mümkün olmadığı için, varlığının algılanması ve

ölçümleri  radyasyona  duyarlı  cihazlar  ile  yapılır.  Radyasyonun  ölçülmesinin  temeli,

radyasyon  ile  maddenin  etkileşmesi  esasına  dayanır.  Bu  maksatla  geliştirilmiş  olan

aygıtlara  genel  olarak  radyasyon  dedektörü  adı  verilir.  Dedektörler,  radyasyonun

içlerinde sebep olduğu iyonlaştırma ve uyarma mekanizmalarının elektrik sinyallerine

çevrilmesi  prensibiyle  çalışırlar. Radyasyon  dedektörleri  maruz  kalınan  miktarları,

kerma, absorbe edilen doz, eşdeğer dozu veya ilgili iyonlaştırıcı radyasyon miktarlarını

doğrudan veya dolaylı olarak ölçmektedir. Radyasyon dedektörlerinin faydalı olabilmesi

için arzu edilen birkaç özelliği  sergilemesi gerekir. Örneğin, radyoterapide belirli bir

noktada suya emilen doz, dozun uzamsal dağılımı ve ilgilenilen spesifik bir organa ait

doz gibi farklı değerleri verme özellikleri aranmaktadır.

Bu bağlamda, istenen dedektör özellikleri, doğruluk ve kesinlik, doğrusallık, doz veya

doz hızı bağımlılığı, enerji yanıtı, yön bağımlılığı ve uzaysal çözünürlük ile karakterize

edilecektir.  Tüm  dedektörler  bu  özellikleri  karşılayamaz,  bu  nedenle  bir  radyasyon

dedektör ve okuyucusu seçimi, ölçüm durumunun gereklilikleri dikkate alınarak akıllıca

yapılmalıdır (4, 24, 25). (Tablo 2)

2.6.1. Alan dedektörleri

Gaz dolu dedektörler

Silindirik bir kap içerisine yüksek basınçta doldurulmuş hava, helyum, argon gibi gazlar

ile oluşturulmuş sistemlerdir. Bu gaz anod ve katod olarak bilinen iki elektrot arasına

sıkıştırılmış  ve  bir  manyetik  alan  oluşturulmuştur. İyonlaştırıcı  radyasyon  ile  gaz

molekülleri  etkileşerek,  gazı  elektrik  iyonlarına  ayırır.  Oluşturulmuş  manyetik  alan

sayesinde pozitif iyonlar katoda, negatif iyonlar anoda göç eder ve iki zıt kutup arasında

bir akım meydana gelir. (Şekil 6) Oluşan akımın şiddeti mevcut radyasyonun şiddeti ile

orantılı  olarak değişir. Gaz dolu dedektörler, pozitif  ve negatif  elektrotlar  arasındaki

uygulanan gerilim farkına göre; iyon odası, orantılı sayaç ve Geiger-Müller dedektörleri

olarak üçe ayrılır. 
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İyon odaları, birbirinden yalıtkanla ayrılmış olan iletken bir dış duvar ve merkezde de

bir  toplama  elektrotundan  oluşur.  Tanısal  radyasyon  kullanımı  ve  radyasyon

tedavilerinde  doz  belirlemesinde  yaygın  olarak  kullanılır.  Ayrıca  iyon  odası

ekipmanlarından elde edilen akımın yüksekliği, meydana gelen iyonların sayısına bağlı

olduğu için, iyon odası ile farklı enerjilere ve iyonizasyon yeteneklerine sahip gama,

beta ve alfa radyasyonları ayırt edilebilir.

Sintilasyon dedektörleri

Bu dedektörler, radyasyonun miktarıyla orantılı olarak görülebilir ışık salar. Bu olay,

bünyesinde bulundurduğu fluoresans materyaller sayesinde gerçekleşir. Salınan ışığın

miktarı fotoçoğaltıcı tüpler ile ölçülerek radyasyon miktarı belirlenir. Bu dedektörlerde

foto  çoğaltıcı  tüpü  ve  kullanılan  fosforu  değiştirmek  suretiyle  değişik  tipte

radyasyonların dedeksiyonu mümkündür (26-28). 

Yarı iletken dedektörler

Gaz dolu dedektörler ile benzer şekilde çalışan ancak bu dedektörlerde gaz yerine katı

madde  kullanılan  dedektörlerdir.  Yaygın  olarak  silikon  ve  germanyumdan  yapılan

dedektörler kullanılmaktadır. Enerji ayırma güçleri son derece yüksektir (10). Silikon

diyot dozimetreler yaygın olarak kullanılır. İyon odalarına nazaran daha küçük ve daha

hassastırlar.  Dozimetrede  radyasyona  bağlı  hasar  oluşabilir  ve  art  arda  kullanımda

radyasyon  hassasiyeti  azalabilir.  Bu  nedenle  periyodik  olarak  kalibrasyona  ihtiyaç

duyar.  Yine  aynı  sebeple  ışın  kalibrasyonundan  ziyade,  mesane  ve  rektum  gibi

organların in-vivo radyasyon ölçümlerinde kullanılırlar. Sıcaklık, radyasyon doz hızı ve

açısı gibi özellikler yanıtında değişiklik oluşturur (24, 29). 

Nötron dedektörleri

Şekil 6. Gaz dolu dedektörlerin çalışma prensibi



Nötronlar herhangi bir iyonlaşma ya da uyarıma sebep olmazlar, bu nedenle doğrudan

ölçülemezler.  Nötron  dedektörlerinde  bir  nötron  iyonizasyon  tanecik  dönüştürücüsü

bulunur  ve  nötron  etkileşmesi  sonucu  oluşan  ikincil  iyonlaştırıcı  ışınlar  ölçülür.

Ölçülebilir iyonların oluşmasını sağlayan etkileşimler yaygın olarak; bor ile etkileşim

sonucu  alfa  parçacıkları  oluşması,  helyum  ile  etkileşim  sonucu  protonlar  oluşması,

hidrojen çekirdeği ile etkileşmesi sonucu esnek saçılma meydana gelmesi gibi olaylardır

(30).

2.6.2. Kişisel Ölçüm Cihazları

Radyasyon ile çalışan personelin ya da radyoterapi sırasında hastaların maruz kaldığı

radyasyon dozunun tespit  edilmesi amacıyla dozimetre denilen dedektörler kullanılır.

Radyasyonun  özelliklerine  göre  çeşitli  maddelerde  meydana  getirdikleri  renklenme,

ağartma, iyonlaştırma ve enerji soğurması gibi etkilerinden yararlanılarak ölçülmeleri

sağlanır (24, 25). 

2.6.2.1. Doğrudan Okunabilen (Aktif) Dozimetreler

X  ışını  veya  gama  ışınlarına  maruz  kaldığında  anlık  doz  bilgisi  sağlayabilen

dozimetrelerdir. İki elektrot ihtiva eden bir  iyon odasıdır. Oda içine giren radyasyon

iyonizasyon  meydana  getirir  ve  elektroskobu  deşarj  eder.  Cep  dozimetreleri,  direkt

okunabilen cep dozimetreleri ve dijital elektronik cep dozimetreleri olmak üzere üç tipi

vardır. 

2.6.2.2. İşlemden Geçirilerek Okunabilen (Pasif) Dozimetreler

Film dozimetreler

Radyografik  röntgen  filmi  tanısal  radyoloji,  radyasyon  tedavisi  ve  radyasyondan

korunma  gibi  kullanım  alanlarına  sahiptir.  Dedektör  olarak  kullanılan  materyal

radyasyona duyarlı,  her iki  yüzeyinde jelatin  bir  emülsiyondan oluşan,  ince bir  film

tabakasıdır. Emülsiyon tabakası gümüş bromid kristalleri içerir. Bu kristaller radyasyona

maruz  kaldıklarında,  gümüş  ve  brom  iyonları  etkileşimde  bulunur.  Filmin  banyo

işlemine  tabi  tutulması  sonucu optik  kararma gözlenir. Optik  kararmanın yoğunluğu

radyasyon şiddetiyle doğru orantılı olarak değişir ve yoğunluk densitometre ile ölçülür.

Film dozimetreler sıcaklık ve nem gibi hava şartlarından ve ışıktan kötü etkilenirler.

Filmin kullanılabildiği doz aralığı sınırlıdır, enerji bağımlılığı vardır ve yanıt kontrol

edilmesi  zor  olan  birkaç  parametreye  bağlıdır.  Pozlanmamış  film,  “fog”  olarak



adlandırılan bir arka plan optik yoğunluğu sergileyecektir. Radyasyona maruz kalmadan

kaynaklanan ve net optik yoğunluk olarak adlandırılan yoğunluk, “fog” yoğunluğunun

ölçülen  yoğunluktan  çıkarılmasıyla  elde  edilebilir.  Elektron  ışın  dozimetresi,

radyoterapi  makinelerinin  kalite  kontrolü,  fantomlar  modellerde  tedavi  tekniklerinin

doğrulanması gibi kullanım alanları bulmuştur.

Hafiflik,  ince  boyut,  dayanıklılık,  birden  fazla  tip  radyasyonu  aynı  zamanda

kaydedebilme ve  geniş  bir  ölçüm alanı  sağlaması  gibi  avantajlara  sahiptirler. Ancak

belirli bir doz aralığında enerji bağımlılıkları fazladır ve termolüminesans dozimetrelere

göre daha düşük hassasiyete sahiptirler. Bunların yanında banyo ve dansitometre gibi

ekstra işlemlere tabidir (24, 31, 32). 

Kalem dozimetreler

Bu dozimetreler bir kalem boyutuna sahiptir, içlerinde boyutlarıyla orantılı büyüklükte

bir  iyon  odası  bulundururlar.  Çalışma  prensibi  iyon  odaları  ile  aynı  mekanizmaya

sahiptir. Manyetik alanı oluşturmak amacıyla şarjlı veya pilli gibi seçenekleri mevcuttur

(25).

Luminesans dozimetreleri

Bazı  malzemeler  emisyon  özelliğine  sahiptir,  yani  radyasyon  ile  yüzeyinden  enerji

yayabilirler. Radyasyon enerjisinin emilmesi üzerine, emilen enerjinin bir kısmını yarı

kararlı  durumlarda  tutarlar.  Sonrasında  enerjiyi  ultraviyole  (UV),  görünür  ışık  veya

kızılötesi ışık şeklinde tekrar yayar, buna lüminesans denir. Enerjinin tekrar yayılması

10-8 saniyeden  kısa  sürede  gerçekleşirse  floresans;  10-8  saniyeyi  aşan  bir  sürede

gerçekleşirse  fosforesans  olarak  isimlendirilir.  Fosforesans  süreci  ısı  veya  ışık  gibi

uygun bir uyaran ile hızlandırılabilir. Uyaranın ısı olması durumunda gerçekleşen olay

termolüminesans;  uyaranın  ışık  olması  durumunda  ise  optik  olarak  uyarılmış

lüminesans  olarak  bilinir.  Bu  malzemelerin  dozimetre  amacıyla  kullanılması  ile

termolüminesans dozimetreler (TLD) ve optik olarak uyarılmış lüminesans dozimetreler

(OSL) oluşturulur. 

Optik olarak uyarılmış lüminesans dozimetreler (OSL)



TLD dozimetreler ile aynı mekanizmaya sahip olup ışımanın sağlanması için ısı yerine

ışık kullanılır. OSL radyoterapide kullanılan çok çeşitli doz hızları ve dozları üzerinde

yüksek hassasiyet gösterir (24, 33-35). 

2.6.3. Termolüminesans Dozimetreler (TLD)

Termolüminesans özelliği pratik uygulamaları,  arkeolojik çömlek tarihlendirmesinden

radyasyon dozimetresine kadar uzanan geniş kullanım alanına sahiptir. TLD’ler ise bu

özelliğe  sahip,  çok  atomlu  kristal  yapılar  içeren  alkali  halojen  elementlerden

geliştirilmiştir. Tek bir  kristal  yapının boyutu 75 ile 200 µm arasında değişmektedir.

Kullanım alanı ve amaçlarına göre toz, plak, çubuk, şerit gibi farklı formları mevcuttur.

(Şekil  7)  Radyasyon  doz  ölçümünde  en  yaygın  kullanılan  termoluminesans  madde,

etkin   atom  numarası  dokuya  eşdeğer  olan  lityum  florürdür  (LiF2).  Ortalama  bir

yumuşak  dokunun  etkin  atom  numarası  7.42,  LiF2'nin  ise  8.14'dür.  Etkin  atom

numarasının dokuya olan eşdeğerliğini arttırmak amacıyla farklı maddeler de eklenir.

LiF2:Mg,Ti,  LiF2:Mg,Cu,P  ve  Li2B4O7:Mn,  bu  amaçla  üretilmiş  olan  ve  tıbbi

uygulamalarda en sık kullanılan formlarıdır. Doz yanıtı, 10 mR ile 1000 R gibi geniş bir

doz aralığında lineerdir, tanısal  görüntüleme ve radyoterapi için kullanılan dozlar bu

aralıkta bulunur. Yaydığı termoluminesans ışığın dalga boyu ise 3500 A0 ile  6000 A0

arasındadır.  Oda  sıcaklığında  kalması  durumunda  yaydığı  ışık  şiddetinde  yılda  %5

azalma görülür.

Dokuya  eşdeğerlik,  kullanım  kolaylığı,  kısmen  enerjiden  bağımsızlık,  kimyasal  ve

mekanik  dayanıklılık  gibi  avantajlara  sahiptir.  Hastalarda  in-vivo  kullanım,  çeşitli

fantomlarda  tedavi  tekniklerinin  doğrulanması,  dozimetre  denetimleri  gibi  kullanım

alanlarına sahiptir. Küçük hacimleri sayesinde nokta doz ölçümünü mümkün kılarlar.

Şekil 7. TLD yapısını oluşturan LiF kristaller ve çeşitli boyutlardaki plak formları



Bir kristal yapının sahip olduğu elektrik bant yapısı üç bölümde incelenir: (Şekil 8A)

1.Valans bandı; bağlı ve kararlı durumda bulunan tüm elektronları bulundurur.

2.İletkenlik bandı;  kristal  yapı  içerisinde  serbestçe hareket  edebilen  tüm elektronları

bulundurur.

3.Yasak enerji bölgesi: kuantum teorisine göre valans ve iletkenlik bandları arasındaki

elektron  bulundurmaması  gereken  alandır.  Ancak  kristaldeki  yapısal  bozukluklar  ve

yabancı atomlar içermesi gibi sebeplerle holler yani tuzak alanlar oluşmaktadır. Bunlar

belli bir enerjiye sahip elektronların bu alanlarda kısılı kaldığı, elektronlar için tuzak

gibi davranan, yarı kararlı enerji düzeylerine sahip iyon alanlarıdır. İletkenlik bandının

hemen altındaki holler elektron tuzakları, valans bandının hemen üzerindeki holler ise

delik tuzakları olarak isimlendirilir.

İyonize radyasyona maruz kalan bir kristalde, valans bandındaki elektronlar radyasyon

enerjisini absorbe eder ve iletkenlik bandına geçerler. Ancak bu geçiş sırasında elektron

tuzaklarına yakalanırlar ve uyarıldıkları  enerjinin büyük bir  kısmının kristal içerisine

depo  edilmesine  yol  açarlar.  (Şekil  8B)  Elektronlar,  kristalin  ısıtılması  sonucu

kazandıkları enerji ile tuzaklardan ayrılıp daha üst enerji seviyesine çıkar, sonrasında da

tekrar temel enerji seviyelerine dönerler. Bu sırada, enerji seviyeleri arasındaki enerji

farkı miktarında bir ışık fotonu salınır. (Şekil 8C) 
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Elektronların iyon tuzaklarında kalma süreleri,  tuzağa ait spesifik özellikler ve çevre

şartları  gibi  durumlara  bağlı  olarak  değişir.  Örneğin  tuzakların  boyutları  farklı

olabilmektedir. Kısa tuzaklar daha sığ yapıda olup, uzun tuzaklar daha derin yapıdadır.

Uzun tuzaklar, derin yapısı  nedeniyle kendiliğinden boşalamaz ve enerjiye sahip bir

uyarana ihtiyaç duyarlar. Bu da alınan radyasyon miktarının tam olarak yansıtılmasını

sağlar. Her iyon tuzağının boşalma sıcaklığı, ya da boşalmak için ihtiyaç duyduğu enerji

de birbirinden farklılık gösterir. TLD doz ölçümleri için okuma cihazlarında sıcaklık

sabit bir hızla arttırılır. Bir tuzak grubunun boşalma sıcaklığına yaklaştıkça meydana

gelen ışıma miktarı artar, bir maksimum pik seviyesine gelir, sonra da azalmaya başlar.

Azalma bir sonraki iyon tuzağı grubunun boşalma sıcaklığına kadar devam eder. Tüm

enerji  seviyelerindeki  iyon  tuzakları  boşalana  kadar  süreç  tekrarlanır.  Işıma

miktarlarındaki  bu  artış  ve  azalışlar  “ışıma  eğrisi  grafiği”  ile  ifade  edilir.

Termoluminesans ışıma şiddetini, zaman ya da sıcaklığın bir fonksiyonu olarak gösterir.

Oluşan  ışıma  doz  ile  doğru  orantılıdır.  Fotoçoğaltıcılar  ile  ölçülebilen  bir  seviyeye

getirilerek  ışıma  miktarının  ölçümü  yapılır  ve  kristalin  absorbe  ettiği  radyasyon

miktarına ulaşılmış olur (24, 35-38).

Şekil 8A. Tek bir katı kristale ait enerji bandı diagramı

Şekil 8B. Radyasyon ile uyarılan kristalde oluşan tuzaklarda elektronların tutulması

Şekil 8C. Isı ya da ışık uyaranı ile yeterli enerji alan tuzaklanmış elektronların daha düşük enerji
durumlarına dönmeleri halinde ışık fotonu yayılması



Şekil 9. 1 saat boyunca 400 C'de fırınlanması ile TLD-100 LiF2 fosforunun oluşturduğu
karakteristik ışıma eğrisi

LiF2  yapısında bulunan tuzakların farklı enerji seviyelerine sahip olmalarından dolayı

ışıma eğrisinde farklı sıcaklıklarda, farklı yarı ömürlere sahip beş pik seviyesi ortaya

çıkar. Piklerin yarı ömürleri ise sırasıyla birinci pik için 10 dakika, ikinci pik için 10

saat, üçüncü pik için 6 ay,  dördüncü pik için 7 yıl ve beşinci pik için 80 yıldır. (Şekil 9)

LiF2  yapıda bir TLD’nin okunmasının 30 dakika geciktirilmesi,  yarı  ömrü 10 dakika

olan birinci pik tamamen ortadan kaybolacaktır. 10 saati aşan bir okuma süresi ile de

ikinci  pik  ortadan  kaybolacaktır.  Buradan  hareketle  birinci  ve  ikinci  pikler  rutin

dozimetre  çalışmaları  için  uygun  değildir.  Ayrıca  TLD'ler  kullanılmadan  önce  tüm

elektron  tuzakların  boşaltılması  ve  artık  sinyallerin  silinmesi  için  tavlanmalı  yani

fırınlanmalıdır.  Çünkü  tam  olarak  boşalmamış  tuzaklar,  okumalar  sırasında  ilave

ışımalara sebep olabilir.

Doz  ölçümünde  kullanılan  termoluminesans  dozimetrelerin  okunması  için  öncelikle

bazı  çalışmaların  yapılması  gerekmektedir.  Bunlar;  TLD  kristallerinin  duyarlılığını

gösteren Element Düzeltme Katsayısı (ECC) ve nano-coulomb (nC) cinsinden verilen

foto  çoğaltıcı  tüp  akımını,  soğurulan  radyasyon  miktarına  çevirmede  kullanılan

dönüşüm katsayısı olan TLD okuyucusunun düzeltme katsayısının (RCF) bulunmasıdır.

Tüm termoluminesans  kristalleri  aynı  hassasiyette  üretilmedikleri  için  aynı  miktarda

radyasyon  soğurmalarına  karşın  okuma  sırasında  farklı  miktarda  ışık  yayarlar.

Okumaların standart olmasını sağlamak amacıyla her kristale bir ağırlık faktörü verilir.

Bu faktör ECC'dir (39, 40).



Tablo 2. En yaygın kullanılan dozimetrelerin avantaj ve dezavantajları

DOZİMETR

E
AVANTAJLAR DEZAVANTAJLAR

İyonizasyon

Odaları

Doğru ve kesin sonuçlar

Anında okuma

Bağlantı kabloları ihtiyacı

Yüksek voltaj kaynağı ihtiyacı

Filmler
Yüksek uzaysal çözünürlük

Çok ince boyut

Karanlık oda, işleme tesisleri gerekli

Filmler arasındaki farklılıklar

Enerji bağımlılığı sorunları

Kullanılabilen sınırlı doz aralığı 

TLD

Küçük boyutu ile nokta doz ölçümleri 

Çeşitli formlarının mevcudiyeti

Doku eşdeğerliği

Makul fiyat

Okuma sırasında sinyal silinmesi

Anında okuma olmaması

Okuma ve kalibrasyonun zaman alması

DİOD

Küçük boyutlu

Yüksek hassasiyet

Anında okuma

Basit kullanım

Bağlantı kabloları ihtiyacı

Kalibrasyonun sıcaklıkla değişkenliği

Birikmiş dozla duyarlılıkta değişiklik

Yanıtın sürekliliğini sağlamak için 

gereken özel bakım

2.7............................................................................Radyasyonun Biyolojik Etkileri

Radyobiyoloji,  iyonize  radyasyonun  canlı  organizmalar  üzerindeki  etkisini

değerlendiren bilim dalıdır. İyonize radyasyona maruz kalan dokuda ilk 10-13  saniyede

madde etkileşimleri başlar  (2). Bu etkileşimler takip eden saatler, yıllar hatta nesiller

boyu kalıcı olabilecek, yaralanma veya ölümle sonuçlanabilecek başkalaşım zincirinin

ilk halkası olabilirler. Yaşadığımız ortamda doğal olarak bulunabilen veya yapay olarak

oluşturulabilen radyasyonun, süre ve doz ile ilişkili  olarak vücut sistemlerinde hasar

oluşturması  kaçınılmazdır.  İyonize  radyasyonun  bu  etkisinin  çok  daha  ağır  olduğu

bilinen bir gerçektir. 

Radyasyonun canlı sistemler üzerine etkisi doğrudan ve dolaylı olmak üzere iki yolak

ile gerçekleşir. Doğrudan etki, iyonize radyasyona maruz kalan ve bunları absorbe eden

biyolojik moleküllerin serbest radikaller oluşturması ile gerçekleşir. Serbest radikaller

son derece karasız,  reaktif  ve kısa ömürlü moleküllerdir. Hızla kararlı  yapıya geçme

eğilimindelerdir. Kararlı yapıya geçme sırasında da başkalaşmış; yapısal, fonksiyonel ve

işleyiş açısından değişmiş  biyolojik  moleküllerin oluşmasına sebep olurlar. X-ışınına

bağlı  etkilerin  üçte  biri  bu  yolla  gerçekleşir.  Dolaylı  etki  ise  biyolojik  sistemlerin



çoğunluğunu oluşturan su üzerinden gerçekleşir. İyonize radyasyona maruz kalan su

molekülleri  radyolize uğrar, hidrojen ve hidroksil  gibi serbest radikallere sebep olur.

Hidrojen  ve  hidroksil  serbest  radikallerinin  organik  moleküller  ile  etkileşimi,  yeni

organik serbest radikallerin oluşmasına sebep olur. X-ışınına bağlı etkilerin üçte ikisi bu

yolla gerçekleşir (41-43). 

İyonlaştırıcı radyasyonun biyolojik bir malzeme ile etkileşimi, çok çeşitli nihai etkiler

üreten dört aşamada ilerler:

1.  Fiziksel  aşama:  İyonlaştırıcı  radyasyon,  moleküllerle  etkileşime  girerek  önce

iyonizasyon  ya  da  atomlarda  uyarım  meydana  getirir.  Uyarılmış  atomların

elektronları  farklı  yörüngelere  göçer  ve  kimyasal  olarak  reaktif  hale  gelirler.

İyonizasyon ile ise, yörüngedeki elektronlar atomlardan tamamen çıkarılır ve geride

serbest radikaller ve kırık kimyasal bağlar bırakır.

2. Fizikokimyasal aşama: Yaklaşık olarak 10-13 saniyede meydana gelir. Yarı kararlı

durumlar ve enerji transfer süreçleri, çoğunlukla dokudaki sayısız su molekülünden

reaktif ürünler üretir.

3.  Kimyasal  aşama:  Yaklaşık  olarak  10-6 saniyede  meydana gelir. Oluşan reaktif

ürünler, radyasyondan etkilendiği bilinen üç önemli hücresel molekül olan nükleik

asitler, proteinler ve lipitlerin yapısını bozar.

4.  Biyolojik  aşama:  10-6  saniye  ile  uzun  yıllara  kadar  uzanan  geniş  bir  zaman

aralığında gerçekleşebilir. Oluşan kimyasal hasarlar hücre bölünmesinin herhangi

bir evresini durdurarak hücre ölümüne, mutasyonlara bağlı genetik bozukluklara ya

da hücrelerin malign transformasyonlarına bağlı karsinogenez gibi sonuçlara sebep

olabilir (44).

Radyasyonun organizmaya etkileri,  meydana geldiği hücre tipi  açısından somatik ve

genetik  olmak  üzere  ikiye  ayrılır.  Somatik  etkiler  tüm vücut  hücrelerinde  meydana

gelebilecek olan etkilerdir. Dokulardaki fibrozisten yaşam süresinin kısalmasına, lösemi

gibi sistem malignitelerinden çeşitli organlardaki katı tümörlere kadar farklı şekillerde

ortaya çıkabilir. Genetik etkiler ise, genom hücrelerinde meydana gelen etkilerdir. Daha

ziyade  kromozom-DNA  hasarlarına  bağlı  gelişen  mutasyonlar  olarak  görülür.

Mutasyonlar  tüm hücrelerde  görülebilir,  ancak  genom hücrelerindeki  etkiler  sonraki

nesillere aktarılabilecek niteliktedir (45). 



Radyasyonun canlı sistemler üzerinde meydana getirdiği yaralanma ise deterministik ya

da stokastik etkiler olmak üzere iki çeşittir (46).

2.7.1. Deterministik Etkiler

Deterministik etkiler çok sayıda hücre ölümüdür, ortaya çıkması için maruz kalan hücre

ya  da  dokuda  belli  bir  doza  ulaşılması  gerekir.  Eşik  seviyesi  altındaki  dozlarda

deterministik etki ortaya çıkmaz. 

2.7.1.1.  Hücre Üzerine Etkiler

Bir hücrenin iyonlaştırıcı radyasyona maruz kalması ile gerçekleşebilecek dokuz olası

sonuç vardır:

• Hücrede herhangi bir etkinin olmaması,
• Hücrenin bölünme evrelerini tamamlayamadığı bir durumda kalması,
• Hücrenin apoptoza uğrayarak ölmesi,
• Hücrenin ilk veya ikinci mitoz bölünme denemesi ile ölmesi,
• Kromozom hasarına bağlı olarak meydana gelen sayısal değişikliklerin ve yanlış

DNA  eşleşmelerinin  tamamıyla  tamir  edilememesi  ve  hücrenin  bölünme

yeteneğinin kaybı (genomik kararsızlık),
• Hücrenin bir mutasyon ile hayatta kalması,
• Hücrenin  değişmiş  bir  fenotipe  (muhtemelen  karsinogenez)  sebep  olan  bir

mutasyon ile hayatta kalması,
• Hücrenin,  ışınlanmamış  komşu hücrelere  sinyaller  göndererek,  bu  hücrelerde

genetik hasara neden olması (seyirci-bystander etkisi),
• Hücrenin, bir reaksiyona girmesi ve sonraki maruz kalmalara karşı daha dirençli

hale gelmesi (47).

Bu sonuçlar iyonize radyasyonun çeşitli hücre yapılarındaki hasarlar ile meydana gelir.

Bu hasarlar ise nükleik asitlerde bir bazın değişmesi veya kaybolması, zincirler arasında

hidrojen bağı kopması, tek ve çift sarmal kırılması, DNA molekülleri ve kromozomal

proteinler  arasında  çapraz  bağların  oluşması  ve  üç  boyutlu  yapıda  değişiklikler;

proteinlerde  yan  zincir  gruplarında  hasar,  ikincil  ve  üçüncül  yapı  değişiklikleri;

lipitlerde ise doymamış yağ asitleri peroksitlerinin oluşumu gibi durumlardır. Hücre ve

organellerinde  yapısal  ve  fonksiyonel  bozunmalar  sonucu  hücre  ölümü  yaygın  bir

sonuçtur. Bunun yanında, DNA hasarları nedeniyle de hücre ölümleri gerçekleşebilir.

Hücrelerin  ışınlanmasına  yanıt  olarak  gözlenen  başlıca  hücre  ölüm  modalitesi

apoptozdur. Hücreler tipik olarak,  radyasyona maruz kaldıktan sonraki saatler  içinde



meydana  gelen,  hızla  indüklenen  ve  hızla  yürütülen  apoptotik  ölüm  için

programlanmıştır.  Apoptoz  temel  etki  mekanizması,  DNA  hasarları  ile  hücrelerde

iyileşmenin  ve  mitoz  bölünmenin  engellenmesine  bağlıdır.  Farklı  dokuların  farklı

radyasyon duyarlılığı göstermesinin temel nedeni bu olaya dayanır. Bölünme hızı yavaş

olan doku hücreleri  daha az duyarlılık  gösterir  (48,  49).  Ayrıca hasar alan hücrelere

komşu hücrelerde de “bystander etkisi” yani “seyirci etkisi” meydana gelebilir. İyonize

radyasyona  maruz  kalmış  hasarlı  hücrelerden  salınan  sinyal  molekülleri  sebebiyle,

radyasyona maruz kalmamış sağlıklı hücrelerde de apoptoz indüklenebilir. Bu etkinin,

sağlıklı hücreler arasında sağlıklı durumlarda kurulan iletişim kanalları ile sağlandığı

düşünülmektedir (46, 50).

Bergonie  ve  Tribondeau  yasasında,  radyasyon  duyarlılığının  hücrelerin  mitotik

aktivitesi  ile  doğru  orantılı,  farklılaşma  derecesi  ile  ters  oranlığı  olduğunu

bildirmektedirler. Bu yasaya göre;

• Metabolik  aktivitesi  yüksek  olan  hücreler  yüksek  radyosensitivite,  metabolik

aktivitesi düşük olan hücreler ise düşük radyosensitivite gösterir.
• Kök hücreler yüksek radyosensitivite, maturasyonunu tamamlamış hücreler ise

düşük radyosensitivite gösterir. 
• Genç doku ve organlar yüksek radyosensitivite gösterir.
• Üreme ve büyüme hızının artışı hücreyi daha radyosensitif duruma getirir.

Tüm bu değişken özelliklere  bağlı  olarak,  farklı  hücreler  farklı  radyasyon duyarlılık

derecesine sahiptir. (Tablo 3) Yüksek duyarlılığa sahip hücrelerde, 25 Gy (2500 R) ve

altı dozlarda çoğu ölüm olmak üzere ciddi hasarlar meydana gelir. Orta duyarlılığa sahip

hücrelerde, 25-50 Gy (2500-5000 R) aralığındaki dozlarda; dirençli hücrelerde ise 50

Gy (5000R) ve üstü dozlarda hasarlar meydana gelebilir (2, 51).

Tablo 3. Farklı hücrelerin radyasyon duyarlılıkları

Yüksek Orta Düşük
Lenfositler Damar endotel hücreleri Nöronlar 
Eritroblastlar Fibroblastlar Çizgili kas hücreleri

Myeloblastlar Tükrük bezleri asinus ve kanal hücreleri

Skuamoz  epitel

hücreleri
GİS epitel hücreleri Kornea, konjuktiva ve lens hücreleri Eritrositler 
Oral müköz membran bazal hücreleri Osteoblastlar, kondroblastlar Endokrin bez hücreleri
Oogonyum ve oositler
Spermatogonyumlar



2.7.1.2. Doku ve Organlar Üzerine Etkiler 

İyonlaştırıcı  radyasyonun  dokular  üzerindeki  etkileri,  tıpkı  hücresel  hasarın

radyasyonun hücresel moleküller üzerindeki kümülatif etkilerini yansıtması gibi, doku

içindeki  hücrelere  verilen  hasarın  toplamını  temsil  eder.  Dokuların  fonksiyonel

bütünlüğü  sadece  hücre  canlılığına  değil,  aynı  zamanda  dokuya  ait  parankimal

hücrelerin  ve  onları  çevreleyen  stromanın  yenilenme  ve  organizasyonunu  sürdürme

yeteneğine de bağlıdır. Bu nedenle, ışınlanmış tüm dokularda değişen derecelerde hücre

veya doku hasarı  mevcuttur. Doku ve organlarda meydana gelecek etki,  esas  olarak

kaybedilen hücre miktarı ile ilişkilidir. Yüksek miktarda olmayan hücre kaybı, organ

fonksiyonunu  etkilemez.  Ancak  fazla  sayıda  hücre  kaybı  tüm  dokunun  ölümüne

(osteoradyonekroz veya yumuşak doku radyonekrozu);  tüm dokunun ölümü ise  tüm

organizmanın  ölümüne  bile  yol  açabilir.  Doku ve  organlardaki  etkiler  kısa  ve  uzun

dönem etkiler olarak tanımlanır. 

Kısa dönem etkiler, radyasyona maruz kalma sonrasındaki gün ya da haftalar içinde

ortaya çıkan, radyasyonun akut dönem etkileridir. Kemik iliği, kan hücreleri, sindirim

sistemi  mukozası  gibi  sürekli  prolifere  olan,  yani  yüksek  radyosensitivite  gösteren

hücrelere sahip dokularda hücre ölümleri gerçekleşir.

Tüm vücudun 1.5 Gy ve daha üstü bir dozda radyasyona maruz kalınması durumunda,

bireylerce  yaşanmış  bulgu  ve  belirtiler  ile  “akut  radyasyon  sendromu”  tablosu

tanımlanmıştır. Bu tablo dört dönemden oluşmaktadır:

1. Prodromal  dönemi:  yaklaşık  1.5  Gy  iyonlaştırıcı  radyasyona  maruz

kalınmasından  sonra  ilk  dakikalar  ya  da  saatler  içinde,  bireyde  iştahsızlık,

bulantı,  kusma,  diyare,  halsizlik  ve  yorgunluk  gibi  belirtiler  oluşabildiği

dönemdir. Doz arttıkça belirtiler daha hızlı ortaya çıkar ve şiddeti artar.
2. Latent  dönem: prodromal dönem sonrasındaki,  bireyin radyasyon hastalığının

belirtilerinin düzeldiği, herhangi bir bulgu veya belirtinin olmadığı dönemdir. Bu

dönemin süresi doza bağlıdır; letal dozun üstünde (yaklaşık >5 Gy) bir maruz

kalma  sonrası  saatler  ya  da  günler  sürerken,  yaklaşık  2  Gy’e  maruz  kalma

sonrasında birkaç hafta sürebilir.  
3. Ağır  hastalık  dönemi:  süresi  2-3  hafta  ile  6-8  hafta  arasında  değişir.  Ateş,

enfeksiyon, deri duyarlılığı, saç dökülmesi, hemoraji, diyare, patolojik uyku hali,



bilinç  ve algılama bozuklukları,  kardiyovasküler  kollaps  görülebilir. Bulgular

yine doza ve kişisel duyarlılığa bağlı olarak değişebilir. 
4. İyileşme  dönemi:  hastalık  bulgularının  gerilediği,  akut  radyasyon  hasarının

onarıldığı dönemdir. 6-8 haftadan birkaç aya kadar sürebilir.

Tüm vücudun ani radyasyona maruz kaldığı durumlarda bireylerde doza bağlı görülen

bulgu ve belirtiler de tanımlanmıştır:

• 0.25 Sv'e kadar herhangi bir klinik etki oluşturmaz ve fark edilmez.
• 0.25-0.5  Sv  sonrası  tetkiklerde  kan  tablosu  hafif  ve  geçici  değişiklikler

gösterebilir. Akut  radyasyona maruz  kalmada fonksiyonu bozulan ilk  sistem

hematopoetik sistemdir.
• 0.5-1  Sv  sonrası,  herhangi  bir  klinik  etki  oluşturmayabilir  veya  hafif  mide

bulantısı ve kusma ile karşılaşılabilir. Kan sayımında ise lökosit sayısında bariz

bir azalma gözlenir. Bu azalma herhangi bir tıbbi tedaviye ihtiyaç duymamakla

birlikte, kişi birkaç gün gözlem altında tutulmalıdır. Bu dozda radyasyona maruz

kalmış kişilerin, yaşam sürelerinde kısalma ihtimali mevcuttur.
• 1-2  Sv  doza  maruz  kalındığında,  kişi  radyasyona  bağlı  hasarı  ilk  andan

hissetmeye  başlar.  İlk  gün  içinde  başlayan  ve  bir  süre  devam  eden  mide

bulantısı, kusma, iştahsızlık ve halsizlik belirtileri gösterir. 1.4 Sv üzeri dozlarda

ciltte eritem ve orta derece lökopeni görülür. Hematopoetik dokular dışındaki

belirtiler  birkaç  haftada kendiliğinden iyileşir. Hastalar  semptomatik tedaviye

ihtiyaç duyar.
• 2-3 Sv doza maruz kalındığında, önceki belirtiler daha uzun ve ağır bir şekilde

seyreder.  Bunun  yanında  boğaz  yanması,  ishal,  kilo  kaybı,  solukluk,  ciltte

kırmızı lekeler gibi belirtiler de eklenir. Hastalar 3 ay gibi bir süre devam eden

tıbbi tedaviye ihtiyaç duyar.
• 3-6  Sv  doza  maruz  kalındığında,  kişi  ağır  radyasyon  hastası  olarak

değerlendirilir. Daha önce bahsedilen belirtileri daha ağır olarak yaşar ve yüksek

ateş,  ciltte  morarma ve  yanıklar, mukoza  yaraları,  saç  dökülmeleri  aşırı  kilo

kaybı  gibi  belirtiler  eklenir.  Semptomatik  tedaviler  uygulansa  da,  hastaların

yarısı 2 ay içinde kaybedilir.
• 6-10 Sv doza maruz kalındığında,  hematopoetik sistem organları  ve sindirim

sisteminde  kısa  süre  içerisinde  büyük  hasar  meydana  gelir.  İleri  seviyede

lökopeni, kanama, purpuralar, enfeksiyon, ateş, ağır kramplar ve uyuşukluklar

ortaya çıkar. Elektrolit dengesinin sağlanması dışında uygulanabilecek bir tedavi



yöntemi  mevcut  değildir.  Hastaların  büyük  çoğunluğu  2-8  hafta  içinde

kaybedilir. 
• 10-15 Sv doza maruz kalındığında,  sindirim sistemi tamamen hasar görür ve

fonksiyon göremez. Hasta 2 gün içerisinde kaybedilir.
• 20  Sv  ve  üzeri  doza  maruz  kalındığında,  kişi  için  ölüm  kesindir.  50  Sv'in

üzerindeki dozlarda santral sinir sistemi, kardiyovasküler, solunum ve dolaşım

sistemleri gibi hayati vücut fonksiyonlarını sağlayamaz ve hasta saatler içinde

kaybedilir (12, 52, 53).

Uzun dönem etkiler ise radyasyona maruz kalan dokuda aylar hatta yılları sonra ortaya

çıkan etkilerdir. Radyasyonun kısa dönem etkilerine bağlı olarak meydana gelen kapiller

hasarları, ulaştıkları dokuların beslenmesinin bozulmasına sebep olur. Bu durum, hasar

gören  kapillerlerin  beslediği  tüm hücrelerin  kaybı  ile  sonuçlanır. Radyosensitif  olan

veya  olmayan  tüm  hücrelerin  kaybedildiği  bölgelerde  hücrelerin  yerini  fibröz  bağ

dokusu  alır  ve  progresif  fibroatrofi  gelişir.  Bunun  yanında  kısırlık  ve  katarakt

radyasyona bağlı görülen çok yaygın görülen etkilerdendir (54).

Radyasyona maruz kalan çocuklarda düşük kilo, boy kısalığı, tamamlanmayan iskelet

gelişimi gibi büyüme ve gelişim bozuklukları sıklıkla görülür. Ayrıca atom bombaları

gibi  yüksek  radyasyona  maruz  kalan  kişilerde  yaşam  süresinde  net  bir  kısalmayla

karşılaşılır. Bu durum doza bağlı olarak değişmektedir. Atom bombasına maruz kalıp

hayatta kalan kişilerde kalp hastalıkları, sindirim ve hemopoetik sistem bozukluklarına

bağlı kanser dışındaki hastalıklar da ciddi artış gösterir. Radyasyona bağlı olarak oluşan

kanser dışındaki hastalıkların, radyasyona bağlı olarak oluşan kanserlerin yarısı kadar

kişinin ölümüne sebep olduğu düşünülmektedir (46, 55, 56).

2.7.2. Stokastik Etkiler 

Stokastik etkiler hücrenin DNA’sında meydana gelen ve ölümcül olmayan hasar veya

hasarlara bağlı  meydana gelir. Eşik değer yoktur, etkinin oluşması  için minimal  doz

değerleri yeterlidir. Radyasyon dozunun artması etkinin şiddetini değil, etkinin meydana

gelme olasılığı ve etkilenen birey sayısını arttırır. Tek bir hücreye verilen hasardan bile

kaynaklanabilir.  Mekanizmasının,  genomik  DNA'daki  mutasyonların  olduğu

düşünülmektedir.  Bu  etkiye  bağlı  olarak  görülen  en  önemli  sonuç  karsinogenezdir.

Karsinogenez  riski  organ  ve  dokularda  farklılık  gösterir,  yine  hücre  ve  doku

radyosensitivitesi  ile  ilişkilir. (Tablo  4)  Karsinojenez  ile  ilgili  insan  verileri  mesleki



olarak düşük düzeyde maruz kalan kişiler, Hiroşima ve Nagazaki’de atom bombasından

kurtulan kişiler, radyoterapi gören hastalar ve tıbbi radyasyona maruz kalan personeller

üzerinden  elde  edilmiştir.  Etki  için  eşik  bir  doz  olmaması  dental  radyografiler  gibi

düşük dozları bile potansiyel bir risk konumuna sokar. (Tablo 5) Lösemi, tiroit kanseri,

özefagus kanseri ve tükürük bezi kanserleri dental görüntülemede maruz kalınan iyonize

radyasyon ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir (2, 46, 47, 57-59). 

Tablo 4. Farklı organların radyasyona bağlı kansere duyarlılıkları

Yüksek Orta Düşük

Kolon Mesane Kemik yüzeyi

Mide Karaciğer Beyin 

Akciğer Tiroit Tükürük bezleri

Kemik iliği (lösemi) Deri 

Kadın meme dokusu

Tablo 5. Dental radyografiler ile maruz kalınan efektif doz aralıkları ve ölümcül kanser 
riskleri (60)

2.7.3. Biyolojik Etkileri Değiştirici Faktörler

Hücrelerin,  dokuların  ve  organların  radyasyona tepkisi,  maruz  kalma koşullarına  ve

hücre ortamına bağlıdır.

Doz: Işınlanmış  doku  veya  organlarda  görülen  deterministik  hasarın  şiddeti,  alınan

radyasyon miktarına bağlıdır. Çoğu zaman, altında hiçbir yan etkinin görülmediği bir

Radyografi tekniği
Efektif doz

(µSv)

Ölümcül kanser riski

(milyonda)

İntraoral radyografiler 1-8,3 0,02-0,6

Panoramik radyografi 3,85-30 0,21-1,9

Lateral sefalometrik radyografi 2-3 0,34

Konik ışınlı bilgisayarlı tomografi 1-189 1-14

Bilgisayarlı tomografi-mandibula 364-1202 18,2-88

Bilgisayarlı tomografi-maksilla 100-3324 8-242



klinik eşik dozu vardır. Eşik seviyesinin üzerinde doz alan tüm bireylerde, hasar miktarı

dozla orantılıdır.

Doz oranı: Doz oranı terimi, maruz kalma oranını gösterir. Örneğin, toplam 5 Gy doz,

yüksek doz hızında (5 Gy/dk) veya düşük doz hızında (5 mGy/dk) verilebilir. Biyolojik

sistemlerin belirli bir doza yüksek doz hızında maruz kalması, daha düşük doz hızında

verilen aynı toplam doza maruz kalmaktan daha fazla hasara neden olur. Organizmalar

daha düşük doz oranlarında maruz kaldığında, hasarın onarımı için daha büyük bir fırsat

vardır ve böylece daha az net hasara yol açar. 

Oksijen: Birçok biyolojik sistemin radyasyon direnci, radyasyon maruziyet azaltılmış

oksijen (hipoksi)  ile yapıldığında 2 veya 3 kat artar. Oksijen varlığında devam eden

daha büyük hücre hasarı, oluşan hidrojen peroksit ve hidroperoksil serbest radikallerinin

artan  miktarları  ile  ilgilidir.  Bu  klinik  olarak  önemlidir,  çünkü  hiperbarik  oksijen

tedavisi, hipoksik hücrelere sahip tümörlerin radyasyon tedavisi sırasında kullanılabilir.

Lineer Enerji Transferi(LET): İyonize radyasyonun içinden geçtiği bir maddeye, birim

uzaklık  başına  belli  bir  miktar  olmak  üzere,  enerji  transfer  etmesidir.  Genel  olarak,

radyasyonun LET miktarı arttıkça, belirli bir biyolojik etki oluşturmak için gereken doz

azalır. Bu nedenle, daha yüksek seviyede LET değerine sahip radyasyonlar (örneğin, α

parçacıkları),  biyolojik  sistemlere  zarar  vermede  daha  fazla  etkilidir.  Çünkü yüksek

iyonizasyon yoğunlukları sebebiyle, DNA'da çift sarmal kırılması oluşturma riski daha

fazladır. X-ışınları gibi düşük LET radyasyonları, enerjilerini absorbe edecek maddeye

(dokuya) daha seyrek veya eşit olarak aktarır. Bu nedenle DNA’da, tamir edilebilir bir

hasar olan, tek zincir  kırılmalarına neden olur. Dolayısıyla meydana getirdiği biyolojik

hasar da daha azdır (2, 46).

2.7.4. Ağız Dokuları Üzerine Etkiler

Ağız  dokularında  radyasyona  bağlı  etkilere  daha  ziyade  radyoterapi  sürecindeki

komplikasyonlar şeklinde rastlanır. 

Oral müköz membran

Devamlı ve hızlı bölünen, radyosensitif kök hücrelerden oluşan bazal membrana sahip

olan  oral  müköz  membranda  radyoterapi  uygulamalarında  ikinci  haftada  hasar

görülmeye başlar. Görülen ilk tablo mukozit  olarak tanımlanır. Aşırı  inflamasyon ve



epitel  ayrılması oral  mukozitin temel özellikleridir. Kızarıklık ve mukozitle başlayan

tablo, devam eden süreçte deskuame epitelin bağ dokudan ayrılması ile şiddetlenir ve

ciddi oral ülserasyonlarla kendini gösterir. Mukozitin dört aşamada meydana geldiğine

inanılmaktadır. Derece 0, hiçbir belirti veya semptom olmadığı dönemi ifade etmekle

birlikte,  derece  1’de  mukozada  eritem  ve  ağrı  başlamıştır.  Derece  2,  ülserlerle

karakterizedir  ancak  hasta  normal  beslenmesine  devam edebilir.  Derece  3,  hastanın

ülseri olduğu ve sadece sıvı beslenebildiği dönemdir. Son olarak 4. derece, hastanın oral

olarak  katı  ya  da  sıvı  beslenme  gerçekleştiremez.  Bunun  yanında  hastanın  protez

kullanması ve yutkunması gibi fonksiyonları ciddi anlamda kısıtlanır. Mukozit üzerine

kandidiazis  eklenmesi  de  sık  görülen  bir  durumdur.  Radyoterapi  sonrası  mukoza

atropik, ince ve vaskülarizsayonu azalmış bir duruma gelse de, iki ay içerisinde hızlı bir

iyileşme gözlenir (59, 61).

Tat tomurcukları

Radyoterapinin  ikinci-üçüncü  haftasında  hastalar  tat  duyularındaki  kaybı  hisseder.

Radyasyona duyarlı olan tat tomurcuğu hücrelerinde dejenerasyon meydana gelir. Tat

fonksiyonunda  gözlenen  bozulma,  tat  tomurcuklarının  radyasyona  bağlı  atrofisinden

kaynaklanmaktadır. Beş tat türünün hepsinin, radyoterapi başlamasından sonraki beşinci

hafta civarında azaldığı görülür. En çok acı ve tuzlu tatlar etkilenirken, tatlı tat en az

etkilenir. Radyoterapi sonrasında 2-4 ay içerisinde tat duygusu geri kazanılır (62).

Tükürük bezleri

Tükürük  bezleri,  boşaltım  hücrelerinin  yavaş  bir  mitoz  döngüsüne  sahip  olmasına

rağmen, radyasyona akut yanıt  veren dokulardan biridir. Tükrük bezlerinin parankim

dokusu radyasyona duyarlıdır. Seviyesi ve gelişme hızı doza bağlı olarak değişmekle

birlikte,  parankim doku  hasarına  bağlı  kserestomi  tablosu  gelişir.  Radyasyona  bağlı

kserostominin  ayrıntılı  mekanizması  tam  olarak  bilinmemekle  birlikte,  tükürük

bezlerine yüksek radyasyon dozunun asiner hücre ve granüllerin kaybına ve atrofisine

neden olduğu düşünülmektedir. Bezlerin morfolojik değişiklikleri ve tükürük üretimini

azaltır. Parankim doku yanında seröz asinüslerde de radyasyona bağlı  hasar ve akut

enflamasyon gelişir. Bu akut evre sonrasında inflamatuvar cevap kronik bir forma girer

ve   seröz  asinüslerdeki  iyileşme  fibröz  doku  yoluyla  gerçekleşir.  Sonuç  olarak



kserostomi tablosu uzun dönemde de devam eden etkilerden biri  haline gelir. Sınırlı

miktarda salınan tükürük, seröz hücrelerin radyasyona duyarlılığının müköz hücrelerden

daha fazla duyarlı olması sebebiyle daha visköz formdadır. Ayrıca pH değeri 5,5’e düşer

(normal pH değeri 6,5’tir) ve tamponlama kapasitesini de düşürür. Hastalar çiğneme,

yutkunma ve hareketli protezlerini kullanmada zorluk yaşarlar ve diş çürüklerine daha

açık hale gelirler (63, 64).

Dişler 

Radyasyona  maruz  kalan  çocuklarda,  gelişimini  ve  kalsifikasyonunu tamamlamamış

dişlerde hasar gelişebilir. Doz verildikten 6 hafta sonra pulpa kan damarlarının sayısında

güçlü  bir  azalma  ve  pulpa  dokusunda  retiküler  atrofi  fark  edilmiştir.  Beslenme

kaynağının  (kan  damarları)  zayıflaması  ile  birlikte,  ameloblastlar  ve  odontoblastlar

üzerindeki hücresel hasar, mineralizasyon potansiyelinin azalmasına ve organik matris

oluşumunun  engellenmesine  neden  olur.  Kök  gelişim  geriliği  ve  boyut  anomalileri

gelişebilir. Eğer ışınlama diş laminasına erken bir aşamada zarar verirse, diş gelişimi

tamamen  engellenebilir.  Ayrıca  oral  floranın  bozulması,  azalan  tükürük  üretimi  ve

tükürük  tamponlama  kapasitesi,  hastalık-tedavi  sürecine  bağlı  oral  hijyenin

korunmasının  zorluğu  ve  yine  hastalık-tedavi  sürecine  bağlı  beslenmedeki  zorluk

dolayısıyla daha yumuşak diyete yönelinmesi gibi durumlar mevcuttur. Tüm bunlara

bağlı olarak dişlerde plak birikimi artar ve atipik formda yaygın çürüklere sebep olur.

Klinik olarak üç tip radyasyon çürüğü görülmektedir. En sık olarak bukkal, oklüzal ve

palatinal yüzeyleri kapsayan yüzeysel lezyonlar görülür. Bunun yanında dişin servikal

bölgedeki dentin ve sementi  tutan ve dişin çevresini tamamıyla saran; ayrıca insizal

kenarları belirgin şekilde aşındırmış ve kronun tamamını tutan koyu pigmentasyonlar

formları da görülebilir (65, 66).

Kemik 

Osteoradyonekroz,  radyasyonun  neden  olduğu  iskemik  bir  kemik  nekrozudur.

Radyoterapinin en ciddi sonuçlarından biridir ve kemik ile ilgili en ağır klinik tabloyu

oluşturur.  Kemik  hücrelerinin  (osteoblastlar  ve  osteoklastlar)  ve  vasküler  hücrelerin

kaybı, kemik iliğindeki fibrozis ve kemiğin endosteumunda meydana gelen atrofi gibi

radyasyon  hasarları  kemiğin  kanlanmasında  azalmayla  sonuçlanır.  Bu  hasarların  bir

kısmı  geri  dönüşümsüzdür.  Kemiklerde  meydana  gelen  bir  travma  yada  enfeksiyon



bölgede nekroz gelişimine sebep olur ve kemik açığa çıkar. Meydana gelen travma diş

çekimi ve protez vuruğu gibi sebeplerle oluşmuş olabilir. Enfeksiyon ise radyasyona

bağlı oral müköz membranın bütünlüğünün kaybolmasından,  periodontal lezyonlardan

ya  da  diş  çürüklerinden  kaynaklanabilir.  Osteoradyonekroz,  baş  boyun radyoterapisi

gören hastaların yaklaşık %15’inde oluşur. Maksillaya ait vasküler yapının daha yoğun

olması sebebiyle mandibulada daha yaygın görülür. Hastalarda ciddi ağrılara sebep olur,

bunun yanında tabloya ödem, süpürasyon ve patolojik kırıklar eşlik edebilir (67, 68).

Kas sistemi

Radyoterapiden kaynaklanan fonksiyon kaybı,  trismus ve mandibular  hareket  aralığı

daralması,  çiğneme  kaslarındaki  hasar  ve  fibrozis  ile  ilişkili  görünmektedir.

Fibroblastların anormal çoğalması ve inflamasyon bu tabloyu tetikleyen olaylardır. Ek

olarak,  radyasyon  veya  ameliyattan  kaynaklanan  skar  dokusu,  sinir  hasarı  veya  bu

faktörlerin  bir  kombinasyonu  olabilir.  Temporomandibular  eklemi,  pterygoid  kasları

veya  masseter  kasını  içeren  radyasyon  tedavisinin  trismus  ile  sonuçlanması  olasıdır

(69).

2.8......................................................................................Radyasyondan Korunma 

Radyasyondan korunmada temel alınan üç ilke mevcuttur; gereklilik, optimizasyon ve

doz sınırlaması.

2.8.1. Gereklilik

Gereklilik, büyük olasılıkla tanısal ışınlamanın hastaya olan faydasının, zararından daha

fazla  olduğunun  hekim tarafından  belirlenmesine  dayanır.  Klinik  olarak  radyografik

incelemelerde  hangi  hastanın  seçileceği  ve  hangi  radyografik  tekniğin  tercih

edileceğinin  ayırdımı  gerekir.  İlk  adımda  ışınlamanın  azaltılmasının  en  etkili  yolu,

gereksiz radyografik görüntü alınmasının engellenmesidir. Radyografik görüntülemeye,

faydanın olası zarardan daha yüksek olduğu durumlarda başvurulmalıdır.

2.8.2. Optimizasyon

Optimizasyon,  hasta,  hekim ve teknik personelin mümkün olan en düşük radyasyon

dozuna maruz kalması için, kabul edilebilir her yolun kullanılması gerekliliğini bildirir.

Bu felsefe, ALARA (As Low As Reasonably Achievable) prensibi olarak isimlendirilir.



Bu kapsamında; tekniğin seçilmesi, donanımın seçilmesi ve çalıştırılması, görüntünün

banyosu (geleneksel yöntemlerde), görüntünün yorumlanma şartları gibi parametrelerin

standardizasyonu  sağlanmalıdır.  İlk  olarak,  kullanılan  röntgen  cihazının  güvenli,  iyi

kalibre edilmiş, periyodik bakım ve kontrolleri yapılmış olması gerekmektedir. Tüp başı

ve tüpü taşıyan kolların uygunluğu ve stabilitesi sağlanmalıdır.

Film  ve  dijital  görüntüleme:  konvansiyonel  filmlerdeki  hız,  radyasyona  duyarlılığın

fazla olması ile sağlanır. Bu nedenle daha hızlı olan E ve F grubu filmler, daha yavaş

olan D grubu filmlere tercih edilir. Güncel dijital sensörler ve fosfor plaklar ile E ve F

grubu  konvansiyonel  filmler  kadar  yada  daha  fazla  doz  azaltılıp,  eşdeğer  kalitede

görüntü sağlanabilir. 

Fokal spot-film mesafesi: X-ışını demetinin saçılmasından dolayı, mesafenin arttırılması

ışınlanan doku hacminde azalma sağlar. Ayrıca  etkin fokal  spot  alanının  küçülterek,

radyografik  çözünürlüğü  arttırır.  Bu  kapsamda  20  cm ve  40  cm’lik  konlar  standart

olarak üretilmektedir. 

Dikdörtgen kolimasyon: X-ışın demetini sınırlamak amacıyla, kon ucuna yerleştirilen

kolimatör  olarak  adlandırılan  aparatlar  mevcuttur.  Yuvarlak  kolimatörler,  dikdörtgen

periapikal filmlerden daha geniş alana sahiptir. Aradaki alan farkı kadar ışınlanan doku

olacaktır.  Bu  nedenle  periapikal  film  boyutlarına  yakın  dikdörtgen  kolimatörler  ile

ışınlanan doku hacmi daha fazla azaltılacaktır. 

Zamanlayıcılar: Zamanlayıcılar  ışınlama  süresinin  belirlenmesinde  daha  hassas

sonuçlar verir, böylece gereğinden fazla sürede ışınlama yapılmasının önüne geçilir. 

Filtrasyon: X-ışın demetindeki penetrasyon gücü az, düşük enerjili fotonlar çoğunlukla

hasta dokuları tarafından absorbe edilir, film oluşumuna katkıda bulunmaz. Filtrasyon

ile  bu  düşük  enerjili  fotonların  eliminasyonu  amaçlanır.  Bu  kapsamda,  50-70  kVp

arasındaki ışınlamalar için 1,5 mm alüminyum, 70 kVp üzerindeki ışınlamalar için 2,5

mm alüminyum eşdeğerinde total filtrasyon standart kabul edilmiştir.

Film tutucular: Film ya da dijital sensörün, kolime edilmiş X-ışın demeti ve dişlerle

hizalanmasının ideal olarak sağlanabilmesi için film tutucuların kullanımı tavsiye edilir.

Böylece hatalı ve tekrarlanan ışınlamaların da önüne geçilmesi hedeflenir. 



Kilovoltaj (kVp): Yüksek kontrast sağlayan düşük kVp’li ışınlamalar tanısal kaliteyi bir

miktar  arttırmasına rağmen;  yüksek kVp ışınlamaları  ile  hastanın maruz kaldığı  doz

azaltılır. Dental X-ışını cihazlarının 60-70 kVp değerlerinde çalışması tavsiye edilir. 

Miliamper-saniye (mAs): Görüntü densitesi oluşan X-ışını miktarı ile kontrol edilir. X-

ışını  miktarı  ise  miliamper-saniye  olarak  isimlendirilen,  saniyedeki  akım miktarı  ile

belirlenir. Standart  bir  görüntü  kalitesi  için  mAs’ın  çok yüksek  ya  da  az  olmaması

gerekir.  Değeri  yükseltmek  için  ise  ışınlama  süresini  uzatıp,  maruz  kalınan  dozu

arttırmaktansa mA’nın arttırılması tercih edilmelidir. 

Film banyosu: Günümüzde dijital  sistemler  daha yaygın olarak kullanılsa  da,  banyo

işlemlerinin  ve  solüsyonlarının  üreticinin  tavsiye  ettiği  standartlarda  kullanılması

görüntü kalitesini arttıracaktır. 

Görüntülerin yorumlanması: Radyografların analizi için ideal olan yarı karanlık oda ve

büyüteç  kullanımı  ile  daha  küçük  ayrıntılar  fark  edilebilir,  böylece  tekrar  filmlerin

önüne geçilebilir. 

2.8.3. Doz sınırlaması

Doz sınırlaması ise bireylerin maruz kalacağı radyasyon dozunu en aza indirebilmek

amacıyla,  genellikle  kullanılan  teknik  malzemelere  bağlı  olarak  sağlanmaktadır.

Uluslararası  Radyasyondan  Korunma  Komisyonu  (International  Commission  on

Radiological  Protection-ICRP)  tarafından,  mesleki  olarak  radyasyona  maruz  kalan

kişilerin ve toplumun aldığı radyasyon miktarının sınırlanabilmesi için klavuz ilkeler

belirlenmiştir. Bu kapsamda, mesleki olarak radyasyona maruz kalan bir kişinin veya

vücut bölümünün, belirli bir zaman zarfında maruz kalabileceği en yüksek radyasyon

dozuna maksimum müsaade dozu (MPD) denir. Tüm vücut için kabul edilen bu MPD

sınırı radyasyonla çalışan personel için 50 mSv/yıl, diğer bireyler için ise 5 mSv/yıl'dır.

Bunun  yanında  ard  arda  gelen  5  yılda  ortalama  doz  20  mSv/yıl’ı,  ayda  2  mSv’ı

geçmemelidir.  Yaşam boyu maksimum total  doz  ise  “(n-18)  x  50  mSv/yıl”  (n=yaş)

formülü ile saptanır (2, 70, 71).

2.8.4. Kurşun Önlük 



Radyoaktif koruyucu malzemelerin seçimini ve kullanımını etkileyen çeşitli  faktörler

vardır.  Zayıflatma  etkinliği,  mukavemet,  hasara  karşı  direnç,  termal  özellikler  ve

maliyet verimliliği gibi hususlar radyasyondan korunmayı çeşitli şekillerde etkileyebilir

(72).  Kurşunun (Pb),  sahip olduğu yüksek yoğunluk (11.34 gr/cm2)  ve yüksek atom

numarası  (Z=82),  kendisine  iyonize  ışınları  absorbe  etme  yeteneği  kazandırmıştır.

Ayrıca  dövülebilirliği,  düşük erime noktası,  korozyona karşı  direnç,  zayıf  iletkenlik,

yumuşaklık ve bileşik oluşturabilme özellikleri ile işlenebilir bir materyaldir. Radyasyon

koruyucu özelliğini kirlenmeden ve radyoaktif hale gelmeden devam ettirebilir. Tüm bu

özellikleri sayesinde ilk günlerden itibaren X-ışını korumasında kullanılmıştır (73, 74). 

İlk kurşun önlük, 1906 yılında kurşun önlükler ve kurşun lastik eldivenler gibi güvenlik

ekipmanlarını tanıtan Antoine Béclère tarafından icat edilmiştir  (75). Tipik bir kurşun

önlük  veya  tiroit  koruyucu  yaka,  kurşun  emdirilmiş  polivinil  klorür  (PVC) ve/veya

kauçuk levhalardan oluşur, koruyucu eşdeğeri milimetre kurşun (mmPb) olarak verilir.

Saf  kurşun  metalinin,  kırılgan  yapısı  nedeniyle  giysi  olarak  giyilebilmesi  mümkün

değildir. Bu nedenle kurşun emdirilmiş ürünler de olsa, dış yüzeyleri polyester kumaşlar

ile kaplanmıştır. Genellikle 0,25 mm, 0,50 mm ve 1 mm kurşun eşdeğeri olmak üzere üç

kalınlıkta üretilir. Kalınlık artışı ile koruma gücü de artar. Kurşun eşdeğeri önlüklerin

esas gereksinimi saçılan radyasyona karşı koruma sağlamaktır. Vücuttaki radyosensitif

bir doku olan kırmızı kemik iliğinin yaklaşık % 75’ini korumaya yönelik tasarlanmıştır.

100 kV’ye kadar olan X-ışınları için en az 0,25 mmPb korumaya ihtiyaç duyulurken,

100 kV üzeri X-ışınları için en az 0,35 mmPb koruma mevcut olmalıdır (76).

Kurşun  fiziksel  ve  mekanik  özellikleri  sayesinde  iyonize  radyasyon  korumasında

vazgeçilemez olarak düşünülse de, biyolojik olarak parçalanamayan yapısı ve sürekli

kullanımı  nedeniyle  artan  tehlikelerle  birlikte,  çevrede  kurşun  konsantrasyonu

artmaktadır. Kurşun önlüklerin iki ana sorunu vardır. İlk olarak, kurşun önlükler hem

normal  aşınma  ve  yıpranmaya  hem  de  kötüye  kullanıma  bağlı  olarak  radyasyon

koruyucu  etkinliğini  kaybedebilir.  PVC’de  keskin  kıvrımlara  neden  olacak  şekilde

katlanıp buruşabilir, zemine düşürülebilir veya başka bir  şekilde yanlış kullanılabilir.

Kurşun  emdirilmiş  PVC’nin  bozulması,  koruyucuda  çatlaklar  veya  delikler  olarak

kendini gösterir. Bu harabiyetler  radyografik veya floroskopik olarak tespit  edilebilir

(77-80).  Sağlık  kuruluşu  akreditasyon  kurumları  tarafından  belirlenen  standartlara

uymak  için  kurşun  önlük,  eldiven  ve  tiroit  yaka  gibi  radyasyondan  koruyucu



ekipmanların  hasar  açısından  periyodik  olarak  değerlendirilmesi  gerekir.  Bu  tür

değerlendirmelerin  amacı,  bu  ekipmanları  kullanan  kişilerin  güvenliğini  tehlikeye

atabilecek  delik,  yırtık  gibi  hasarlar  taşıyan  ekipmanı  belirlemek  ve  kullanılmasını

engellemektir. Bazı yazarlar değerlendirme için bir prokol geliştirmiştir. Ancak resmi

kanallarca  yayınlanmış  yazılı  bir  rehberlik  hazır  değildir  (81).  Bir  dizi  çalışma,

hastanelerde  kullanılan  kurşun  önlüklerin  önemli  bir  yüzdesinin  (%68,2)  kusurlu

olduğunu  ortaya  koymuştur.  Bu  önlüklerle  ilgili  bir  diğer  önemli  endişe,  kurşun

malzemelerin  toksisitesidir.  Kurşun  hem  hayvanlar  hem  de  insanlar  için  zehirlidir.

Toksisite  maruziyet  düzeyine  göre  değişir.  Bu  toksik  etkiler,  yüksek  maruziyet

seviyesinin  ardından  akut  ve  semptomatik  zehirlenmeden  daha  düşük  maruziyet

seviyesinde  subklinik  ama  yine  de  tehlikeli  zehirlenmeye  kadar  uzanır.  Kurşun

zehirlenmesi vücuttaki hemen hemen her organı etkiler. Ancak en çok kardiyovasküler,

sinir, gastrointestinal, hematolojik, endokrin ve renal sistemler etkilenir (82, 83). 

Bunlara ek olarak kurşunun çok fazla olan ağırlığı, yüzeysel kurşun tozu barındırması

ve bakteriyel kontaminasyon gibi olumsuz yönleri de mevcuttur (84-86).

2.8.5. Anti-RAD

Ürün iyonize  radyasyon koruyuculuğu sağlaması  amacıyla  üretilmiş,  kurşun ve  ağır

metal  içermeyen  termoset  özelliğinde,  homopolimer  bir  yapıdadır.  Termoset,

ısıtıldığında sertleşen ve bu halini  sonsuza dek koruyan bir  plastik,  yani  polimerdir.

Rijitleşmeleri, elastik modülü ve dayanımlarının diğer polimer çeşitlerine (termoplastik

ve elastomerler) göre daha yüksek olmasını sağlar. Üretici firma formülasyonu ticari

sebeplerle açıklamamakla birlikte, temel yapısında doğrusal bir zincir yapısında 1000

karbon atomu ve bor molekülleri olduğunu bildirilmiştir. Formülasyon polimer içerisine

homojen  bir  şekilde  yayılmış  bir  formdadır  ve  ekstrüzyon  yöntemi  ile  özel  plastik

enjeksiyon  makineleri  kullanılarak  elde  edilmiştir.  Üreticiler  0,5  mmPb  eşdeğerinde

ürünün 2 mm kalınlıkta ve 0,132 gr/cm2 yoğunlukta olduğunu belirtmiştir. 

2.9..........................................................................Dental Görüntüleme Yöntemleri 

2.9.1. İntraoral Görüntüleme Yöntemleri 



İntraoral radyografik incelemeler diş hekimliği için görüntülemenin temelini oluşturur

ve en kolay ulaşılabilir formudur. Periapikal, bitewing ve oklüzal radyografiler olmak

üzere üç gruba ayrılırlar. Peripikal radyograflar dişin tamamını, dişi çevreleyen kemik

dokusu  ile  birlikte  görüntülenmesini  sağlar.  Periapikal  lezyonlar,  çekim  soketleri,

periodontal  hastalıklar,  kron-köprü  ayakları,  fraktür  ve  travmaların  değerlendirilmesi

gibi  birçok  durumun  dahil  olduğu  geniş  bir  endikasyon  listesine  sahiptir.  Bitewing

radyograflar  dişlerin  kronlarını  ve  çevre  alveolar  kretlerin  görüntülenmesini  sağlar.

İnterproksimal çürüklerin, sekonder çürüklerin, kron-köprü adaptasyonlarının ve dolgu

uyumlarının  değerlendirilmesi  gibi  durumlarda  tercih  edilir.  Oklüzal  radyografiler,

dişlerin  tamamıyla  birlikte  paltinal  bölge  ve  ağız  tabanı  gibi  daha  geniş  bir  çevre

dokunun  görüntülenmesine  olanak  verir.  Damak  ve  ağız  tabanındaki  patolojiler,

fraktürler,  gömülü  dişler  ve  maksiller  sinüsün  posterior  anterior,  medial  ve  lateral

sınırlarının takibi gibi durumlarda değerlendirme olanağı sunar. 

2.9.2. Panoramik Görüntüleme Yöntemi 

Maksiller  ve mandibular  dental  arklar  ile  birlikte  bunları  çevreleyen fasiyal  yapıları

içeren,  iki  boyutlu  görüntü  sağlayan  bir  yöntemdir.  Çenelerin  geniş  alanlarının

görüntülenmesini gerektiren tanısal problemlerde klinik olarak en kullanışlı yöntemdir.

Çene fraktürleri,  üçüncü molar  dişlerin  yerleşimi,  çeniş  çaplı  kemik patolojileri,  diş

gelişimleri ve sürmeleri, temporomandibular eklem, gelişimsel anomaliler gibi bir çok

konuda  kullanım  alanı  bulurlar.  Bunun  yanında  panoramik  radyograflar  ile  gerekli

öngörü  sağlanabilir  ve  farklı  görüntüleme  yöntemlerine  olan  ihtiyacı  belirlemeye

yardımcı olur. 

Görüntünün elde edilmesi sırasında, X-ışını kaynağı ile görüntü reseptörünün hastanın

başı etrafında döner. Taradığı alan içerisinde, yapıların net olarak izlenebildiği bir odak

ark  bölgesi  (fokal  trough)  oluşturur. Bu  bölge  görüntüde  net  olarak  sunulurken,  bu

bölgenin önündeki ya da arkasındaki bölgeler bulanıklaşır ve büyük oranda görülmezler.

Ancak, net olarak sunulan bölgede dahi intraoral radyograflar kadar detay sağlayamaz.

Bunun  yanında  vertebra  süperpozisyonları,  görüntü  boyunca  eşit  olmayan

magnifikasyon ve distorsiyon gibi dezavantajları mevcuttur.  

2.9.3. Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi (KIBT)



Gelişen teknoloji ve tedavi yöntemleri ile beraber, dentomaksillofasiyal bölgedeki teşhis

ve  tedavi planlamasına yardımcı olmak için üç boyutlu görüntülemeye ihtiyaç artmıştır.

KIBT,  bu  amaca  yönelik  olarak  geliştirilmiş,  1999  yılından  beri  kullanılan  bir

görüntüleme yöntemidir. 

Bilgisayarlı  tomografi  (BT)  ile  arasındaki  esas  farklılık,  BT görüntülemede  yelpaze

şeklinde bir X-ışını demeti kullanılırken, KIBT ile görüntülemede konik şeklinde bir X-

ışını demeti kullanılır. KIBT cihazlarında, bir X-ışını kaynağı ile dedektör hasta başı

etrafında döner ve belirlenmiş olan alanı tarar. Ark boyunca hareket ederken yüzlerce

düzlemsel görüntü oluşturur. Tek rotasyonda birden fazla kesitten görüntü elde edebilen

bir  sistemdir.  Sonrasında  oluşturulan  primer  görüntüler  mevcut  yazılım  sayesinde

birleştirilir ve üç boyutlu hacimsel veri oluşturulur. Belirlenen görüntüleme alanı (field

of view: FOV) endikasyona göre daraltılıp genişletilebilir. Bu sayede maruz kalınan X-

ışını  azaltılabilir.  Klasik  dental  radyografi  sistemleri  ile  kıyaslandığında  yüksek,

medikal  bilgisayarlı  tomografiye  (BT)  ile  kıyaslandığında  ise  oldukça  düşük  bir

radyasyon  dozuna  sahiptir.  Ayrıca  maliyetinin  düşük  oluşu,  daha  küçük  alanlara

gereksinim duyması, konvansiyonel BT’lerden üstünlüklerini oluşturmaktadır. Özellikle

kemiğin değerlendirilmesine olanak sağlayacak yüksek çözünürlüklü görüntüler verir.

Patolojilerin  çevre  dokulara  olan  yayılımlarının  değerlendirilmesinde  faydalıdır.  İki

boyutlu görüntülerin çeşitli  eğimlerdeki düzlemlerde yeniden düzenlenmesine olanak

sağlar.  Dentolveolar  bölgenin  kemik  ve  patolojik  durumların  değerlendirilmesinde

oldukça  yaygın  olarak  kullanılmaktadır.  Maksillo-fasiyal  cerrahi,  implant  cerrahisi,

endodonti,  periodontoloji  ve  ortodonti  gibi  pek  çok  diş  hekimliği  alanında  kendine

kullanım alanı bulmuştur. Bunun yanında kulak burun boğaz alanında paranazal sinüs

değerlendirmeleri;  ortopedi  alanında  ekstremitelerin  değerlendirmeleri  gibi  kullanım

alanları bulmuştur. Görüntü kalitesi açısından, KIBT daha düşük tüp voltajı nedeniyle

yumuşak dokularda daha düşük bir kontrast çözünürlüğü sunarken, uzaysal çözünürlük

yetenekleri  BT’den  daha  fazladır.  Bunların  yanında  metal  artefaktı,  konik  ışın

geometrisine  bağlı  olarak  artan  gürültü  miktarı  ve  konvansiyonel  tekniklere  göre

radyasyon  dozunun  yüksek  olmasından  dolayı  çocuklarda  kontrollü  kullanılması

gerekliliği gibi kısıtlılıkları da vardır (2, 87-92). 



3. GEREÇ VE YÖNTEM

3.1..................................................................................................................Gereçler 

Kurşun önlüğe alternatif olarak üretilmiş olan “anti-RAD” isimli radyasyon kalkanının,

Erciyes  Üniversitesi  Diş  Hekimliği  Fakültesi  Ağız,  Diş  ve  Çene  Radyolojisi

Bölümü’nde  radyasyon  soğurma  özelliklerinin  incelenmesi  amacıyla  gerçekleştirilen

araştırmamızda kullanılan gereç ve izlenilen yöntemlere yer verilmiştir. 

3.1.1. Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi Cihazı



Araştırmamızda, kliniğimizde kullanılan Newtom 5G KIBT (QR, Verona, İtalya) cihazı

ile, fantom kafadan üç boyutlu hacimsel görüntüler elde edilmiştir. (Şekil 10) Işınlama

parametreleri 110 kVp, 10 mA, standart çözünürlük, 0,25 mm voksel boyutu, 15x12 cm

FOV genişliği, 0.25 mm kesit kalınlığı ve 3,6 s ekspojur süresi olarak seçilmiştir. Bu

değerler  klinik uygulamalar  için rutin  olarak  en sık kullanılan  değerler  olup,  üretici

firmanın normal bir yetişkin hasta için önerileri doğrultusunda belirlenmiştir. 

Şekil 10. Konik ışınlı bilgisayarlı tomografi (KIBT) cihazı

3.1.2. Fantom Model

Çalışmayı  gerçekleştirmek  için  “ortalama”  bir  yetişkin  hasta  vücudunu  simüle  eden

yetişkin  radyasyon  analog  dozimetre  (RANDO)  fantom  modeli  (Alderson  Research

Laboratories Inc., Stamford, ABD) kullanılmıştır. (Şekil 11) Bu fantom model gerçek

insan  boyutlarına  ve  organ  yoğunluklarına  sahiptir,  sentetik  izosiyanat  maddesinden

üretilmiştir.  İnsan  dokusuna  benzer  özellikler  elde  edilebilmesi  için,  doku  ile  aynı

bileşenlerin (C,O,H,N,Sb) farklı oranlarda kullanılması ile oluşturulmuştur. 0,985 g/cm3

kütle yoğunluğuna ve 7,3 etkin atom numarasına sahiptir. 2,5 cm standart  kalınlıkta

enine kesitler  halinde bulunmaktadır. Her bir  kesit  absorbe dozu ölçmede kullanılan

TLD’lerin yerleştirilmesi için uygun yuvalar bulundurmaktadır. Gövde formunda olması

sebebiyle  insan  vücudunu  taklit  edebilmekte,  yatay  veya  dikey  konumda  görüntü

alımını  sağlayabilmektedir.  Radyoterapi  süreci,  doz  hesaplama  yöntemlerini



değerlendirmesi,  görüntüleme  cihazlarının  doz  belirlenmeleri  gibi  birçok  dozimetre

çalışması için üretilmiştir. 

Şekil 11. Yumuşak ve sert doku eşdeğeri fantom gövde

3.1.3. Kurşun Önlük ve Tiroit Koruyucu

KIBT  görüntülerinin  alınması  sırasında,  standart  bir  yetişkin  hastanın  X-ışını

maruziyetinden  korumak  amacıyla  üretilmiş  olan  kurşun bariyer  (RD635E;  MAVIG

GmbH,  Münih,  Almanya)  ve  tiroit  koruyucu  (RD614E;  MAVIG  GmbH,  Münih,

Almanya) kullanılmıştır. (Şekil 12) Kurşun önlük 90x60 cm, tiroit koruyucu ise 32x45

cm boyutlarındadır. Her iki koruyucu kalkan 0,5 mmPb eşdeğerine sahiptir. 



Şekil 12. 0.5 mm kurşun eşdeğeri koruyucu önlük ve tiroit koruyucu

3.1.4. Anti-RAD 

Anti-RAD  (Turing  Kimya,  İstanbul,  Türkiye)  radyasyon  koruyucu  bariyer

kullanılmıştır. 2 mm kalınlıkta ve 0,132 gr/cm2  yoğunluktadır. 0,5 mmPb eşdeğerine

sahiptir.

Şekil 13. Anti-RAD radyasyon koruyucu

3.1.5. Termoluminesans Dozimetreler (TLD)

Absorbsiyon dozu değerlendirmeleri için lityum florür (LiF2) kristalleri içeren, 4,5 mm

çapında  0,9  mm kalınlığında  yuvarlak  disk  şeklindeki,  100  adet  MTS-N dozimetre

(LiF:Mg,Ti;  Krakow  Nükleer  Fizik  Enstitüsü/Polonya)  kullanılmıştır.  (Şekil  14)

Deneyler  süresince  ve  sonrasında  TLD’ler,  enerji  kompenzasyonu,  ışık  ve  ısıdan



etkilenme, kirlenme veya kaybolma gibi dış etkenlerden korunması amacıyla kullanılan,

alüminyum  filtre  içeren  ve  bir  kimlik  numarasına  sahip  olan  plastik  bir  tutucuya

yerleştirilmiştir. 

Şekil 14. Termoluminesans dozimetreler ve alüminyum filtre içeren plastik tutucuları

3.1.6. Dozimetre Okuyucu

Okumalar  için  model  RE-2000  A  (Mirion  Teknolojileri,  Turku,  Finlandiya)  TLD

okuyucu  cihaz  kullanılmıştır.  Bu  cihaz,  bir  TLD  okuyucusu  ve  buna  bağlı  bir

bilgisayardan  oluşmaktadır.  Bilgisayar,  WinTLDpro  yazılımı  (Mirion  Teknolojileri,

Turku, Finlandiya) ile desteklenmektedir. Yazılım TLDServer ve TLDExplorer olmak

üzere  2  ara  yüzden  oluşmaktadır.  Cihazın  görevi,  radyasyon  dozimetresinde  ölçüm

yaparken ısıtılmış dozimetre tarafından yayılan ışığı elektrik yüküne dönüştürmek ve

böylece  nano-coulomb  (nC)  cinsinden  bir  sonuç  vermektir.  Araştırmamız  sırasında,

cihazda TLD okuyucusunun ön tavlama sıcaklığı 150 °C, maksimum sıcaklık 400 °C,

okuma süresi 15 sn olarak çalıştırılmıştır.

3.1.7. Işınlayıcı

TLD’lerin  ECC hesaplamaları  sırasında  ışınlayıcı  olarak  IR-2000  Işınlayıcı  (Mirion

Teknolojileri,  Turku,  Finlandiya)  kullanılmıştır.  Işınlayıcı  enerji  kaynağı  olarak

Stronsiyum-90 bulundurur. Cihazın ortalama ernerjisi 596 keV olup,  Stronsiyum 90’ın

yarılanma ömrü 28,9 yıldır.

3.1.8. Fırın 



Işınlama  öncesi  dozimetrelerin  tavlanıp,  elektron  tuzaklarının  boşaltılması  amacıyla

TLD-Heat  (Mirion  Teknolojileri,  Turku,  Finlandiya)  fırını  kullanılmıştır.  Bunun

yanında,  TLD’lerin  ışınlama  sonrası-okuma  öncesinde  ön  ısıtma  işleminde

kullanılmıştır. 1. programda 400°C'de 1 saat, 100°C'de 2 saat fırınlama yapılmaktadır.

Tüm  bu  işlemler  için  hizmet  alımı  yapılmıştır.  (Radat  Dozimetre  Laboratuvar

Hizmetleri A.Ş. Gölbaşı/Ankara)

3.2....................................................................................................................Yöntem 

Deney kısmına geçmeden önce TLD’ler tüm elektron tuzaklarının boşaltılması amacıyla

400°C'de 1 saat ve 100°C'de 2 saat olmak üzere fırınlama işlemine tabi tutulmuş ve

depo  ettikleri  enerjiler  boşaltılmıştır.  Sonrasında,  tüm  TLD’ler  IR-2000  cihazı  ile

ışınlanıp, RE-2000A cihazında okunmuştur. Bu okuma sonucu, ayrı ayrı tüm TLD’lerin

duyarılığını  gösteren  ECC  değerleri  hesaplanmış,  ECC  değerleri  0,95-1,05  (±  %5)

aralığında olan TLD’ler çalışmanın deney kısmında kullanılmıştır.

Fantom modelde TLD’lerin yerleştirmesi amacıyla tiroit bezi, sağ meme ve sol meme

organlarını temsil eden bölgeler seçilmiştir. Bu organlar, maksillofasiyal görüntüleme

sırasında primer veya sekonder ışına daha yüksek miktarda maruz kalmaları (örneğin

gonad bölgesine göre), kanser gelişimi açısından daha radyosensitif (özefagus, larenks

gibi organlara göre) olmaları ve korumada radyasyon kalkanı ürünlerin kullanılabildiği

organlar  olması  sebebiyle  seçilmiştir.  Dozimetrelerin  yerleştirileceği  bölgeler  bir

medikal fizik uzmanının önerileri doğrultusunda belirlenmiş ve işaretlenmiştir.

Bu bölgeler aşağıdaki şekilde ifade edilmiştir:

Tiroit organ dozu; fantom modelin dilimlenmiş kesitlerinde tiroit organını temsil eden

konumda, orta hattın sağ ve solunda iki yuva seçilmiştir.  (Şekil 15)

Tiroit  cilt  dokusu; birinci nokta olarak,  orta hat üzerinde ve organın yaklaşık olarak

ortası olduğu düşünülen nokta belirlenmiştir. Bu noktanın 1’er cm sağ ve sol tarafında

ikinci ve üçüncü noktalar seçilmiştir. (Şekil 16A)

Sağ meme cilt  dokusu;  birinci  nokta  olarak,  papilla  mammariayı  temsil  eden bölge

belirlenmiştir. Bu nokta ile sagittal düzlemde aynı hizada, meme dokusunun üst ve alt

yüzeylerinin yaklaşık olarak ortası olduğu düşünülen noktalar ikinci ve üçüncü bölgeler

olarak seçilmiştir.



Sol meme cilt  dokusu; sağ meme cilt  dokusu için kullanılan yöntem tekrarlanmıştır.

Birinci nokta olarak, papilla mammariayı temsil eden bölge belirlenmiştir. Bu nokta ile

sagittal düzlemde aynı hizada, meme dokusunun üst ve alt yüzeylerinin yaklaşık olarak

ortası olduğu düşünülen noktalar ikinci ve üçüncü bölgeler olarak seçilmiştir. 

Şekil 15. Fantom gövde 10. kesitinde termolüminesans dozimetrelerin (TLD) tiroit
organ dokusu için yerleştirildiği yuvalar

Şekil 16. Fantom gövdede termolüminesans dozimetrelerin (TLD) cilt dokuları için
yerleştirildiği noktalar

Işınlamalar sırasında fantom model, KIBT cihazının sistem yapısına uygun olarak yatay

pozisyonda  konumlandırılmıştır  ve  fantom  gövdenin  stabilizasyonu,  çekim

standartlarını  yerine  getirecek  şekilde  sağlanmıştır.  Cihaz  tarafından  oluşturulan

referans çizgiler, her ışınlamada fantom gövdenin aynı noktalarına getirilmiştir. Böylece



her ışınlamada maruz kalınan sekonder radyasyonun aynı miktarda olması sağlanmıştır.

Ve üç protokolde pozlamalar gerçekleştirilmiştir:

1. protokol

Henüz ışınlanmamış olan ilk TLD grubu, fantom model üzerinde belirlenen noktalara

tiroit dokusu içerisine 2 adet, tiroit cilt yüzeyine 3 adet, sağ-sol meme cilt yüzeyine 3’er

adet olmak üzere yerleştirilmiştir. Sonrasında herhangi bir radyasyon koruyucu bariyer

olmaksızın, belirlenen parametrelerde KIBT görüntüsü alınmıştır. (Şekil 17) Işınlanmış

olan TLD’ler dikkatle tekrar plastik tutucularına yerleştirilmiştir. Aynı pozlama modeli 3

kere  tekrarlanmıştır.  Bu  pozlama  modeli  ile,  koruyucu  kalkanların  maruz  kalınan

radyasyon dozundaki azalmadaki etkisini belirlemek amaçlanmıştır. 

Şekil 17. Fantom modelden elde edilen aksiyel kesit (A), koronal kesit (B) ve sagittal
kesitteki (C) konik ışınlı bilgisayarlı tomografi (KIBT) görüntüleri

2. Protokol

Sonrasında  henüz  ışınlanmamış  olan  ikinci  TLD  grubu  ile  aynı  prosedürler  takip

edilerek,  ikinci  pozlama  modeli  ile  KIBT  görüntüsü  alınmıştır.  Bu  modelde,  ilk

modelden farklı olarak tüm TLD yüzeyleri bir kurşun içerikli önlük ve tiroit koruyucu

ile kapatılmış, sonrasında pozlama gerçekleştirilmiştir. (Şekil 18) İkinci pozlama modeli

de 3 kere tekrarlanmıştır. 



Şekil 18. 0.5 mmPb eşdeğerinde kurşun koruyucu ile KIBT görüntüsü elde edilmesi

3.Protokol

Son olarak, üçüncü ışınlanmamış TLD grubu ile aynı prosedürler takip edilerek, üçüncü

pozlama  modeli  gerçekleştirilmiştir.  İkinci  pozlama  modelinden  farklı  olarak,  TLD

yüzeyleri  kurşun  içerikli  koruyucu  yerine,  anti-RAD  malzemesi  ile  üretilmiş  bir

radyasyon  kalkanı  ile  kapatılmıştır.  (Şekil  14)  Üçüncü  pozlama  modeli  de  3  kere

tekrarlanmıştır.

Şekil 19. 0.5 mm kurşun eşdeğerindeki anti-RAD ile KIBT görüntüsü elde edilmesi



Sonrasında tüm TLD’ler IR-2000 cihazı ile ışınlanıp, RE-2000A cihazında okunmuştur.

Her  bölge  için,  üçer  kere  tekrarlanmış  olan  ışınlamalar  elde  edilen  değerlerin

ortalamaları  alınmış  ve  sonuçlar  pozlama  modelleri  arasında  karşılaştırmalı  olarak

değerlendirilmiştir.

Tüm istatistiksel analizler SPSS v26 (Inc, IBM, Armonk, New York, ABD) kullanılarak

gerçekleştirilmiştir. Koruma kalkanı olmadan gerçekleştirilen ışınlama dozu ve iki farklı

koruma  kalkanı  kullanılarak  gerçekleştirilen  ışınlama  dozları  ile  saçılan  radyasyon

dozundaki  yüzde azalma hesaplanmıştır. Aralarındaki  farkın anlamlı  olup olmadığını

değerlendirilmesi  için  bağımsız  gruplar  t  testi  kullanılmıştır.  Elde  edilen  p<0,05

değerleri istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir.



4. BULGULAR

Tablo 6’da, değerlendirilen tiroit organ dokusu, tiroit cilt dokusu, sağ ve sol meme cilt

dokularının belirlenen noktalarında ölçülen TLD dozlarının ortalama ve standart sapma

değerleri  mSv  cinsinden  görülmektedir.  Sunulan  ortalama  değerler  her  nokta  için

tekrarlanan 3 ölçümün ortalamasına aittir.

Tablo 6. Değerlendirilen doku ve bölgeler için, üç protokolde ölçülen TLD dozlarının 
ortalama (mSv) ve standart sapma (mSv) değerleri

Radyasyon dozu
ölçülen doku ve

bölgeler

1.protokol

(korumasız)

2.protokol

(kurşun korumalı)

3.protokol

(anti-RAD korumalı)

Ortalam
a (mSv)

Std.
Sapma
(mSv)

Ortalam
a (mSv)

Std.
Sapma
(mSv)

Ortalama
(mSv)

Std.
Sapma
(mSv)

tiroit organ (sağ) 1,21 0,169 0,76 0,154 0,691 0,136

tiroit organ (sol) 1,11 0,131 0,63 0,038 0,655 0,138

tiroit cilt (sağ) 1,39 0,323 0,53 0,243 0,54 0,148

tiroit cilt (orta) 6,11 0,305 1,20 0,300 1,12 0,195

tiroit cilt (sol) 1,47 0,196 0,54 0,204 0,55 0,211

sağ meme cilt (üst) 0,20 0,039 0,02 0,003 0,023 0,008

sağ meme cilt (orta) 0,14 0,024 0,04 0,028 0,028 0,011

sağ meme cilt (alt) 0,06 0,012 0,01 0,005 0,03 0,021

sol meme cilt (üst) 0,21 0,018 0,05 0,021 0,056 0,013

sol meme cilt (orta) 0,16 0,020 0,04 0,022 0,028 0,010



sol meme cilt (alt) 0,04 0,014 0,01 0,004 0,026 0,033

Tiroit organ dokusu için, korumasız protokolde ölçülen sağ ve sol TLD doz değerlerinin

ortalaması  1,160  ±  0,071  mSv’dir.  Kurşun  korumalı  protokolde  ise  0,695  ±  0,092

mSv’dir. Kurşun koruması ile tiroit organ dozunda yaklaşık %40 oranında bir azalma

meydana gelmiştir. İki protokol arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır. (p=0,035)

Tiroit  cilt  dokusu için,  korumasız protokolde ölçülen sağ,  orta  ve sol  noktalarındaki

TLD doz değerlerinin ortalaması  2,990 ±  2,702 mSv’dir. Kurşun korumalı protokolde

ise  0,757 ±  0,384 mSv’dir. Kurşun  koruması ile tiroit organ dozunda yaklaşık %76

oranında bir azalma meydana gelmiştir. İki protokol arasındaki fark istatistiksel olarak

anlamlıdır. (p=0,027) Sağ meme cilt dokusu için, korumasız protokolde ölçülen üst, orta

ve alt noktalarındaki TLD doz değerlerinin ortalaması  0,133 ± 0,070 mSv’dir. Kurşun

korumalı  protokolde  ise  0,023  ±  0,015  mSv’dir.  Kurşun   koruması  ile  tiroit  organ

dozunda yaklaşık %83 oranında bir azalma meydana gelmiştir. İki protokol arasındaki

fark  istatistiksel  olarak  anlamlıdır.  (p=0,029)  Sol  meme cilt  dokusu için,  korumasız

protokolde ölçülen üst, orta ve alt noktalarındaki TLD doz değerlerinin ortalaması 0,137

±  0,087  mSv’dir.  Kurşun  korumalı  protokolde  ise  0,033  ±  0,021  mSv’dir.  Kurşun

koruması ile tiroit organ dozunda yaklaşık %75 oranında bir azalma meydana gelmiştir.

İki protokol arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır. (p=0,036) (Tablo 7)

Tablo 7. Değerlendirilen bölgelerin radyasyon koruyucu kullanılmaksızın ve kurşun 
koruması ile ölçülen absorbsiyon dozlarının karşılaştırılması

Radyasyon
dozu ölçülen

dokular

1.protokol

(korumasız)

2.protokol

(kurşun korumalı)
p

Ortalam
a (mSv)

Std.
Sapma
(mSv)

Ortalam
a (mSv)

Std.
Sapma
(mSv)

Tiroit organ 1,160 0,071 0,695 0,092 0,035*

Tiroit cilt 2,990 2,702 0,757 0,384 0,027*

Sağ meme cilt 0,133 0,070 0,023 0,015 0,029*

Sol meme cilt 0,137 0,087 0,033 0,021 0,036*



Tiroit organ dokusu için, korumasız protokolde ölçülen sağ ve sol TLD doz değerlerinin

ortalaması 1,160 ± 0,071 mSv’dir. Anti-RAD korumalı protokolde ise 0,673 ± 0,014

mSv’dir. Anti-RAD koruması ile tiroit organ dozunda yaklaşık %42 oranında bir azalma

meydana gelmiştir. İki protokol arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır. (p=0,032)

Tiroit  cilt  dokusu için,  korumasız protokolde ölçülen sağ,  orta  ve sol  noktalarındaki

TLD  doz  değerlerinin  ortalaması  2,990  ±  2,702  mSv’dir.  Anti-RAD  korumalı

protokolde ise  0,737 ±  0,332 mSv’dir. Anti-RAD koruması  ile  tiroit  organ dozunda

yaklaşık  %75  oranında  bir  azalma  meydana  gelmiştir.  İki  protokol  arasındaki  fark

istatistiksel  olarak  anlamlıdır.  (p=0,029)  Sağ  meme  cilt  dokusu  için,  korumasız

protokolde ölçülen üst, orta ve alt noktalarındaki TLD doz değerlerinin ortalaması 0,133

± 0,070 mSv’dir. Anti-RAD korumalı protokolde ise 0,027 ± 0,017 mSv’dir. Anti-RAD

koruması ile tiroit organ dozunda yaklaşık %80 oranında bir azalma meydana gelmiştir.

İki  protokol  arasındaki  fark  istatistiksel  olarak  anlamlıdır.  (p=0,026)  Sol  meme cilt

dokusu için,  korumasız  protokolde  ölçülen  üst,  orta  ve  alt  noktalarındaki  TLD doz

değerlerinin  ortalaması  0,137  ±  0,087  mSv’dir.  Anti-RAD  korumalı  protokolde  ise

0,037  ±  0,017  mSv’dir. Anti-RAD koruması  ile  tiroit  organ dozunda  yaklaşık  %73

oranında bir azalma meydana gelmiştir. İki protokol arasındaki fark istatistiksel olarak

anlamlıdır. (p=0,042) (Tablo 8)

Tablo 8. Değerlendirilen bölgelerin radyasyon koruyucu kullanılmaksızın ve anti-RAD 
koruması ile ölçülen absorbsiyon dozlarının karşılaştırılması

Radyasyon
dozu ölçülen

dokular

1.protokol

(korumasız)

3.protokol

(anti-RAD korumalı)
p

Ortalama
(mSv)

Std.
Sapma
(mSv)

Ortalama
(mSv)

Std.
Sapma
(mSv)

Tiroit organ 1,160 0,071 0,673 0,014 0,031*

Tiroit cilt 2,990 2,702 0,737 0,332 0,038*

Sağ meme cilt 0,133 0,070 0,027 0,017 0,026*

Sol meme cilt 0,137 0,087 0,037 0,017 0,042*



Tiroit  organ  dokusu  için,  kurşun  korumalı  protokolde  ölçülen  sağ  ve  sol  TLD doz

değerlerinin  ortalaması  0,695  ±  0,092  mSv’dir.  Anti-RAD  korumalı  protokolde  ise

0,673 ± 0,014 mSv’dir. İki protokol arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bir fark

yoktur. (p=0,135) Tiroit cilt dokusu için, kurşun korumalı protokolde ölçülen sağ, orta

ve sol noktalarındaki TLD doz değerlerinin ortalaması  0,757 ±  0,384  mSv’dir. Anti-

RAD  korumalı  protokolde  ise  0,737 ±  0,332 mSv’dir.  İki  protokol  arasındaki  fark

istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur. (p=0,197) Sağ meme cilt dokusu için, kurşun

korumalı  protokolde  ölçülen  üst,  orta  ve  alt  noktalarındaki  TLD  doz  değerlerinin

ortalaması  0,023  ±  0,015  mSv’dir. Anti-RAD korumalı protokolde ise  0,027  ±  0,017

mSv’dir.  İki  protokol  arasındaki  fark  istatistiksel  olarak  anlamlı  bir  fark  yoktur.

(p=0,149) Sol meme cilt dokusu için, kurşun korumalı protokolde ölçülen üst, orta ve

alt noktalarındaki TLD doz değerlerinin ortalaması  0,033 ±  0,021 mSv’dir. Anti-RAD

korumalı protokolde ise 0,037 ± 0,017 mSv’dir. İki protokol arasındaki fark istatistiksel

olarak anlamlı bir fark yoktur. (p=0,195) (Tablo 9)

Tablo 9. Değerlendirilen bölgelerin radyasyon kurşun koruması ve anti-RAD koruması 
ile ölçülen absorbsiyon dozlarının karşılaştırılması

Radyasyon
dozu ölçülen

dokular

2.protokol

(kurşun korumalı)

3.protokol

(anti-RAD korumalı)
p

Ortalama
(mSv)

Std.
Sapma
(mSv)

Ortalama
(mSv)

Std.
Sapma
(mSv)

Tiroit organ 0,695 0,092 0,673 0,014 0,135

Tiroit cilt 0,757 0,384 0,737 0,332 0,197

Sağ meme cilt 0,023 0,015 0,027 0,017 0,149

Sol meme cilt 0,033 0,021 0,037 0,017 0,195



5. TARTIŞMA

Radyasyon  günümüz  toplumunda  enerji  üretimi,  savunma  sanayi,  endüstri,  bilimsel

araştırmalar ve tıp gibi bir çok kullanım alanı bulmuştur. Tıp teknolojisindeki büyük

gelişmeler  sayesinde  radyolojik  görüntüler  ile  hastalıkların  erken  ve  doğru  teşhisi,

bunun  yanında  radyoterapi  ile  hastalıkların  tedavisi  sağlanmaktadır.  Radyolojik

görüntüleme  hekimler  için  büyük  bir  gereklilik  oluşturmaktadır.  Radyolojik

görüntülemeler için temel amaç en az doz ile en ideal görüntüyü oluşturmaktadır (3, 93,

94).  Daha  düşük  radyasyon  dozlarında  görüntü  elde  edilmesi  düşük  çözünürlüklü

görüntülere neden olur. Bu durum görüntünün tekrar alınması ihtiyacı doğurabilir. Her

iki durum da hastanın aldığı dozunun artmasına sebep olacaktır. Maruz kalınan doz için

de koruyucu önlemler devreye girmektedir (95). 

Birleşmiş Milletler Atomik Radyasyon Etkileri Bilimsel Komitesi’nin (United Nations

Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation-UNSCEAR) 2000 raporunda,

kişi başına maruz kalınan yıllık küresel etkili radyasyon dozunun 3 mSv’den biraz daha

az  olduğunu  bildirmiştir.  Bu  dozun  yaklaşık  %85  gibi  büyük  bir  oranı  doğal

kaynaklardan gelmektedir. Yaklaşık %15 gibi daha düşük bir oran ise insan kaynaklı

yapay kaynaklar tarafından oluşturulmaktadır. Yapay kaynakların neredeyse tamamı ise

(yaklaşık  %95)  teşhis  ve  tedavi  protokollerinden  kaynaklanan,  tıbbi  radyasyon  ile

meydana  gelmektedir.  1895  yılında  radyasyonun  keşfinden  beri,  tıbbi  görüntüleme

alanındaki hızlı  teknolojik  gelişmeler, bunun yanında tüm dünyada artan yaşlı  nüfus

oranı tıbbi görüntülemelere daha fazla başvurulmasına yol açmıştır. Bu durum maruz

kalınan tıbbi radyasyon oranında da paralel bir artış meydana getirmiştir. Dünya çapında

1983-1990  zaman  aralığından,  1991-1996  zaman  aralığına  kadar  tanısal  radyolojik



muayenelerin sıklığının %10 arttığı gösterilmiştir. Yine aynı dönemlerde, her muayene

için  ortalama  etkili  dozun  yaklaşık  %20,  yıllık  toplam  dozun  yaklaşık  %50  arttığı

bildirilmiştir (96-99). 

Radyolojik  görüntüleme,  tıp  alanında  olduğu  gibi,  diş  hekimliğinde  de  endike

olduğunda  ve  uygun  şekilde  kullanıldığında  önemli  tanısal  faydalara  sahiptir  ve

günümüzde yaygın  kullanım alanı  bulmaktadır. Hemen her  dental  klinikte  intraoral,

panoramik  ya  da  KIBT görüntüleme  amaçlı  X-ışını  kaynağı  bulunmaktadır.  Ancak

iyonlaştırıcı radyasyona maruz kalınması, özellikle doza bağlı olmayan stokastik etkiler

sebebiyle risksiz değildir. Bu risklerin ve iyonize radyasyonun canlı  sistemlere diğer

etkilerini radyobiyoloji bilimi araştırır. Büyüklük ve zaman açısından geniş aralıkları

kapsayan biyolojik sistemler içinde, birçok organizasyonu ele alır. İyonize radyasyon ve

madde arasında ilk etkileşim radyasyona maruz kalmadan sonraki ilk 10-13 saniye içinde

elektron  seviyesinde  gerçekleşir.  Bu  değişiklikler,  takip  eden  saniyeler  veya  saatler

içinde biyolojik moleküllerin değişimiyle sonuçlanır. Moleküler değişiklikler hücrelerde

ve  organizmalarda  saatler,  on  yıllar  ve  belki  de  nesiller  boyunca  kalıcı  olacak

mutasyonlara yol açabilir. Bu değişiklikler hasar ya da ölümle sonuçlanabilir. Memeli

hücrelerine  radyasyona  bağlı  gelişen  hasarlar,  geri  dönüşü  olmayan  hasarlar,

onarılamayan ve hücre ölümüne yol  açan  hasarlar  ve  saatler  içinde  tamir  edilebilen

potansiyel  hasarlar  şeklinde  kategorize  edilmiştir.  Meydana  gelen  hasarın  şiddeti  ve

formu,  maruz kalınan doz ve hücrelerin radyasyon duyarlılığına göre değişmektedir.

Farklı  doku  veya  organların  radyasyon  duyarlılığı  ise,  tek  tek  hücrelerin  doğal

duyarlılığı ve popülasyonun kinetiği faktörlerine bağlı olarak değişir. Cilt, mukoza ve

bağırsak epiteli gibi dokular radyasyona karşı erken yanıt oluştururken, omurilik ve kas

gibi dokular çok daha geç yanıt verirler (47).

Hem ICRP hem de çeşitli ulusal komisyon ve kurullar  radyasyonun güvenli olduğu bir

eşik dozu olmadığını ve herhangi bir dokuya maruz kalmanın malign değişime neden

olma  potansiyeline  sahip  olduğunu  desteklemektedir.  Radyasyona  bağlı  kanser

gelişimine neden olan riski nicel olarak tahmin etmek için ICRP tarafından bir standart

geliştirilmiş  ve  doz  hesaplamaları  için  doku  ağırlık  faktörlerini  içeren  kılavuzlar

oluşturulmuştur. 2007'de bu kılavuz güncellenmiş ve tükürük bezleri, oral mukoza gibi

maksillofasiyal bölgedekiler de dahil olmak üzere dokuların radyosensitivite tahminleri

revize  edilmiştir  (100).  Nagazaki  ve  Hiroşima  toplulukları  gibi  yüksek  düzeyde



iyonlaştırıcı radyasyona maruz kalan popülasyonların incelenmesi yoluyla radyasyonun

kanser gibi hastalıklara neden olduğu gösterilmiştir (101). 

Tanısal  radyografinin kanser riski üzerine etkisinin değerlendirilmesi  amacıyla erken

çocukluk dönemindeki kanser hastaları ile araştırmalar yapılmıştır. Çocukluk çağı akut

lenfositik  lösemi  (ALL)  hastalarının,  kontrol  gruplarına  göre  daha  sık  radyografik

muayeneye geçmişine sahip olduğu bildirilmiştir  (102, 103). Çocuk kanser gruplarının

incelendiği diğer geniş çaplı bir çalışmada, pre-B-hücreli ALL'li bir alt grup dışında,

çocukluk lösemisi ile tanısal röntgenler arasında bir ilişki olmadığını savunmuşlardır.

Ancak  bu  çalışma  tıbbi  kayıtların  doğrulanamamış  olması  nedeniyle  kısıtlılıklara

sahiptir (104). Geçmişe yönelik anamnezler ile elde edilen veriler de oldukça kısıtlıdır.

Radyografik görüntü yöntemi, yönteme bağlı değişken dozlar ve hasta boyutlarına bağlı

değişen bireysel dozlar gibi netleştirilememiş birçok faktör vardır. Atom bombasından

kurtulan  gruplar  arasında  tahmin  edilen  kanser  riski  üzerine  yapılan  diğer  bir

araştırmada, radyasyona kronik ve akut maruziyet değerlendirmiştir. Kronik olarak 50-

100  mSv  doz  aralığında  radyasyona  maruz  kalan  bir  grubun,  50  mSv'den  daha  az

radyasyona  maruz  kalan  bir  gruba  kıyasla,  katı  kanser  insidansını  önemli  ölçüde

artırdığı gösterilmiştir. 10-50 mSv doz aralığındaki akut maruziyetlerin ise bazı kanser

risklerini artırdığı bildirilmiş, ancak 10 mSv altındaki dozlarda insan popülasyonunda

kanser  riski  gösterilememiştir. Yazarlar,  10 mSv seviyenin  altında  deterministik  etki

riskinin varsayımsal olacağını savunmuşlardır. Doz ile risk arasındaki doğrusal ilişkiyi

sınırlayabilecek değer olarak kabul etmişlerdir (105).

Organ  veya  dokularda  absorbe  edilen  dozların  ölçümleri  için  farklı  yöntemler

mevcuttur.  Bunlardan biri Monte Carlo sistemidir. Giriş yüzey dozu veya doz alanı,

ürünü  verilerinden  tanısal  enerji  aralığında  foton  ışınlarından  gelen  heterojen

fantomlardaki doz dağılımını dönüşüm uygulayarak hesaplar. Ölçümden ve bilgisayar

modelinden elde edilen etkili dozun tahmini sonuçları karşılaştırır  (106, 107). Bunun

yanında  in-vitro  radyasyon  dozimetresi  için  üretilmiş  fantom  modellerde  gömülü

dozimetreler kullanılarak absorbe edilen doza ulaşılabilir. Dozimetreler, fantom model

üzerinde  maruz  kalınacak  etkili  dozun  tahmin edilmek istediği  organ veya  dokuları

temsil eden bölgeye yerleştirilir. Genellikle her organ veya doku için birkaç dozimetre

kullanılır,  daha  sonra  her  organ  veya  doku  için  ölçülen  maruz  kalma  değerlerinin

ortalaması alınır. Pozlama değerini ölçmek için TLD, fotolüminesans cam dozimetresi



veya  OSL  dozimetresi  dahil  olmak  üzere  çeşitli  tipte  dozimetreler  kullanılabilir.

Herhangi  bir  dozimetre  ile  elde  edilen  okumalar,  bir  iyonizasyon  odası  tarafından

ölçülen  "maruziyet"  (serbest  havada  birim  kütle  başına  bulunan  kinetik  enerji)  ile

karşılaştırılır. Elde edilen değerler, bir düzeltme faktörü kullanılarak havada soğurulan

doza  dönüştürülür.  Hava  dozundan,  dokular  veya  organlar  tarafından  emilen  doz,

havanın kütle enerji absorpsiyon katsayılarının dokulara oranı olarak tahmin edilen bir

faktörle çarpılarak hesaplanır (108-112).

TLD ölçümü ile karşılaştırıldığında, Monte Carlo sistemi hesaplamaları daha kolay bir

yöntemdir. Hasta dozimetresi için dental radyolojide kullanılmak üzere tasarlanmış bir

Monte Carlo sistemi mevcuttur, ancak böyle bir yöntem etkili dozu tahmin etmek için

yaygın olarak uygulanamamıştır. Çünkü panoramik radyografi ve KIBT cihazların çok

daha  karışık  bir  geometriye  sahip  olması  sebebiyle,  doz  oranında  belirleyici  olan

faktörlerin saptanması zordur (113). Panoramik radyografi ve KIBT cihazlarının dönme

merkezi, X-ışınına maruz kalma sırasında sürekli olarak pozisyon değiştirir. Ayrıca, bu

cihazlarda  X-ışını  demetinin  boyutu  ya  da  merkezi  ışın  geçişi  tam  olarak

belirlenememektedir.  Bu  nedenle  yazılım  hesaplamalarının  panoramik  radyografi  ve

KIBT’ye uygulanması için uygun giriş değerleri belirlenmelidir. Mevcut belirsizlikler

Monte Carlo yöntemi için girdi değerlerinin belirlenmesinde zorluklar oluşturmaktadır,

belirlenen girdilerin netliği ise kesin değildir. Hesaplamalardan elde edilen etkin doz,

yakın zamana kadar en yaygın kullanılan yöntem olan TLD ölçümlerinden elde edilen

doz ile karşılaştırılmalıdır (114, 115). 

Lee  ve  ark.  panoramik  radyografiye  bağlı  oluşan  radyasyon  dozunu,  Monte  Carlo

yazılımı ve TLD ile karşılaştırmalı olarak değerlendirmişlerdir. Monte Carlo yazılımı ile

hesaplanan  etkili  dozun,  TLD  ile  yapılan  ölçümler  temelinde  hesaplanan  dozdan

çoğunlukla  daha  yüksek  olduğunu  bildirmişlerdir.  Ayrıca  Monte  Carlo  yazılımından

alınan en yüksek ve en düşük organ dozları arasındaki farkın TLD ölçümlerinden daha

büyük olduğunu bildirmişlerdir. Monte Carlo yazılımı hesaplamalarından elde edilen

etkili  dozun,  doz  belirleyici  faktörler  için  girdi  değerlerine  bağlı  olduğunu

göstermişlerdir.  Monte  Carlo  yazılımının  panoramik  radyografi  ve  KIBT  ile

kullanılabilmesi için gereken her bir doz belirleyici faktör için standart değerler olması

gerektiğini  bu  nedenle  TLD  sisteminin  daha  güvenli  bir  seçenek  olduğunu

savunmuşlardır (114). 



Tüm bu bilgiler  ışığında daha doğru sonuçlara ulaşabilmek amacıyla araştırmamızda

doğrudan  TLD  ve  TLD  sistemleri  ile  değerlendirme  yapmak  tercih  edilmiştir.  Her

pozlamada organlardaki cilt dozları için 3’er TLD, tiroit organ dokusu için 2’şer TLD

yerleştirilmiş  ve  ışınlama  protokolleri  3  kere  tekrarlanmıştır.  Ölçüm  sonuçlarının

ortalama değerleri kullanılarak daha doğru değerlerin kullanılması amaçlanmıştır.

Dental radyolojide hastanın maruz kaldığı radyasyon dozları, diğer medikal radyolojik

uygulamalara  kıyasla  hep  çok  düşük  olarak  değerlendirilir.  Bu  yüzden  dental

radyolojide kullanılan radyasyon dozu ile ilgili konulara gerektiği kadar önem verilmez.

Ancak dental radyolojik uygulamalar, tüm medikal uygulamalar içerisinde X-ışınının en

sık  kullanıldığı  alanlardan  biridir  (99).  Dünya  çapındaki  radyolojik  uygulamaların

yaklaşık %21'ini oluşturmaktadır (116, 117). Dental radyolojik incelemeler içerisinde de

en sık kullanılan teknik intraoral radyografilerdir ve her bir görüntülemede 1-8,3 µSv

gibi  bir  radyasyon dozu oluşturmaktadır.  Göz ardı  edilebilecek seviyede  radyasyon

dozuna sahip olduğu düşünülen bu radyografiler, dijital radyografi sistemleri sayesinde

daha da düşük dozlar ile elde edilebilmektedir. Ancak dental radyoloji uygulamalarının

büyük  çoğunluğu  standart  kalitede  sistemlere  sahip  olmayan  dental  kliniklerde

yapılmaktadır,  ayrıca  uygulayıcılar  genellikle  yeterli  ve  uygun  teknik  eğitimin

verilmediği personeller olmaktadır. Günümüz koşulları göz önüne alındığında eğitimli

dental  radyoloji  teknikerlerinin  sayısının  yetersiz  olması  ve  çok  eski  röntgen

cihazlarının halen günlük kullanımda olması, bu durumu ülkemizde daha da ön plana

çıkarmaktadır. Bu nedenlerle, yetersiz veya hatalı çalışan ekipman ve yanlış uygulama

teknikleri nedeniyle hastalar gereksiz yüksek dozda radyasyona maruz kalabilmektedir

(118,  119).  Bu  şartlar  ile  toplumda  dental  radyografilerin  yaygınlığı  göz  önünde

bulundurulduğunda, tiroit kanseri riskinde küçük bir artış dahi halk sağlığı açısından

ciddiye alınması gereken bir konu olacaktır (60, 120).

Günümüz  teknolojik  şartları  ile  yaygın  hatta  rutin  bir  şekilde  kullanılmakta  olan

panoramik radyografi, tek bir intraoral radyografiye nazaran daha fazla radyasyon dozu

meydana  getirse  de,  bu  doz  tüm  ağız  intraoral  görüntülemesi  düşünüldüğünde

değişmektedir. Tiroit,  larenks ve trakea gibi  primer  ışına  doğrudan maruz  kalmayan

organlarda, panoramik görüntüleme ile sınırlı miktarda doz kazancı elde edilir. Ancak

major tükrük bezleri ve gözlerin maruz kaldığı dozlar panoramik radyografi ile daha az

miktarda  olmaktadır  (60).  Eren  ve  Görgün  TLD sistemleri  ile  panoramik  ve  lateral



sefalometrik  görüntülemeler  sırasında  baş  boyun  bölgesindeki  bazı  organların

absorbsiyon  dozlarını  ölçmüşlerdir.  Sonuçlarında  panoramik  ve  lateral  sefalometrik

görüntülemelerdeki absorbe edilen dozlar sırasıyla tiroit bezi için 0,446 ve 0,481 mGy;

larenks  için  0,485 ve  0,374 mGy;  trakea  için  0,487 ve  0,433 mGy şeklindedir. Bu

organlar ışınlamalar sırasında görüntüye dahil olmayan ancak primer radyasyona maruz

kalan  organlardır.  Toplam  doz  ise  konvansiyonel  yöntemle  tüm  ağız  intraoral

görüntülemede 77,4 µSv’a kadar çıkabilirken, panoramik görüntülemede 44,3 µSv’dir

(121).

Gavala ve ark. TLD kullanarak, geleneksel bir panoramik cihazı ile dijital bir panoramik

cihazı  üzerinden  organların  maruz  kaldığı  etkili  radyasyon  dozlarını  hesaplamıştır.

İncelenen organ ve dokular beyincik, hipofiz bezi, gözler, kalvaria kemik iliği, maksilla,

mandibula,  servikal  omurga,  TME,  parotis  bezleri,  submandibular  tükürük  bezleri,

sublingual tükürük bezleri ve tiroit bezi gibi organlardır. Sonuçlarında cihazın kVp ve

mA değerlerinde dozu azaltmaya yönelik değişiklikler yapılmaması durumunda, dijital

panoramik radyografi  kullanımı ile  soğurulan dozların bir  çok organda daha yüksek

olduğunu  bildirmişlerdir.  Bunun  yanında,  dijital  panoramik  radyografide  yeterli

diagnostik  kaliteye  sahip  görüntü  oluşturacak  seviyede  düşürülmüş  değerlerde

pozlamalar  gerçekleştirmişlerdir.  Bu  pozlamalar  ile  değerlendirilen  çoğu  organda

absorbe edilen dozların, geleneksel panoramik radyografide dozlarından çok da düşük

olduğunu  belirtmişlerdir.  Böylece  mümkün  olan  en  düşük  radyografik  ayarların

kullanılması  ile,  dijital  panoramik  radyografide  etkili  dozun  önemli  ölçüde

azalabileceğini göstermişlerdir (122). 

Dentomaksillofasiyal  teşhis  ve  cerrahi  planlamaya  yardımcı  olmak  için  üç  boyutlu

görüntülerden  elde  edilen  bilgileri  kullanma  eğilimi  ve  ihtiyacı  gün  geçtikçe

artmaktadır.  Daha  kapsamlı  görüntüleme,  radyasyon  doz  artışını  ve  radyasyon

koruyuculuğa  ihtiyacı  beraberinde  getirmektedir.  KIBT görüntüleme  ile  incelemeler

yaptığımız araştırmamızda, tiroit organ dokusu için, doku içerisine orta hattın hemen

sağ ve solundaki yuvalara yerleştirilmiş olan TLD sonuçları birbirine çok yakın olup,

1,21 ve 1,11 mSv değerindedir. Tiroit cilt dokusu için ortalama absorbe edilen  doz 2,99

mSv’dir. Orta hat üzerine yerleştirilen TLD’lerde, sağ ve solundaki TLD’lere göre ciddi

oranda  daha  yüksek  doz  ölçülmüştür.  Bu  KIBT  cihazının  doğrusal  olmayan  ışın

geometrisi ve dedektör dönüş formu dikkate alındığında beklenilen bir sonuçtur. Orta



hattın  sağ  ve  sol  taraflarındaki  TLD’lerden  ölçülen  dozlar  yine  birbirine  çok  yakın

değerdedirler. Sağ meme cilt dokusu için ortalama absorbe edilen doz 0,133 mSv’dir.

Beklenildiği gibi ışınlanan maksillofasiyal bölgeden uzaklaştıkça TLD’de ölçülen doz

azalmıştır. Meme dokusunun üst kısmına yerleştirilen TLD’lerde ölçülen doz en fazla

olup, alt kısmına yerleştirilen TLD’lerde ölçülen doz en az miktardadır. Sol meme cilt

dokusu için ortalama absorbe edilen doz ise 0,137 mSv olup, sağ memede olduğu gibi

alt bölgelere doğru ölçülen doz azalmıştır. Sağ ve sol meme ölçümleri, tiroit dokusunun

sağ ve sol ölçümlerinde olduğu gibi, birbirine çok yakın değerdedir. 

Pauwels ve ark. KIBT incelemesi yapılan hastalardaki deri dozlarını ölçmek ve KIBT

maruziyetlerinden  kaynaklanan  kanser  riskini  tahmin  etmek  amacıyla  bir  çalışma

gerçekleştirmişlerdir.  Üç  farklı  KIBT  cihazı  ile  göz  kapakları,  parotis  bezi,

submandibular bez, dudaklar ve tiroit bölgelerin cilt yüzeylerine TLD’ler yerleştirmişler

ve pozlamalar yapmışlardır. Çalışma sonuçlarına göre, farklı cihazlardan maruz kalınan

ortalama  radyasyon  dozları  sırasıyla  gözlerde  196  µSv, 669  µSv, 581  µSv;  parotis

bezinde  1236 µSv, 1341 µSv, 1115 µSv;  dudakta  2076 µSv, 2299 µSv, 2327 µSv;

submandibular bezde 1029 µSv, 1211 µSv, 718 µSv; tiroitte ise 284 µSv, 1007 µSv, 131

µSv şeklindedir  (123).  Eren ve Görgün’ün çalışmalarında ise  KIBT görüntüleme ile

tiroit  bezine  ait  absorbe  edilen  doz  0,963  mGy’dir  (121).  Akyalçın  ve  ark.  nokta

dozimetreler kullanarak çeşitli KIBT görüntülemede yüzey cilt dozunu değerlendirdiği

bir çalışmada, maruz kalınan maksimum cilt radyasyon dozu yaklaşık 251- 462 µGy

aralığında  ölçmüşlerdir  (124).  Bu  çalışmalar  genel  olarak  elde  ettiğimiz  sonuçlara

benzer  değerler  bildirmektedir.  Silva  ve  ark.  KIBT  görüntülemede  maruz  kalınan

radyasyon dozunu değerlendirildiği çalışmada, tiroit dokusu dozunu 232,4 µGy, tiroit

üstü cilt dozunu ise 663,8 µGy olarak bildirmişlerdir  (125). Bu dozlar çalışmamızda

bildirdiklerimizden  bir  miktar  fazladır.  Ancak  farklı  cihazlar  farklı  miktarlarda

radyasyon maruziyeti  oluşturabilmektedir. Bunun yanında gelişen teknoloji  çok daha

düşük dozlar sağlanmasında büyük avantaj kazandırmaktadır.

Nispeten düşük radyasyon oranı, KIBT’nin dental nedenlerle kullanımını masum kılar.

Ancak  kullanım sıklığının  arttırılması,  oluşan  toplam radyasyon  dozunu  artıracaktır.

Palomo ve ark.  değişken kVp, mA, FOV ve filtre parametreleri  ile KIBT görüntüsü

alımı  sırasında  meydana  gelen  radyasyon  dozlarını  ve  dozlardaki  değişiklikleri

değerlendirmiştir. Bu amaçla, 4 farklı mA değeri (2, 5, 10 ve 15), 2 farklı kVp değeri



(100 ve 120), 3 farklı FOV (6 inç, 9 inç ve 12 inç) ve 2 farklı filtre seçeneği (bakır filtre

var ya da yok) ile görüntüler oluşturmuşlardır. Her görüntü alımı sırasında, özefagus,

orta hat tiroit,  sağ ve sol mandibular gövde (kemik iliği),  sağ ve sol submandibular

tükürük bezler, servikal vertebra merkezi (kemik iliği), orta beyin, sağ ve sol göz yüzeyi

bölgelerine  toplam  10  TLD  yerleştirmişlerdir.  Sonuçlarında  mA’nı  doza  etkisinin

doğrusallığını yani, 2, 5, 10 ve 15 mA mA değerleri için, okuma oranlarının 2:5:10:15

olmasını beklemişlerdir. Ulaştıkları oranlar ise 2,7:5,7:9,9:15 şeklindedir. Bu sonucun

tüp  akımlarının  gerçek  değerlerini  yansıttığını  ve  doğrusal  mA-doz  ilişkisini

gösterdiğini  savunmuşlardır.  kVp'yi  120'den  100'e  düşürdüklerinde  ise  doz  oranının

yaklaşık %38 oranında; bakır filtre kullanımı ile yaklaşık %14 oranında bir  azalma

olduğunu bildirmişlerdir. FOV azaltıldığında ise, muhtemelen daha az saçılma katkısı

nedeniyle, dozun yaklaşık %5 ila %10 oranında azaldığını göstermişlerdir. Doğrudan

ışından  kaçan  ve  bu  nedenle  yalnızca  saçılan  radyasyondan  etkilenen  dokular  için

azalmanın daha dramatik olacağını savunmuşlardır. Sonuç olarak, daha düşük ayarlar ve

mevcut  kolimasyon seçenekleri  etkin bir  şekilde kullanılarak radyasyon dozunda bir

azalmanın sağlanabileceği sonucuna varmışlardır (126).

KIBT'nin  kullanımı   dental  ve  maksillofasiyal  alanlar  dışında  ortopedi,  üroloji,

nörogirişimler,  vasküler  ve  vasküler  olmayan  müdahaleler  gibi  geniş  çeşitli  klinik

uzmanlıkları ve prosedürleri kapsar. KIBT dozlarının, özellikle dijitalleştirilmiş ve doz

ayarlamaları yapılmış panoramik radyografi dozlarından daha yüksek olması bilinen bir

durumdur. Hasta  dozu <1 mGy'den (organ tarafından emilen doz),   >400 mGy (cilt

dozu)  kadar  geniş  bir  aralık  gösterir.  Bu aralık,  gerçekleştirilen  KIBT taramalarının

sayısına ve müdahalenin karmaşıklığına bağlı olarak daha da geniş olabilir (127, 128).

Ancak KIBT cihazlarında, dental panoramik radyografi cihazlarında kullanılana benzer,

düşük çıkışlı bir sabit anot tüpü kullanır. Ayrıca bu cihazlarda ışınlama işlemi tek bir

rotasyonda  gerçekleşir  ve  pozlama  sırasında  X-ışını  üretiminin  aralıklı  bir  şekilde

oluşturulabilme seçeneği sunarlar. Bunlar KIBT ekipmanının radyasyon dozunun, tıp

alanında kullanılan BT cihazlarına nazaran çok daha düşük miktarla  olmasını  sağlar

(126). Loubele ve ark. 3 KIBT (Accuitomo 3D, i-CAT, NewTom 3G) ve 3 multi kesitli

BT cihazı (Somatom Sensation 16, Philips Mx 8000 IDT, Somatom VolumeZoom 4)

kullanarak, farklı parametreler ve farklı FOV boyutları ile pozlamalar gerçekleştirmiş,

bu pozlamalar sırasında maruz kalınan etkin radyasyon dozlarını değerlendirmiştir. Doz

ölçümü  için  TLD  sistemini  kullanmışlardır.  Değerlendirmeler  sonucunda  KIBT



cihazlarında en yüksek etkin doz 82 µSv, en düşük etkin doz 13 µSv; multi kesitli BT

cihazlarında  ise  en  yüksek  etkin  doz  1160  µSv,  en  düşük  etkin  doz  474  µSv

bulunmuştur.  Organ  bazında  değerlendirmelerde,  absorbsiyon  dozu  en  yüksek  olan

organlar sırasıyla kırmızı kemik iliği, tükürük bezleri, kemik yüzeyi ve tiroit dokusudur.

Yazarlar  pilot  çalışmalarında  bunlar  dışındaki  uzak organlara  TLD yerleştirilmesinin

önemli  bir  doz  vermediğini  göstermesi  sebebiyle  herhangi  bir  doz  göstermediğini

bildirmiştir. Çalışmadaki tiroit dozları ise KIBT görüntülemeleri için 10-12 µSv, multi

kesitli  BT görüntülemeleri  için  169-361  µSv aralığında  olduğunu  belirtmişlerdir  (2,

129).  Bu çalışmanın ölçümleri  de tiroit  dokusu için çalışmamızla uyumludur. Ancak

yazarlar meme dokusunu uzak organ olarak değerlendirmişler, dozimetre değerlerinin

önemli miktarda görmemiştir.

Literatürde  yaygın  olarak  rapor  edilen  doz,  ICRP  tarafından  tanımlanan  ve  farklı

radyasyon  duyarlılığına  sahip  organlardan  emilen  dozların,  ağırlıklı  toplamı  olarak

tahmin edilen etkili dozdur  (116, 130, 131). Radyasyon maruziyetine bağlı  meydana

gelen kanser riskini ifade etmek için yararlı bir miktar olmasına rağmen, hasta dozu

yönetiminde etkili dozun uygulanılabilir olmasını kısıtlayan dezavantajları mevcuttur.

KIBT görüntüleme yöntemi açısından etkili doz ile ilişkili temel sorun, hasta boyut ve

yaş gruplarındaki çeşitliliktir. Standart bir fantomda ölçüldüğünde etkili doz, ortalama

büyüklükteki bir yetişkin referans hasta için risk tahmini sağlar. Klinik uygulamada ise

hastaların maruz kaldığı doz, hasta boyut ve kütlesine bağlı olarak değişecektir  (132,

133).  KIBT,  çocuk  hastalarda  maksillofasiyal  gelişim  bozuklukları,  travmalar  ve

ortodontik tedavi planlamaları gibi durumlarda yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir.

Çocuk hastalar küçük fiziksel boyutları nedeniyle nispeten daha fazla doku primer ışına

maruz kalır. Bu da baş ve boyun organlarına emilen dozun daha yüksek olma ihtimalini

ortaya koyar (134-136).

Bir  diğer sorun, radyasyon maruziyetine bağlı  kanser riskinin yaş ve cinsiyete  bağlı

olmasıdır. Radyasyon riskinin etkin dozla orantılı olduğu düşünülürken, doz-risk ilişkisi

maruz  kalınan  yaştan  büyük  ölçüde  etkilenmektedir.  KIBT  her  yaştan  hastaya

uygulandığından, KIBT ve alternatif görüntüleme yöntemleri için doz farklılıkları, risk

tahminlerine dönüştürülürken daha da artacaktır. Bu bilgiler  ışığında,  KIBT alınması

sebebiyle iyonize radyasyona maruz kalan hasta popülasyonları için riskin ve hastaya

özel faktörlerin bu riske katkısının henüz belirlenmediği söylenebilir (113). 



Teorik  olarak  dental  görüntülemeler  sırasında  X-ışınının  hasta  başına  göre  oryante

edilmesi  ve  yatay  hareket  paterni,  X-ışınına  maruz  kalan  primer  dokular  dışındaki

dokuları radyasyondan korumalıdır. Bu teorik varsayım, hasta dozunda önemli bir rol

oynayan saçılma radyasyonunu göz ardı etmektedir. Saçılma X-ışını fotonları hastaya

girdikten sonra meydana gelir, esas olarak Kompton etkisine bağlı olarak, bu da belirli

bir  görüntüleme  modalitesi  için  bir  kurşun  önlüğün  koruyucu  etkisinin  tahminini

karmaşıklaştırır. Saçılan ve maruz kalınan radyasyon dozu miktarı  ile ilişkili  olarak,

dental  panoramik  görüntülemede  kurşun  önlük  koruması  tartışılan  bir  konudur.  Bu

konuda genel bir görüş bütünlüğü mevcut değildir. Bazı yazarlar panoramik radyografi

alımı  sırasında  absorbe  edilen  dozun  ihmal  edilebilir  bir  etkiye  sahip  olduğunu,

kullanılan  kurşun  önlüğün  primer  X-ışınına  etki  edip  radyografta  hayalet  görüntü

oluşumuna ya da görüntü kalitesinin azalmasına neden olduğunu savunmuşlardır (137-

139).

Rottke  ve  ark.  panoramik  radyografi  alınma  sırasında  kurşun  önlük  korumasının,

absorbe edilen doz üzerine etkisini değerlendirmişlerdir. Bu amaçla üzerine TLD’ler

yerleştirilmiş fantom modelden, kurşun koruyucu kullanılmış ve kullanılmamış olarak

panaromik  görüntüler  elde  etmişlerdir.  Çalışmada  kullanılan  kurşun  ya  da  kurşun

eşdeğeri önlüğün kalınlık değeri yazarlar tarafından belirtilmemiştir. İki durum arasında

absorbe  edilen  dozlar  açısından  istatistiksel  olarak  anlamlı  bir  fark  olmadığını

bildirmişlerdir (79).

Schulze ve ark. da panoramik radyografi cihazları için, kurşun önlük kullanılması ve

kullanılmaması  durumlarındaki  tiroit,  sağ-sol  meme,  gonadlar  ve  sırt  bölgeleri  cilt

dozunu  karşılaştırmışlardır.  Kullanılan  önlük  0.5  mm  kurşun  eşdeğerindedir.

Sonuçlarında  gonadlar  dışında  tüm  bölgelerdeki  cilt  dozunun  kurşun  önlük

uygulandığında  önemli  ölçüde  daha  düşük  olduğunu  bildirmişlerdir.  Sonuç  olarak

kurşun koruması  ile  ortalama dozun tiroit  bölgesinde 450,5 μGy’den 339,2 μGy’e ;

gonadlar bölgesinde 0,8 μGy’den, 0,1 μGy’e; sırt bölgesinde 12,1 μGy’den 0,1 μGy’e

düştüğünü bildirmişlerdir. Daha çarpıcı olarak da kurşun koruması ile sağ ve sol meme

bölgesindeki  radyasyon  dozunun  %93  oranında  azaltıldığını  belirtmişlerdir  (140).

Kelaranta  ve  ark.  tarafından,  hamilelerde  panoramik  radyografi  için  kurşun  önlük

korumasını değerlendirildiği bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Kullanılan önlük 0,5 mm



kurşun  eşdeğerindedir.  Yazarlar  kurşun  kalkan  kullanımı  fetal  dozu  %39-97,  meme

dozunu ise %22-99 oranında azalttığını bildirmiştir (139).

Panoramik radyografideki düşük dozlar nedeniyle koruyucu kalkan kullanımı seçenek

olarak sunulabilir, ancak daha yüksek dozlara sahip KIBT görüntülemede bu durum

opsiyona  bağlı  olmamalıdır.  Araştırmamızda  kurşun  koruması  ile  çevre  dokuların

radyasyon maruziyetinin azaltılabildiği tekrar gösterilmiştir. Ortalama 1,160 mSv olan

olan  tiroit  organ dokusundaki  absorbsiyon dozu,  kurşun koruması  ile  0,695 mSv’ye

düşmüştür. Yaklaşık %40 oranında bir azalma meydana gelmiştir. Ortalama 2,990 mSv

olan olan tiroit cilt dokusundaki absorbsiyon dozu, kurşun koruması ile 0,757 mSv’ye

düşmüştür. Yaklaşık %75 oranında bir azalma meydana gelmiştir. Ortalama 0,133 mSv

olan  olan  sağ  meme cilt  dokusundaki  absorbsiyon dozu,  kurşun koruması  ile  0,023

mSv’ye  düşmüştür. Yaklaşık  %83 oranında  bir  azalma meydana gelmiştir. Ortalama

0,137 mSv olan olan sol meme cilt dokusundaki absorbsiyon dozu, kurşun koruması ile

0,033 mSv’ye düşmüştür. Yaklaşık %75 oranında bir azalma meydana gelmiştir. 

Schulze ve ark.  ticari  bir kurşun önlüğün, maksillofasiyal KIBT sırasında uygulanan

hasta  cilt  dozu  üzerindeki  etkisini,  TLD  sistemi  aracılığıyla  beş  kritik  bölgede

değerlendirmişlerdir. Bunun için beş farklı KIBT cihazı ve ortalama bir yetişkin kadın

hastayı temsil eden fantom model kullanmışlar ve tiroit, sol ve sağ kadın memesi, gonad

bölgesi ve sırtın merkezi bölgesindeki cilt dozlarını ölçmüşlerdir. Yazarlar bu bölgeleri

radyasyon hassasiyetine göre belirlemişlerdir. Belirlenen parametrelerde her cihaz ile

kurşun  koruyuculu  ve  koruma  olmaksızın  10’ar  pozlama  gerçekleştirmişlerdir.

Kullanılan kurşun önlük 0.5 mm kurşun eşdeğeri kalınlıktadır. Sonuçlarında, en yüksek

cilt  dozları  tiroit  bölgesinde  ölçülmüştür.  Ortalama  korumalı  doz  450,5  μGy  iken,

korumasız  doz 339,2  μGy’dir  ve aradaki  fark  anlamlı  değildir. Sağ ve sol  memede

sırasıyla korumalı doz 34,3 μGy ve 36,7 μGy iken,  korumasız doz 1,7 μGy ve 2,2

μGy’dir ve yaklaşık %93'lük bir azalma söz konusudur. Sırt bölgesinde korumasız doz

12,1  μGy  iken  korumalı  doz  4,0  μGy’dir.  Gonadlara  ise  korumasız  doz  0,8  μGy,

korumalı doz 0,1 μGy’dir. Bu farklar istatistiksel olarak anlamlıdır (141). Araştırmamız

ile meme cilt  dokusundaki azalma uyumludur. Bunun yanında tiroit  cilt  dokusu için

çalışmamızda anlamlı bir azalma bulunmuşken, yazarlar bir fark bildirilmemiştir. Ancak

yazarlar  tiroit  koruyucu  kullanıp  kullanılmadığı,  ya  da  koruyucu  bariyer  ile  tiroit

bölgesini  de  kaplanıp  kaplanmadığı  hakkında  bilgi  vermemişlerdir.  Farkın  tiroit



bölgesinde  doğrudan  bir  koruyucu  ürün  kullanılmamasından  kaynaklandığı

düşünülmektedir.

Hidalgo  ve  ark.  pediatrik  bir  fantom modelde,  pediatrik  pozlamaya uygun dozlarda

KIBT görüntüleri elde ederek, farklı tiroit koruyucuların etkinliğini değerlendirmiştir.

Kullanılan tiroit  koruyucuların içerikleri  0,25 mm kurşun, 0,25 mm kurşun eşdeğeri

bizmut ve 0,5 mm kurşun eşdeğeri bizmut şeklindedir. Yazarlar koruyucu kullanımı ile

tiroit radyasyon dozunda anlamlı bir azalma olduğunu bildirmişlerdir. Kullanılan farklı

tiroit  koruyucuların  etkinlikleri  arasında  ise  çok  az  bir  fark  bulmuşlardır.  Ortalama

radyasyon dozları koruyucular ile birlikte 1,62 mGy’den, 0,94 mGy’e kadar düşmüştür

(142).  Yaklaşık  %42’lik  bir  azalma  sunan çalışma sonuçları,  araştırmamızdaki  tiroit

dokusu için elde edilen sonuçlarla uyumludur.

Rottke ve ark. KIBT görüntüleme sırasında absorbe edilen doz miktarını hesaplamıştır.

Bunun için,  tam vücut bir erkek fantom model ve TLD sistemi kullanarak iki  farklı

KIBT cihazı  ile  kurşun  önlük  koruyuculu  ve  koruyucusuz  protokollerde  pozlamalar

gerçekleştirmişlerdir. Sonuçları, kurşun önlük koruyuculu ve koruyucusuz görüntüleme

arasında  soğurulan  dozlarda  istatistiksel  olarak  anlamlı  bir  fark  olmadığını  ortaya

koymuştur. İlk cihazda, korucu kurşun önlük kullanıldığında tiroit dozu 623 μGy’den

639 μGy’e, tiroit cilt dozu ise 640 μGy’den 643 μGy’e yükselmiş; sol meme dozu 278

μGy’den 261 μGy’e düşmüş, sağ memede 263 μGy seviyesinde kalmış bir değişiklik

olmamıştır. İkinci cihazda, korucu kurşun önlük kullanıldığında tiroit dozu 717 μGy’den

733 μGy’e, tiroit cilt dozu ise 722 μGy’den 734 μGy’e yükselmiş; sağ meme dozu 221

μGy’den 203 μGy’e düşmüş, sol memede 205 μGy seviyesinde kalmış bir değişiklik

olmamıştır. Çalışmada pozlama sırasında tiroit koruyucu kullanılmamıştır. Bu durumun

kurşun  önlük  varlığında  saçılan  radyasyon  miktarının  tiroit  dozlarını  arttırdığını

düşündürmektedir. Meme dozlarında kurşun korumayla azalma beklenirken, anlamlı bir

fark  bulunmamasının  sebebi  açıklanamamıştır.  Yazarlar  sonuçları  için  “TLD

ölçümlerinin belirsizliklerini hesaba katarak” ifadesini kullanmışlardır (143). 

Yu ve ark. pediatrik göğüs BT için kurşun önlüklerin kullanımından kaynaklanan doz

azalmasını  ve  önlük  ile  tarama  aralığının  arasındaki  mesafenin  etkisini

değerlendirmişlerdir.  5  yaşındaki  hastayı  temsil  eden  bir  fantom  modele  nokta

dozimetreleri  yerleştirilmiş  ve BT tarama aralığından sırasıyla  1,  5 ve 10 cm uzağa

kurşun  önlük  konumlandırıp  ve  pozlamalar  gerçekleştirilmiştir.  Kurşun  önlüğün



kullanımından kaynaklanan doz azalması, kurşun önlüğün yerleştirildiği 1, 5 ve 10 cm

mesafelerinde sırasıyla 0,013 mGy (%19,1), 0,007 mGy (%10,1) ve 0,003 mGy (%4,3)

şeklinde olmuştur. Yazarlar, kurşun önlük daha uzağa yerleştirildiğinde,  doz azaltma

miktarının azaldığını, dozdaki azalmanın muayeneden elde edilen toplam doza kıyasla

son derece küçük olduğunu bildirmiştir. Ayrıca pediatrik hastaların göğüs BT incelemesi

sırasında karın ve pelvis üzerinde kurşun koruyucu kullanılmasından elde edilen küçük

doz  azalması,  ilişkili  potansiyel  artefakt  ve  enfeksiyon  risklerinden  daha  ağır

basamayabileceğini düşünmüşlerdir (144).

Qu ve  ark.  KIBT taraması  sırasında  tiroit  koruyucuların  radyasyon dozu üzerindeki

etkisini, TLD sistemleri ile değerlendirmişlerdir. Pozlamaları tiroit koruyucu olmadan,

boyun önünde gevşek bir şekilde koruyuculu, boyun önünde ve arkasında gevşek bir

şekilde  koruyuculu,  boyun  önünde  sıkı  bir  şekilde  koruyuculu,  boyun  önünde  ve

arkasında  sıkı  bir  şekilde  koruyuculu  olmak  üzere  5  farklı  protokolde

gerçekleştirmişlerdir.  Kullanılan  tiroit  koruyucuları  0,35  mm  kurşuna  sahiplerdi.

Sonuçlarında, koruyucu olmadan yapılan KIBT taramasında tiroit bezi ve özefagus için

etkili organ dozları sırasıyla 3,1 µSv ve 2,4 µSv idi. Tiroit koruyucu boyun çevresinde

gevşek  bir  şekilde  kullanıldığında,  organ  dozunun  etkin  bir  şekilde  azaltılması

gözlenmemiştir.  Boynun  ön  tarafında  sıkı  bir  şekilde  kullanıldığında,  tiroit  bezi  ve

özefagus için etkili organ dozu sırasıyla 1,59 µSv (%47 azalma) ve 1,4 µSv (%41,7

azalma)'a  düşmüştür. Boynun önünde ve  arkasında  sıkıca  sarılan  iki  yaka  ile  KIBT

taraması yapıldığında da benzer organ dozu azalması (%46,5 ve %41,7) elde edilmiştir.

Bununla  birlikte,  boyun  çevresinde  koruyucu  olan  ve  olmayan  taramalar  arasında

toplam etkili dozdaki farklılıklar anlamlı değildir. Yazarlar, tiroit koruyucunun uygun

şekilde  kullanıldığında  toplam etkili  dozda anlamlı  bir  farklılık  olmasa  da,  tiroit  ve

özefagusa verilen organ bazındaki radyasyon dozunu etkili bir şekilde azaltabileceğini

savunmuşlardır (145). Bu çalışma sonuçları, araştırmamızdaki tiroit dokusu absorbsiyon

dozundaki azalma ile benzer oranlardadır. Aynı yazarlar, farklı KIBT parametreleri ile

de tiroit  kalkanı  koruyuculuğunu değerlendirmiştir. Küçük FOV’a göre daha yüksek

radyasyon dozuna neden olan büyük ve orta FOV’larda, daha yüksek oranlarda absorbe

doz azalması sağladığını bildirilmiştir (146).

Tsiklakis ve ark. KIBT ile kurşun koruyucu kullanılarak ve kurşun koruma olmaksızın

pozlamalar yapmış ve kurşunun koruyucu etkinliğini değerlendirmişlerdir. Ölçümlerde



meme dokusunu her  iki  protokolde  de  ihmal  edilebilir  bir  doz  olarak  düşünmüş  ve

dozlarını sıfır kabul etmiştir. Tiroit bezi ise koruyucu olmayan protokolde 0,32 mGy,

koruyucu olan teknikte ise 0,18 mGy’dir. Ek olarak, servikal omurga koruyucu olmayan

protokolde 1,28 mGy, koruyucu teknikte  0,95 mGy radyasyona maruz kalmıştır. Bu

değerler istatistiksel olarak anlamlıdır. Yaklaşık %42 bir azalma gerçekleşen çalışma

sonuçları, araştırmamız ile uyumludur (147).

Optimizasyonlar ve doz sınırlamaları ile hasar ve/veya hasar riski en aza indirilmeye

çalışılır ancak sıfırlanamaz. Bu nedenle en iyi radyasyon dozu, hiç alınmayan dozdur.

Bu kapsamda gereklilik ilkesi daha hassas bir şekilde, rutin klinik uygulamalarda yer

almalıdır.  Hastaların  yanında,  iyonize  radyasyonla  çalışan  personel  için  de,  daha  az

değil mümkünse sıfır maruziyet hedeflenmelidir. Hızla gelişen teknoloji sayesinde bu

gelecekte gerçekleşebilecek bir hedef olabilir. Hyun ve ark. robot yardımlı ve geleneksel

floroskopik omurga cerrahisi sırasında kurşun koruyucu etkinliğini araştırmışlardır. 0,5

mm  kurşun  önlük  koruması  ile  radyasyon  blokajı  ortalama  %37,1’dir.  Robotik

yaklaşımla  ise  radyasyon  dozu  %51,9,  maruz  kalma  süresi  ise  %73,7  azaltılmıştır.

Yazarlar,  radyasyona  maruz  kalmayı  en  aza  indirmek  için  radyasyon  kullanımının

azaltılmasının  (örneğin  robotik  rehberlik  kullanarak)  kurşun  önlüklerle  korumaya

güvenmekten daha etkili bir seçenek olduğunu göstermişlerdir (148).

Gelecekte değişebilecek olsa da, günümüz şartlarında maruz kalınan radyasyona karşı

en güçlü kozumuz kurşundur. Ancak kurşun, bir  çok dezavantajı  beraberinde getirir.

Kliniklerde aktif olarak kullanılan kurşunun koruyucu etkinliğini devam ettirebilmesi,

bir takım kontrol ve denetimlere tabidir. Ömrü ise 10 yıl olarak belirlenmiştir. Fakat

kötü  kullanıma  bağlı  hasarlar  ya  da  kauçuk  gibi  içeriğin  normal  kullanım  ile

yıpranmasına  bağlı  olarak  bu  süre  kısalabilir.  Meydana  gelebilecek  hasarlar,

radyasyonun stokastik etkileri göz önüne alındığında, bu ciddiye alınması gereken bir

durumdur (83, 149). 

Maksimum  müsaade  dozları  göz  önüne  alınarak,  kurşun  ya  da  kurşun  eşdeğeri

koruyucular için, tolere edilebilecek kusur miktarları hesaplanmıştır. Önlüklerde genel

olarak 0,4 mSv'lik bir doz geçirgenliği tolere edilebilir olarak kabul edilmiştir. Bu doza

kusurlu  alanların  toplamının  yaklaşık  670 mm2 (29  mm çapında  dairesel  bir  deliğe

tekabül eder)  olması  ile  ulaşılır. Kusurlu alanın gonadlar gibi  daha kritik bölgelerde

olması durumunda ise tolere edilebilecek kusurlu alanların toplamı 15 mm2 (4,3 mm



çapında dairesel bir  deliğe tekabül eder),   tiroit  koruyucularda ise 11 mm2 (3,8 mm

çapında dairesel bir deliğe eşdeğer) boyutundadır (77).

Oyar ve Kışlalıoğlu hastaneleri bünyesinde aktif kullanılmakta olan 85 kurşun önlüğün

koruyucu etkisini ölçmüşlerdir. Sonuçlarında,  iç yapı homojenliği ile ilgili  olarak 85

önlükten  sadece  13'ü  (%15,3)  normal  seviyelerde  ve  kullanılabilir  durumda

bulunmuştur.  Kalan  72  önlüğün  14'ü  (%16,5)  radyasyon  absorpsiyonu  normal

seviyelerde olmasına rağmen, koruyucu kurşun katmanlarında kıvrımlar gözlenmiştir.

Kalan 58 önlüğün de (%68,2) kusurlu olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlarla yazarlar,

inceledikleri tüm önlüklerin radyasyon geçirgenliği açısından kusurlu olduğunu kabul

etmişlerdir  (150).  Schäfer  ve  Roser  hastanelerinde  rutin  olarak  gerçekleştirdikleri

kurşun önlük incelemelerinin bir kısmını çalışma olarak sunmuşlardır. 2006-2009 yılları

arasında floroskopi, görsel inceleme ve palpasyon ile gerçekleştirdikleri incelemelerde,

kullanılan  malzeme türü  ve  yaşı  ne  olursa  olsun tüm koruyucu giysilerin  kusurlara

maruz  kaldığını  belirlemişlerdir.  Bu  kusurlar,  önlüklerin  radyasyon  koruyucu

etkinliğinde  her yıl %18 ile 28 oranında kayba sebep olmaktadır (5).

Bjorkas ve ark. kurşun önlüklerin kalitesini ve kurşun önlüklerin fiili durumu arasında

bir  bağlantı  olup  olmadığını  araştırmışlardır.  63  kurşun  önlüğü  görsel  inceleme,

palpasyon  ve  floroskopi  ile  değerlendirmişler  ve  mevcut  kusurların  boyutlarını

belirlemişlerdir. Test edilen önlüklerin %19'unda ise kusurlar tespit edilmiştir. Uzunluğu

0,4  cm’den  fazla  olan  kusurlarda,  arka  tarafa  radyasyon  dozu  geçirgenliği  olduğu

bildirilmiştir. Kusurların arkasında ölçülen radyasyon dozları 3,996 nGy ile 83,370 nGy

arasında değiştiği bildirilmiştir (151).

Yurt  ve  Tintaş  hastanelerinde  kullanılan  167  kurşun  koruyucu  ürünü  floroskopi  ile

değerlendirmişlerdir.  Kusurlu  alanı  10  cm2’den  fazla  olan,  radyasyon  geçirgenlik

miktarı  %5’tez  fazla  olan  ve  etkin  doz  değeri  0,4  mSv’den fazla  olan  ürünleri  atık

olarak kabul etmişlerdir. Sonuçlarına göre ise ürünlerin %7,8’ini atık ve %12,8’ini ise

riskli  olarak  sınıflamışlardır  (152).  Çalışmalar  kurşun  önlüklerin  etkinliğini  devam

ettirebilmesi  için,  kullanım  kurallarına  katı  bir  şekilde  uyulması  gerektiğini

göstermektedir. 

Kurşun,  çoklu  organ  sistemlerinde  olumsuz  etkilere  neden  olan  toksik  bir  metaldir.

Dağılmayan  ve  biyolojik  olarak  parçalanamayan  özelliği  sebebiyle  kullanıldığı



alanlarda  kurşun  maruziyeti  haline  gelir.  Kurşun  ile  üretilmiş  ürünler  ve/veya  bu

ürünlerin atıkları yüzünden toz formu havaya karışır. Bu tozlar hava yoluyla karaya ve

su kaynaklarına, böylelikle de besin zincirine dahil olabilir. Ayrıca endüstriyel kurşun

atıklarıyla  temastan  kaynaklanan  yüzey  kontaminasyonu  da  diğer  bir  maruziyet

kaynağıdır  (6). Maruz  kalma  bu etkenler  ile  soluma,  yutma,  cilt  teması  gibi  çeşitli

yollarla  meydana  gelebilir.  Yetişkinlerde,  solunan kurşun tozunun yaklaşık  %35-40'ı

akciğerlerde  birikir,  yaklaşık  %95'i  ise  kan  dolaşımına  girer  (153).  ABD  Hastalık

Kontrol  ve  Önleme Merkezleri  ve  Dünya Sağlık  Örgütü'ne  göre,  kanda bulunan 10

μg/dL veya  üzeri  bir  kan  kurşun seviyesi  endişe  nedenidir. Ancak  konsantrasyonun

güvenli  kabul  edilebileceği  bir  eşik  değeri  yoktur.  Düşük  (<10  µg/dL)  kan  kurşun

konsantrasyonları  bile,  akut  ve  kronik  bozukluklara  neden  olabilir  (84).  Kurşun

zehirlenmesi  mekanizması,  hemoglobin  gibi  önemli  proteinlerin  yapıtaşını  oluşturan

porfirin  molekülü  üzerinden  gerçekleşmektedir.  Dolayısıyla  ilk  etki  hematopoetik

sistem  üzerinden,  anemi  olarak  ortaya  çıkar.  Dokulara  oksijen  gönderilmesini

engelleyici yönde seyreden bu mekanizma, tüm organ ve dokuları etkileyebilmektedir

(6, 154). 

Belirlenmiş olan eşik değerden daha düşük konsantrasyonlarda kurşuna maruz kalma

bile  küçük  çocukların  bilişsel,  nörodavranışsal  ve  nörofizyolojik  gelişimini  olumsuz

etkiler.  Baş  ağrısı,  zayıf  dikkat  süresi,  sinirlilik,  hafıza  kaybı  ve  donukluk  kurşuna

maruz kalmanın merkezi sinir sistemi üzerindeki etkilerinin erken belirtileridir. Zeka

katsayısı düşüşlerine bağlı olarak, zeka geriliği ve otizm ile sonuçlanabilen bir süreçtir.

7-8  yaşlarında  düşük  kan  kurşun  konsantrasyonlarının,  11-12  yaşlarında  otistik

davranışlarla ilişkili olduğu bildirilmiştir (155, 156). 

Kurşunun etkilediği mekanizmalardan bir diğeri, iyon kanallarını engelleyen kalsiyum

analoğu gibi  davranmasıdır. Düşük konsantrasyonlarda  bile,  voltaj  bağımlı  kalsiyum

kanalları için seçici ve güçlü bir blokerdir, bu kanalları aksi yöne çevirebilir. Bu yolakla

meydana  getirdiği  kan  basıncı  artışı  hipertansiyon,  serebrovasküler  hastalıklar  ve

iskemik kalp hastalıkları gibi durumlara sebep olur  (157-159). Yine düşük doz kurşun

toksisitesi, karaciğer enzim değerlerinde 4 kata kadar yükselmeye sebep olabilmektedir

(160). Ayrıca kurşun dahil  tüm ağır  metaller, DNA ve hücre zarı  dahil  olmak üzere

hücre  yapılarına  zarar  veren  reaktif  radikaller  oluşturur.  Bu  radikaller  D  vitamini

sentezine yardımcı olan enzimlerin ve hücre zarının bütünlüğünü koruyan enzimlerin



yapısını  bozar  ve  DNA transkripsiyonunu  engeller.  Tüm bunlara  ek  olarak  kurşun,

polimorfonükleer  lökositler  gibi  bağışıklık  sistemi hücrelerinin hasarına,  bu yolla  da

bağışıklık aktivitesinin azalmasına neden olur (161, 162). 

Kurşun koruyuculardaki hasarın tamir edilemez bir duruma gelmesi ile atık durumuna

geçer ve çevresel bir toksisite kaynağı haline gelir. Bunun yanında, daha az dikkat çeken

bir  konu  kullanılan  koruyucuların  lokal  kurşun  maruziyeti  etkisidir.  Burns  ve  ark.

kantitatif  toz silme analizi  ve alevli  atomik absorbsiyon spektrometrisi  (AAAS) gibi

yöntemlerle 172 kurşun önlüğü kurşun tozu için teste tabi tutmuşlardır. Yüzeydeki toz

oranı  ile  kurşun  önlük  yaşı,  tipi,  kalınlığı,  saklama  yöntemi,  görsel  ve  radyografik

görünümü  gibi  durumları  ilişkilendirmişlerdir.  Sonuçlarına  göre,  önlüklerin  %63’ü

kalitatif yöntemlerle saptanabilir bir düzeyde yüzey kurşunu bulundurmaktadır. AAAS

sonuçlarına göre ise kurşun tozu miktarı 0 ile 998 μg/ft2 arasında değişmektedir. Ayrıca

yazarlar önlüklere 1 en iyi fiziksel durumda, 3 en kötü fiziksel durumda olmayı ifade

eden şekilde numaralandırmalar yapmışlardır. 3 puan alan önlüklerin %88’inde tespit

edilebilir düzeyde kurşun tozu olduğunu bildirmişlerdir. Pediatrik hasta önlükleri, tüm

vücut önlükleri ve tiroit koruyucularında; yelek ve eteklere göre daha fazla kurşun tozu

pozitif oranına sahiptir. Bunların yanında, askıdaki kurşun önlüklerin %27’sinde, askıda

olmayan  önlüklerin  %67’sinde  kurşun  tozu  tespit  edilmiştir.  Sonuç  olarak  kurşun

levhaların kalınlığı ve yaşı, yüzey tozu kurşununun varlığı ile ilgisiz olmasına rağmen

normal kullanım ya da kötü kullanıma ile ilişkili algılanabilir yüzey kurşununa sahiptir.

Yazarlar  kurşun  içeren  koruyucuların,  sağlık  endüstrisinde  henüz  tanımlanmış,

potansiyel olarak yaygın bir kurşun maruziyeti kaynağı olduğunu savunmuşlardır (85).

Mayer ve ark. kurşun koruyucuların bulundurduğu yüzey kurşun içeriğini ölçmek ve

yüzey  kurşunu  için  potansiyel  risk  faktörlerini  incelemek  amacıyla  bir  çalışma

gerçekleştirmişlerdir.  Bu  amaçla  54  kurşun  koruyucuların  yüzey  kurşun  miktarını

plazma kütle spektrometrisi kullanarak ölçmüşlerdir. Sonuçlarında, koruyucu önlükler

için bulunan yüzey kurşun değerleri 1,3-22,4 μg/dm2  aralığında olup, ortalama değeri

3,6 μg/dm2’dir. Tiroit koruyucuları için bulunan yüzey kurşun değerleri 2,6-116 μg/dm2

olup, ortalama değeri 23,1 μg/dm2’dir. Koruyucu eldivenler için bulunan yüzey kurşun

değerleri  1,5-155 μg/dm2  olup,  ortalama değeri  134 μg/dm2’dir. Yazarlar  radyasyona

maruz kalma sırasında her zaman koruyucu giyilmesi gerektiğini, ancak kullanıcıların



yüzey kurşunu hakkında farkındalığa ve doğrudan teması azaltma konusunda adımlara

ihtiyacı olduğunu bildirmişlerdir (163).

Tipik  bir  kurşun  bazlı  radyasyon  koruyucu  giysi  1,5  mm  kalınlığında,  4,5-8  kg

ağırlığındadır ve 0,5 m2’ye kadar koruyucu malzeme içerebilir (149). Kurşunun ağırlığı

hastalarda, özellikle pediatrik hastalarda, görüntü alımı sırasında kısa süreli bir zorluk

oluştursa  da,  cerrahi  işlemlerde  uzun  süre  kurşun  koruyucu  ürünleri  kullanmak

durumunda  kalan  hekimler  ve  yardımcı  personeller  için  çok  daha  büyük  zorluklar

oluşturmaktadır  (82).  Çeşitli  çalışmalar  kurşun  önlük  kullanımına  bağlı  sırt  ağrısı

prevalansı  ile  ilgili  sorunları  vurgulamıştır.  15  kilogramlık  kurşun  önlük  giymek,

intervertebral disk boşluklarında 300 lbs/inç kare basınçlara neden olabilir. Ross ve ark.

çalışmalarında  vertebral  disk  rahatsızlıklarının,  uzun  süre  kurşun  önlük  kullanan

ortopedi cerrahları, girişimsel kardiyologlar ve girişimsel radyologlar için mesleki bir

tehlike olduğunu savunmuşlardır (7). Yine aynı meslek gruplarında boyun ve sırt ağrısı

yüksek prevalansa sahiptir. Bu durum koruyucu giysiler  giymenin,  uzun süre ayakta

durmanın  ve  ergonomik  olarak  uygun  olmayan  pozisyonlarda  çalışmanın  kronik

etkilerinin kombinasyonu sonucu meydana gelir (164). 

Klein  ve  ark.  314 girişimsel  radyolog  ve  personeli  ile  koruyucu önlük  kullanımına

yönelik  bir  anket  çalışması  gerçekleştirmişlerdir.  Ankete  katılanlar  yılda  ortalama

380±249 tanısal  ve 200±129 girişimsel  vaka gerçekleştiren,  mesleklerinde deneyimli

kişilerdir. 153 (%49,4) operatör en az bir ortopedik problemler yaşadığını bildirmiştir.

Bunlardan %24,7 servikal omurga sorunları, %34,4 lomber omurga sorunları ve %19,6

kalça, diz veya ayak bileği eklemi sorunları şeklindedir (165). Goldstein ve ark. +10 ve

+20 yıllık deneyime sahip girişimsel kardiyologlar ile yaptığı çalışmada, operatörlerin

%42’sinde  omurga  problemleri,  %28’inde  kalça,  diz  veya  ayak  bileği  problemleri

kaydetmişlerdir. Mevcut problemlerin, yıllık prosedürel vaka yükü ve uygulamadaki yıl

sayısı ile ilişkili olduğunu vurgulamışlardır (166).

Moore ve ark. 236 girişimsel radyolog ile bir anket çalışması gerçekleştirmiştir. Ağrı

algısındaki bireysel farklılıklar kaçınılmaz olsa da yazarlar, kurşun önlük kullanımını

haftada 10 saatten fazla veya buna eşit olan radyoloğun %52'sinin sırt ağrısı yaşadığını,

bunların %12’sinin ağrısının da şiddetli  seviyede olduğunu bildirmiştir. Aynı  şekilde

haftada 10 saatten az kurşun önlük kullanan radyoloğun %46'sının sırt ağrısı yaşadığını,

bunların da %8’inin ağrısının şiddetli seviyede olduğunu bildirmiştir. Sırt ağrısı olan



tüm  katılımcıların  %49'u  kurşun  önlük  kullandıklarında  ağrılarının  kötüleştiğini

belirtmiştir. Mevcut ağrılar, sırt ağrısı olan tüm katılımcıların %24'ünün kurşun önlük

giymek için harcanan süreyi bilinçli  olarak sınırlamasına ve %7'sinin de bir  yan dal

değişikliği düşünmesine neden olmuştur (76).

Kurşun  koruyuculara  ilişkin  bir  diğer  problem  mikrobiyal  kontaminasyon  riski  ve

dezenfeksiyonda  yaşanan  zorluklardır.  McAleese  ve  ark.  tiroit  koruyuculardaki

mikroorganizma kontaminasyonlarını değerlendirmiş ve 29 koruyucudan, her birinin 4

bölgesinden olmak üzere,  116 örnek almışlardır. Tiroit  koruyucuların  %100'ünde ve

örnek alınan bölgelerin ise %68'inde en az bir  çeşit  bakteri  tespit  edilmiştir. En sık

olarak  Staphylococcus  capitis  (S.  capitis)  olmak  üzere  Staphylococcus  aureus  (S.

aureus),  Stafilokok  epidermidis  (S.  epidermidis),  Staphylococcus  cohnii  (S.  cohnii),

Staphylococcus  haemolyticus  (S.  haemolyticus)  ve  Staphylococcus  hominis  (S.

hominis) dahil olmak üzere koagülaz negatif stafilokoklar en fazla olarak izole edilen

patojenlerdir. Bu organizmaların ana virülans faktörleri, her ikisi de antibiyotik direncini

kolaylaştıran biyofilmler ve yüzey adezinleri  üretme yetenekleri  olup çoğunlukla üst

solunum yolu ve deri florasına dahildirler. Daha az oranda da olsa Escherichia coli (E.

coli)  gibi Enterobacter ailesine ait  bakteriler;  Streptococcus viridans (S. viridans) ve

Streptococcus  oralis  (S.  oralis)  gibi  streptekoklar;  Bacillus  cereus  (B.  cereus)  ve

Enterococcus faecalis (E. faecalis) gibi gram pozitif basiller; Moraxella catarrhalis (M.

catarrhalis) gibi diplokoklar ve candida da kültürlenmiştir (86).

Boyle ve ark. 5 adet kurşun emdirilmiş kauçuktan üretilmiş önlükten koagülaz negatif

stafilokoklar,  S.  aureus,  Bacillus  türevleri  ve  bazı  mantar  sporları  izole  etmişlerdir.

Ayrıca S. aureus’un metisilin dirençli bir suşunu da tespit etmişlerdir (167). Feierabend

ve ark. 32 tiroit koruyucunun yüzeyel mikrobiyal kontaminasyonunu değerlendirmişler

ve koruyucuların %81'inde en az bir tür bakteri varlığını bildirmişlerdir. S. epidermidis,

S.  hominis,  S.  capitis,  Staphylococcus  saprophyticus  (S.  Saprophyticus)  ve

Staphylococcus warneri (S. warneri) gibi koagülaz negatif stafilokoklar, %72 gibi bir

yüzde  ile  en  yüksek  oranda  tespit  etmişlerdir.  Ayrıca  %22’sinde  mikrokok  türleri,

%10'unda ise basil türleri saptamışlardır (168).

Belirli bir hasta sirkülasyonu olan radyoloji kliniklerinde ve yoğun bir şekilde cerrahi

işlemler gerçekleştirilen ameliyathanelerde, kurşun önlüklerin devamlı bir sirkülasyonda

kullanılmasına bağlı mikrobiyal kontaminasyon kaçınılmazdır. Bu durum, steril olması



gereken  ameliyathaneler  için  daha  büyük  bir  problem  oluşturmaktadır.  Problem

koruyucu ürünlerin dezenfekte edilmesinden ziyade, dezenfektan ürünlerin koruyucular

üzerindeki etkisinin net olarak bilinmemesidir. Bildiğimiz kadarıyla bu konu ile ilgili bir

standardizasyon yoktur ve üretici önerilerine bağlı kalınmaktadır. Üreticiler tarafından

verilmiş alkol ile temas ettirilmemesi, deterjan ve nemli bez kullanılması veya saf alkol

ile  dezenfekte  edilmesi  gibi  farklı  talimatlar  bulunmaktadır.  Bildiğimiz  kadarıyla

bunların bilimsel geçerliliği ile ilgili net bir çalışma bulunmamaktadır. Balter ve ark.

gerçekleştirdiği  bir  çalışmada,  61  kurşun  önlük  ve  tiroit  koruyucuyu  mikrobiyal

kontaminasyon riskine karşı teste tabi tutmuştur. Giysilerin %50,8’inde kontaminasyon

tespit  edilmiştir.  Bunlardan  %37,7’si  bakteri,  %13,1’i  mantar  üremesi  şeklindedir.

Yazarlar sonraki adımda hastanede kullanılmakta olan ve radyasyon koruyucu giysilerin

dezenfeksiyonunu  sağlayan  ürünlerin,  giysilere  etkilerini  değerlendirmişlerdir.  6  ay

boyunca, bir gurup önlük alkol içerikli mendiller ile, diğer bir grup önlük ise hipoklorit

içerikli  mendiller  ile  temizlenmiştir. Bu sürenin sonunda koruyucu giysiler  öncelikle

insipeksiyon  ile  kontrol  edilmiştir.  Yazarlar,  alkol  ile  temizlenen  giysilerin  dış

kaplamalarında herhangi bozunma olmadığını, hipoklorit ile temizlenen giysilerin ise

dış  kaplamalarında  sınırlı  bir  hasar  meydana  geldiğini  gözlemlemiştir.  Sonrasında

giysiler  radyasyon  koruyucu  etkinliklerinin  değerlendirilmesi  için,  floroskopiye  tabi

tutulmuştur.  Her  iki  grupta  da  radyasyon  korumada  herhangi  bir  bozulma

gözlemlenmemiştir.  Yazarlar  radyasyon  koruyucu  malzemelerin  bozulmasına  neden

olabilecek  kimyasalların  kullanımını  rutin  temizlik  ve  dezenfeksiyon  ihtiyacı  ile

dengelemenin zorluklarına işaret etmiştir. Dış kaplamalarda nispeten az hasar olması ve

radyasyon korumada bozulma olmaması, rutin temizliği/dezenfeksiyonu için güçlü bir

argüman  olarak  görseler  de  bu  çalışmanın  sadece  6  aylık  bir  sürenin  sonuçlarını

verdiğine dikkat çekmişlerdir (8).

Ang  ve  ark.  kurşun  önlük  dezenfeksiyonunda  UV ışın  etkinliğini  değerlendirmiştir.

Dezenfeksiyondan önce ve sonra 10 farklı kurşun önlük bakteri kontaminasyonu için

test etmişlerdir. Tiroit yakasının iç yüzeyi, önlüğün göğüs, bel ve alt sınır bölgelerinden

örnekler almışlardır. Dezenfeksiyon giysilerin otomatik bir UV makinesi içerisinde 15

dakika  boyunca   tutularak  gerçekleştirilmiştir.  Dezenfeksiyon  öncesinde  giysilerin

%62,5’inde  S.  aureus,  vankomisine  dirençli  enterococcus,  geniş  spektrumlu  beta-

laktamaz üreten Enterobacter ve Clostridium difficile (C. difficile) gibi patojenler tespit

edilmişken;  bu  oran  UV  dezenfeksiyonu  ile  %10’a  düşürülmüştür  (169).  Güncel



kullanıma  henüz  geçmemiş  olsa  UV  ile  dezenfeksiyon  kurşun  koruyucular  için

kullanılabilir bir yöntem olarak gözükmektedir. Ancak cihazların maliyeti önemli bir

faktör olup, henüz bu konu ile ilgili bir bilgi edinilememiştir. 

Çalışmamızda tüm bu dezavantajlar sebebiyle, radyasyon korumada kurşuna alternatif

olarak  üretilmiş  yeni  bir  ürün  olan  “anti-RAD”  malzemesi  değerlendirilmiştir.  Bu

malzeme ile, kurşun koruması ile olduğu gibi, çevre dokuların radyasyon maruziyetinin

azaltılabildiği gösterilmiştir. Ortalama 1,160 mSv olan olan tiroit  organ dokusundaki

absorbsiyon  dozu,  anti-RAD  koruması  ile  0,673  mSv’ye  düşmüştür.  Yaklaşık  %42

oranında  bir  azalma  meydana  gelmiştir.  Ortalama  2,990  mSv  olan  olan  tiroit  cilt

dokusundaki  absorbsiyon  dozu,  anti-RAD  koruması  ile  0,737  mSv’ye  düşmüştür.

Yaklaşık %75 oranında bir azalma meydana gelmiştir. Ortalama 0,133 mSv olan olan

sağ meme cilt  dokusundaki absorbsiyon dozu, anti-RAD koruması ile 0,027 mSv’ye

düşmüştür. Yaklaşık %80 oranında bir azalma meydana gelmiştir. Ortalama 0,137 mSv

olan olan sol meme cilt dokusundaki absorbsiyon dozu, anti-RAD koruması ile 0,040

mSv’ye düşmüştür. Yaklaşık %71 oranında bir azalma meydana gelmiştir. Kurşun ve

anti-RAD koruması ile absorbe edilen dozlarda anlamlı bir azalma meydana gelmiştir.

Sonuçlarımız, bu iki yöntem arasında anlamlı bir fark olmadığını göstermiştir. 

Radyasyon koruyucu ürünler, kurşun tozu yüklü polimer veya elastomer levhalardan

üretilmiştir.  Kurşun  olmayan  malzemelerle  ilgili  ilk  çalışmalar,  koruyucu  giysilerin

ağırlığını  azaltma  isteği  ve  daha  iyi  koruma  performansı  olasılığı  üzerine

gerçekleştirilmiştir. Bu malzemelerde yoğunluk, sertlik, kütle zayıflama katsayısı, etkin

atom ve elektron numarası, yarım değer tabakası, onuncu değer tabakası, absorbe edilen

enerji miktarı ve absorbe edilen enerjinin geometrik ilerleme parametreleri (penetrasyon

derinliği  gibi)  gibi  özellikler  incelenmiştir.  Bu  özellikleri  sağlayan  çeşitli  kurşun

olmayan malzemeler, kurşun içeren radyasyon koruyucu giysilere eşdeğer veya daha

fazla radyasyon koruması sağlayabilmiştir. Webster kurşun, kalay, iyot ve baryumdan

oluşan  kompozitlerin  kullanımını  öneren  ilk  kişidir.  Deneysel  olarak  bu  tür

kompozitlerin 50-125 kVp'de üretilen X-ışınları için, %20 ila %30'luk bir saf kurşun

eşdeğer  zayıflamasını  sağlayabileceğini  savunmuştur.  Kullanılan  ürünler  yine  metal

türevleri  olsa  da,  kurşundan  daha  az  olan  yoğunlukları  sayesinde  ciddi  bir  ağırlık

azalması sağlamıştır (170, 171).



Sonrasında kurşun eşdeğeri  koruyucu olarak daha düşük atom numarasına (Z) sahip

kalay (Sn, Z=50), antimon (Sb, Z=51) ve baryum (Ba, Z=56) gibi elementler, bunun

yanında tungsten (W, Z=74), bizmut (Bi, Z=83) gibi daha yüksek atom numaralarına

sahip elementler daha yaygın kullanım alanı bulmaya başlamıştır. Bu elementler Sn-Ba,

Sb-W, Sb-Bi, Ba-Bi gibi çift katmanlı koruyucular olarak değerlendirilmiştir. Bu ürünler

belirli bir X-ışını enerjisinde, kurşun ile aynı korumayı sağlarken, ağırlığı ise %75’e

kadar azaltabilmektedir. Ancak 50-150 kVp arasında tüm enerji  aralığını kapsayacak

kadar ve eşit derecede zayıflama sağlayacak optimal bir kombinasyon bulunamamıştır.

150  kVp  üzerinde  ise  bu  malzemeler  ile  kurşuna  avantaj  sağlayacak  bir  zayıflama

sağlanamamıştır. Ancak kauçuk içerisine  nüfus  ettirilmiş  2mm W ile  80  kVp üzeri,

yüksek enerjili X ve γ ışınları için 0,5 mm kurşun eşdeğeri koruyuculuk elde edilmiştir.

Bunun yanında, bizmut oksit (Bi2O3) diğer koruyucu giysilerin yanında eldiven ve el

kremi gibi ürünler olarak üretilmiştir. Bunlar ile 60-130 kVp enerji aralığında kurşun

bazlı ürünler ile eşdeğer koruma sağlanmıştır. Kurşun bazlı olmayan ürünler ile farklı

enerji seviyelerinde farklı koruyuculuk sağlanması, araştırmacılar tarafından malzeme

seçiminin, zayıflama gerektiren radyasyonun enerji ve kalitesine bağlı olduğu şeklinde

değerlendirilmiştir. Bu nedenle "kurşun eşdeğeri" ifadesinin yetersiz olduğunu ve hangi

enerji  seviyesi  için  geçerli  olduğunu  da  belirten,  daha  anlamlı  bir  zayıflama ölçütü

gerekli olduğunu savunmuşlardır (149, 172, 173).

Kurşun eşdeğerlik değerinin standardizasyonu için ölçümler, genellikle iyi tanımlanmış

bir  dar ışın geometrisinde gerçekleştirilmiştir. Ancak böyle bir  ölçüm düzeni, sadece

zayıflatılmış  birincil  radyasyonun  ölçülmesi  özelliğine  sahiptir.  Koruyucu  malzeme

içindeki  foton  etkileşimleri  tarafından  üretilen  ikincil  radyasyon,  koruyucu  bariyeri

birincil  radyasyondan farklı  açılarda  ayrılabilir. Araştırmacılar  daha  önce  bahsedilen

kurşun eşdeğeri ifadesinin yetersiz olmasına sebep olan, farklı enerji seviyesinde farklı

zayıflama miktarının bu durumla da ilişkili olabileceğini düşünmektedir. Bu özellikle

orta  atom numaralı  malzemelerden oluşan  koruyucu giysiler  için  kritiktir,  çünkü bu

malzemelerde  rutin  tanısal  X-ışını  enerjilerinde  önemli  miktarda  ikincil  radyasyon

meydana  getirebilir.  Kurşunda  ise,  yaklaşık  olarak  80  keV  altında  hiçbir  ikincil

radyasyon  oluşmamaktadır.  Çeşitli  yazarlar  kurşunsuz  veya  kurşunlu  kompozit

önlüklerin  zayıflamasını  ölçmüş ve birçok durumda korumanın  beyan edilen kurşun

eşdeğeri değerlerinden beklenenden daha az olduğunu bulmuşlardır. Bu yazarların çoğu

ölçümleri  için,  standardizasyon  için  kullanılanın  aksine,  geniş  huzmeli  bir



konfigürasyon  kullandığından,  daha  önce  bahsedilen  nedenlerden  dolayı,  hafif

önlüklerden kurşun önlüklere kıyasla daha yüksek bir aktarım beklenmeyen bir durum

değildir (3, 9, 149, 174).

Schlattl ve ark. kurşun, kalay ve kalay-bizmutun radyasyon koruyucu etkisini dar ve

geniş X-ışını geometrisinde değerlendirmişlerdir. Sonuçlarında, dar ışın geometrisinde

her  bir  ürün için X-ışını zayıflatma faktörü ve zayıflatılmış X-ışını  enerjileri  hemen

hemen aynıdır. Geniş ışın geometrisinde, her bir ürün ve her bir enerji seviyesi için,

zayıflatma faktörleri dar ışın geometrisine göre azalmıştır. Zayıflatılmış X-ışını enerjisi,

60  ve  75  kV için  tüm ürünlerde  benzer  seviyedeyken,  120 kV için  geçirilen  foton

enerjileri  kalay  ve  kalay-bizmut  ürünlerinde  çok  daha  yüksektir.  Bunların  yanında,

organ eşdeğer  dozları  kurşunsuz koruyucu malzemeler  ile  zayıflatılmış  enerjiler  için

daha  yüksek  değer  göstermiştir.  Kalay  ve  bizmuttan  elde  edilen  bileşik,  koruyucu

malzeme olarak kalaydan daha etkili, kurşundan daha az etkilidir. Genel olarak, organ

dozlarındaki farklılıklar, hava kermasındaki farklılıklardan çok daha düşüktür. Bunun

nedeni,  doz  artışına  neden  olan  düşük  enerjili  ikincil  radyasyonun  vücudun  daha

derinlerine nüfuz etmemesidir. Yine  de kalay  veya kalay-bizmut  zırhlama için etkili

dozların artışları  hala  limitleri  karşılayabilir. Ancak,  deri  ve meme bezi  dokusu gibi

yüzeysel  organlar  için  doz  farklılıkları  daha  fazladır.  Düşük  enerjili  fotonların

potansiyel  olarak  yüksek  radyobiyolojik  etkinliği  göz  önüne  alındığında,  kanser

oluşumu için artan bir tehlike göz ardı edilemez (9).

Modern dünya günlük hayatında  polimerler  ve kompozitleri  vazgeçilemeyen ve çok

geniş  kullanım  alanları  bulmaktadır.  Hafiflik,  dayanıklılık,  esneklik  gibi  avantajları

yanında  düşük  mekanik  özelliklere  sahiptir.  Araştırmacılar  inorganik  parçacıkların

takviyesi ile mekanik ve fiziksel özelliklerini iyileştirme ve geliştirmeyi düşünmüştür.

Bu  amaçla  kurşun  ve  kurşun  gibi  yüksek  atom  numaralı  malzemeler  ile  kombine

kullanılmışlardır  (175,  176).  Polimetil  hidro  siloksan,  polikarbonat,  polioksimetilen,

poliakrilonitril, doğal kauçuk, polimetil akrilat, poliamid, polivinil klorür yaygın olarak

kullanılan  polimerlerden  bazılarıdır.  Bunlardan  en  yüksek  X-ışını  enejisi  zayıflatma

katsayısına sahip olanlar ise poliakrilonitril, doğal kauçuk ve  polivinil klorürdür (10).

Bizmut oksit yüklenmiş polimetil metakrilat; tungsten, molibden sülfit ve bor karbid

yüklenmiş  yüksek  yoğunluklu  polietilen;  bizmut  içerikleri  yüklenmiş  kauçuklar;



tungsten  yüklenmiş  polivinil  gibi  kombine edilmiş  ürünler  bu amaçla  geliştirilmiştir

(171).

Kairn ve ark. BT tarayıcılarından iki boyutlu görüntüleri kullanarak 3 farklı kurşunsuz

koruyucu  malzeme  içeren  ürünün,  kurşun  eşdeğeri  etkinliğini  değerlendirmişlerdir.

Üreticinin  0,35  mm  kurşun  eşdeğeri  olarak  bildirdiği  bir  ürünün,  ölçülen  kurşun

eşdeğerinin ortalama 0,12 mm olarak ölçmüşlerdir. Diğer 2 malzemenin kurşun önlük

ve  tiroit  değerlerinin  belirtilen  kurşun  eşdeğerlerinde  olduğunu,  ancak  ürünlerin

korumalı olarak bildirilen kenar kısımlarında için bu etkinin iki malzeme katmanı üst

üste geldiğinde elde etmişlerdir. Yazarlar ürün ve malzemelerin kurşun eşdeğerliğinin

bağımsız değerlendirmelerinin önemini vurgulamıştır (177).

Finnerty  ve  ark.  tamamı  0,25  mm  kurşun  eşdeğerine  sahip  olduğu  belirtilen  dört

üreticiye ait 41 adet koruyucu önlüğün gerçek kurşun eşdeğeri 70 ve 100 kVp'de iletim

deneyleri ile incelemiştir. Yazarlar %5 tolerans seviyesi kullanıldığında, test edilen tüm

koruyucu  önlüklerin  %73'ünün  en  az  bir  enerji  seviyesi  için  bu  seviyenin  dışında

olduğunu, hatta bazı önlüklerdeki gerçek seviyelerin nominal değerlerin yarısından daha

azını  gösterdiğini  bildirmişlerdir.  Bu  farklılıkların  incelenen  dört  üreticiden  üçünün

önlüklerinde mevcut olduğunu bildirmişlerdir  (3).  Jones ve ark.  da bir  adet 0,5 mm

kurşun  önlük  ile  iki  adet  0,5  mm  kurşun  eşdeğeri  kurşunsuz  koruyucu  önlüğü

değerlendirmişlerdir. Değerlendirilen kurşunsuz önlüklerin kurşun eşdeğerlerini 0,4 ve

0,47 mm bulmuşlardır (178).

Çalışmalar göstermektedir ki, araştırılmış ürünler teorik olarak istenilen seviyede bir X-

ışını radyasyonu koruyuculuğu sağlamaktadır. Ancak bunun için daha geçerli olan enerji

seviyesi  gibi  daha  spesifik  belirlemelere  ihtiyaç  vardır. Ayrıca  yetkililer,  üreticilerin

vadettiği  koruyuculuk  seviyesini  denetleme  hakkını  saklı  tutar,  uygulamada  ise

üreticiler  esasen  kendi  kendilerini  denetlerler.  Bu,  şirketlerin  kurşunsuz  radyasyon

koruyucu giysileri,  kurşun giysileri değerlendirmeye yönelik kriterleri kullanarak test

etmelerine ve dolayısıyla kurşun eşdeğeri olduklarını yanlış bir şekilde iddia etmelerine

olanak  sağlamıştır.  Tüm  bunlara  ek  olarak,  tescil  ve  mülkiyet  ile  ilgili  nedenlerle

koruyucu üründeki her bir öğenin oranlarını tam olarak açıklamamaktadır (179).

Henüz  anti-RAD  malzemesine  ilişkin,  araştırmamız  dışında,  bağımsız  bir  araştırma

bulunmamaktadır. Bu nedenle bilgiler firmanın sundukları ile sınırlıdır. Ticari sebepler



nedeniyle ürünün içeriği tam olarak açıklanmamaktadır, “atom altı parçacıkları (X-ışını,

γ-ışını,  nötron)  engelleyecek  şekilde  tasarlanmış  formülasyon”  olarak  sunulmuştur

(https://www.turingchemicals.com-16.11.2021).  Ancak  temel  olarak  doğrusal  zincir

yapısında 1000 karbon atomu,  bor  ve  daha farklı  ağır  metal  olmayan minerallerden

oluşmaktadır. Esas olarak termoset bir ürün ve minerallerden meydana gelen polimer

yapı,  içerisinde herhangi  bir  ağır  metal  bulunmayışı  sayesinde çevre ve toplum için

herhangi bir toksisite riskini ortadan kaldırmaktadır. Kullanım ömrü bittiğinde, herhangi

bir  plastik  atık  gibi  davranılabilmekte,  geri  dönüşüm  gibi  prosedürlere  tabi

tutulabilmektedir. 

Polimerik malzemeler, yani plastikler temel olarak termoplastikler ve termosetler olmak

üzere iki kategoriye ayrılır. Termoplastikler, birden fazla ısıtma ve soğutma döngüsüne

girebilen,  bu  döngüler  sırasında  yumuşak  ve  sert  hale  gelen  malzemelerdir.

Termoplastikler  yaygın  olarak,  giyim  liflerinde  ve  içecek-gıda  ambalajlarında

kullanılmaktadır.  Termosetler  ise  ısıtma  döngüleri  sırasında  erimeyen  veya

yumuşamayan,  aksine  sertleşen  malzemelerdir.  Sertleşme  çoğunlukla  ısı  enerjisi  ile

meydana gelebildiği gibi radyasyon enerjisi  ile de meydana gelir. Yüksek oranda üç

boyutlu çapraz bağlara sahip yapıdadır ve kendi içinde bir ağ yapısı oluşturur. Yüksek

bir enerji yüklenmesi durumunda şekil ve yapısını koruyabilir, ayrıştırılmaz. Bu özelliği

iyi  boyutsal  stabilite,  termal  stabilite,  kimyasal  direnç  gibi  avantajlar  sağlar  ve

polimerler içerisinde en dayanıklı malzeme olması özelliği kazandırır. Yapıştırıcılardan,

dental  malzemelere  kadar  bir  çok  kullanım  alanı  bulmuştur  (180,  181). Bu  kurşun

eşdeğeri  koruyucu ürünlerde meydana gelen kötü ya da hatalı  kullanıma bağlı  hasar

görme problemini oradan kaldırmaktadır. 

Yıpranmaları  engelleyen  bir  diğer  özellik  ürünün  sahip  olduğu  esnek  yapıdır.  Bu,

tasarlanan  polimere  ait  camsı  geçiş  sıcaklığının  (Tg)  %60  üzerinde  olması  ile

kazanılmış bir özelliktir. Tg, polimer substratın sert  bir camsı malzemeden yumuşak

(erimemiş) bir malzemeye değiştiği sıcaklık aralığıdır. Bu değerin altında camsı halde

kalan malzeme ve üstünde viskoz sıvı hale geçer. Erime sıcaklığından çok daha düşük

derecededir. Ancak bu yüksek erime sıcaklıklarına normal şartlarda çıkmak mümkün

olmayacağı  için  termosetler,  oda  sıcalığında  yoğun  visköz  ve  elastik  yapıya  sahip

olacaklardır. Bu eleastisite kauçuk kıvamında bir yapıdadır (182, 183). Bu özellikler ile

giyilen bir anti-RAD koruyucu giysi esneyebilen ancak kırılamayan bir yapıya sahiptir.



Üreticiler, polimerin sahip olduğu yoğun çapraz bağların, ürünün tamamına homojen

dağılım  ve  yayılımını  sağladıklarını  bildirmektedir.  Böylelikle  yüksek  korozyon

direncine  sahip  olan  ürüne,  üreticiler  yaşlanma  ve  korozyona  karşı  50  yıl  olan  bir

kullanım ömrü biçmişlerdir.

Korozyon direnci ve sertlik gibi özellikleri yanında hidrofobik bir ürün olarak tanıtılan

polimer,  kimyasal  olarak  dezenfekte  edilmeye  açık,  hijyenik  bir  malzeme  olarak

sunulmuştur. Bor içeriğinin antibakteriyel etkisi kanıtlanmış olup, farklı ajanlar aktif ile

kullanımı mevcuttur  (184, 185).  Ancak anti-RAD ürünü için uzun dönem alkol gibi

dezenfektanlardan  kaynaklanabilecek  etkinlik  kaybı  için,  kurşun  eşdeğeri  ürünlerde

olduğu gibi, araştırmalara ihtiyaç vardır.

Kurşun  eşdeğeri  önlüklerin  bir  diğer  problemi  olan  ağırlık  ve  buna  bağlı  kullanım

zorluğu da, bu malzeme ile çözülmüştür. 2mm kalınlık ile, çalışmamızın sonuçları ile de

desteklendiği  gibi,  0,5  mmPb  eşdeğerinde  iyonize  radyasyon  koruması  sağladığı

bildirilmiştir.  Saf  kurşun  yoğunluğu  11.34  gr/cm2  iken, anti-RAD  1,32  kg/m2 bir

yoğunluğa sahiptir. Kurşun eşdeğeri önlükler ile kıyaslandığında %60 ile %85 arasında

bir ağırlık azalması sağlamaktadır. 

6. SONUÇLAR ve ÖNERİLER

Sunulan araştırma sonucunda elde ettiğimiz verilere göre, yeni üretilmiş “anti-RAD”

ürünü 110 kV enerji  ile  çalışan bir  KIBT cihazının oluşturduğu iyonize  radyasyona

karşı, 0,5 mmPb eşdeğeri koruyucular ile benzer koruma oranı sağlamaktadır. 

Sunulan araştırmada;

• KIBT ışınlamaları sırasında vücudun orta hattı üzerinde, radyasyon absorbsiyon

dozunun daha yüksek olduğu,
• Görüntüsü alınan maksillofasiyal bölgeden uzaklaştıkça radyasyon absorbsiyon

dozunun azaldığı,



• 0,5 mmPb eşdeğerinde kurşun içerikli bir radyasyon koruyucu ile tiroit ve meme

dokularına ait absorbsiyon dozlarının % 40 ile 83 oranında azaltılabileceği,
• 2  mm  anti-RAD  radyasyon  koruyucu  ile  tiroit  ve  meme  dokularına  ait

absorbsiyon dozlarının % 30 ile 80 oranında azaltılabileceği,
• Kurşun  ve  anti-RAD  radyasyon  koruyuculuğu  arasında  istatistiksel  olarak

anlamlı bir fark olmadığı,
• 2  mm’den  fazla  bir  anti-RAD kalınlığı  ile  ağırlıkta  ciddi  bir  artış  olmadan,

kurşundan üstün bir radyasyon koruması sağlanabileceği,
• Anti-RAD koruyucular ile kurşuna ait dezavantajların elimine edilebileceği,

sonuçlarına ulaşılmıştır.
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