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Somatik etki

• Kişinin aldığı (maruz kaldığı) radyasyona bağlı 

tüm hayatı boyunca ortaya çıkan etkiler: 

radyasyona bağlı kanser gelişimi, katarakt, 

sterilite vb.



Genetik (herediter) etki

• Radyasyonun neden olduğu mutasyonlara 

bağlı DNA’da ortaya çıkan değişikliklerin 

sonraki nesle taşınması. 



Başlıklar

• Normal popülasyon

Doğal radyasyon maruziyeti,

Kazalar, güvenlik olmaksızın kullanım ya da

savaş şartlarında maruziyet

• Tıbbi radyasyon maruziyeti

Görüntüleme amaçlı (BT, mamografi vb)

Tedavi amaçlı (radyoterapi)

• Mesleki maruziyet





DOĞAL ORTAM



Doğal radyasyon
(Çok) düşük doz-uzun süreli maruziyet

• KOZMİK IŞINLAR

• Deniz seviyesinde 0.27 
mSv/yıl

• Dünyanın magnetik 
alanı koruyucu

• YER KAYNAKLI

• Radon gazı

• Radyoaktif elementler

• Kaya, toprak

• Yiyecekler…

• Epidemiyolojik 
çalışmalar, büyük veriler

Epidemiyolojik çalışmalar, büyük veriler



Radyasyona bağlı kanserle ilgili ilk deneyimler
proteksiyon ve güvenlik standartlarının olmadığı 

dönemler

• Bilim adamları, hekimler, fizikçiler

• Radyologlarda diğer sağlık çalışanlarına göre artmış 
mortalite hızının gözlenmesi (cilt kanseri, lösemi)

• 1902: Radyasyona bağlı ilk cilt kanseri

• Uzun latent dönem

• SCC ve bazal hücreli ca 



RADYASYON GÜVENLİĞİNİN OLMADIĞI DÖNEM



Radyasyona bağlı kanser oluşumu !

• Toplumun bakışı: IR bağlı kanser insidansı çok 

yüksetir!

• Radyo-fobia: ekonomik, sosyal ve moral 

komponentleri olan bir olaydır. 

• Bilimsel veri nedir? (preklinik, klinik, epidemiyolojik) 



Radyum boyayıcıları

• Lösem,

• Kemik tümörleri (Radium 224 enjeksiyonu high-LET)

Ankilizan spondilit

• Genç kadın popülasyon

• Kemik tümörleri (osteosarkom)  



Torotrast -Toryum (1930-1940)

• Arteriyo-venöz beyin anjiyogramı için kontrast madde

• Makrofajlarca yakalanıp karaciğer Kuppfer hücrelerinde

• Hepatoselüler ca: 20 yıl sonra ilk vak’a

• HCC, CC, angiosarkoma

• Kronik lösemi

• Siroz

• Gerçek sayı bilinmiyor!



Özet

Populasyon Kanser

A. Spondilit X-ray Lösemi, Kemik

Tbc. sanatorium X-ray Meme

Tinea capitis X-ray Tiroid

Timus ışınlaması X-ray Tiroid

Madenci Rn maruzi. İnhalasyon Akciğer

Torotrast IV toryum Karaciğer

Radyum boyası Radyum yutulması Kemik



DNA hasarı

DNA hasar sensörleri:

PARP,  MRN,  ATM proteinleri

DSB

HÜCRE SİKLUSUNDA DURMA/GECİKME

DNA tamiri

TAMİR  VAR 

DNA tamiri: HR, NHEJ

TAMİR YOK TAMİR YOK / HATALI

MUTASYON

HÜCRE SİKLUSUNA DEVAM

GENOM KUSURU YOK

HÜCRE 

ÖLÜMÜ 

ONKOGENESİS



Radyasyonun etkileri için doz seviyeleri ve 
muhtemel risk modelleri (BEIR VII)

• Düşük doz düzeyi: 0-100 mGy low-LET

• Orta doz düzeyi: 100mGy-1 Gy low-LET

• Yüksek doz düzeyi: > 1Gy low-LET

Brenner et al, 2003



Epidemiyolojik bir veriden beklentilerimiz neler 
olabilir?

• Radyasyona maruz kalan ve kalmayan gruplar arasındaki 

farklılıklar en az olmalı.

• Populasyondaki tüm yaş gruplarını büyük örneklem sayısı ile 

temsil edebilmeli

• Kadın ve erkek örneklem olmalı

• Faklı dozlarda maruziyet olmalı

• Ölüm kayıtları en sağlıklı şekilde tutulmalı



Radyasyona bağlı kanserin tespiti zordur; 

• Background radyasyonun farklılığı

• Yüksek dozdan düşük doza ekstrapolasyonun güçlüğü

• Farklı toplumların kanser verileri üzerine risk analizi 

yaparak bu analiz sonucunda genetik dinamiği aynı 

olmayan bir başka toplumdaki kanser riskini tespit 

etmek zordur

• IR bağlı kanserlerin diğer kanserlerden biyokimyasal, 

morfolojik, biyolojik ayırt edici bir özelliği yoktur. 



Hiroşima

•  6 Ağustos 1945, 08.15

•  350.000 nüfus

•  140.000 sağ kalan

Nagasaki

•  9 Ağustos 1945, 11.02 

•  270.000 nüfus

•  70.000 sağ kalan

RADYASYONLA İLGİLİ 
NELER HATIRLIYORUZ?



• İstatistik gücü en yüksek epidemiyolojik çalışma

• 120.000 insanın takibi

• Ortalama doz: 0.27 Sv

• Leukemia 

• Solid kanserler

Life Span Study (LSS)
Atom bombası sonrası takip
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http://www.rerf.or.jp



1958-1998 arası değerlendirme

• Preston, 2007

• 105.427 insan 

• 17.448 primer kanser

• “….significant radiation-associated increases in risk were seen 
oral cavity, esophagus, stomach, colon, liver, lung, non-
melanoma skin, breast, ovary, bladder, nervous system and 
thyroid…”

• “…Elevated risks were seen for all of the five broadly classified 
histological groups considered, including squamous cell 
carcinoma, adenocarcinoma, other epithelial cancers, 
sarcomas and other non-epithelial cancers…”





Nükleer reaktör, nükleer deneme ve kazalar

• Techa nehri

• Karaçay nehri 

• Mayak ve Kiştim gibi 
reaktörlerde çalışanlar

• Tüm solid kanserler ve 
leukemia

• PU için: AC, KC, Kemik 
tümörleri



Tiroid kanseri

• Tiroid insan bedeninde radyasyona en hassas 

organlardan biridir.

• Çocuklar > Erişkinler

• A-bombası mağdurları

• Marshall adalarında yaşayanlar

• Çernobil mağdurları

• Büyük timus nedeniyle ışınlanan çocuklar

• T. capitis nedeniyle ışınlanan çocuklar



Klinik olarak daha agresif seyirli 
tümörler

Çoğu indiferansiye tümörler

%20’si AC metastazı  

Randolph GW, IJROBP 2007

Papiller tiroid kanseri

Kısa latent peryod (3 yıl)

Zirve insidansı 8-9 yıl sonra

Yüksek kontaminasyonun olduğu 

alanlarda 50-100 kat artmış risk

Tüm Beyaz Rusya için 5-10 kat artmış risk





Deterministik ve Stokastik Etki

• Deterministik etkide doğal art alan radyasyondan ya da 

mesleki ışınlama için verilen izinden fazla olan ve hücre 

ölümüne neden olan doz söz konusudur. Etkinin ciddiyeti EŞİK 

DOZ  ile bağlantılıdır. AKUT RADYASYON SENDROMU, 

TERATOJENİK ETKİLER

• Stokastik etki daha çok düşük doz için geçerlidir. Eşik doz 

kavramı yoktur. Etkinin ciddiyeti düşük bir doz için de geçerli 

olabilir. Ancak oluşma ihtimali (probability) doz ile artar. Doz 

ile lineer ilişki içindedir. GENETİK ETKİ VE KARSİNOGENESİS





Gestasyonal döneme göre in utero etkiler

Gestasyon

günü/ayı

Dönem Etki

0 - 9 gün Preimplantation Ya hep ya hiç

10 gün -

6 hafta

Organogenezis Konjenital anomaliler, 

büyüme geriliği

6 hafta-

40 hafta

Fetus Büyüme geriliği,

Mikrocefali, mental

retardasyon



Mental retardasyon, Mikrosefali

Hiroshima & Nagasaki



Tahmini fetüs dozları

• Tanısal radyolojide fetal dozlar genelde 1 cGy 'in çok altında

Bilgisayarlı Tomografi Tahmin Fetüs Dozu (cGy#) 

Abdomen 

Göğüs 

Baş 

Lumbar spinal 

Pelvis 

Pelvimetri 

0.80-4.90 

0.006-0.45 

<0.0005 

0.24-3.50 

0.73-7.90 

0.02-0.04 

 



Radyoterapi
Tedavi Alanı Dışındaki Dozun Fiziksel Temeli

Tedavi alanı dışındaki doz

•hızlandırıcı kafasındaki sızıntı    tedavi ünitesinin konfigürasyonuna göre                             
değişebilir

•hızlandırıcı bileşenlerinden 

•hasta içindeki saçılma- engellemek mümkün değil

•Alan boyutu ve merkez eksenden uzaklığa belirgin 

şekilde bağımlı

•Buna karşılık derinliğe bağlı olarak çok az değişir 

•Ancak yüzey ile dmax arasındaki derinliklerde fark 2 kat



Radyoterapi uygulamaları

• Kranyal ışınlama (beyin tümörleri-54 Gy): 2.2 cGy

İlâve abdominal zırhlama ile azalma var.

• Kranyal ışınlama (10x300 cGy): vajinal cuff (TLD) 0.09 cGy    

• Gamma K: fetal doz maksimum tümör dozunun yaklaşık  % 

0.01’i 



Baş boyun bölgesi ışınlamaları

• Fetüs dozu: 10 cGy’in altında

• Hasta ile tedavi cihazı arasına yerleştirilen yaklaşık 4-5 HVL 

kalınlığındaki ek zırhlama ve tedavi modifikasyonu ile fetal 

dozun %70 ‘e kadar azaltılabileceği



Hodgkin Hastalığında supradiafragmatik 
ışınlama

• 40 Gy 'lik bir tümör dozu için, boyun ve aksilla bölgelerinde 6 

MV foton enerjisi ile lokal alan ışınlaması sırasında maksimum 

fetüs dozu 10 cGy ‘in altında olacaktır.

• yaklaşık 5 cm kalınlığında kurşun ilave koruma fetal dozu 

yarıya düşecektir.

• Mediasten de eklenirse doz 10 cGy’in üzerinde 



Meme ışınlaması

• 46-50 Gy, 6 MV foton enerjisi klasik tanjansiyel alanlar için 

kümülatif fetüs dozu 2-4 cGy 

• Pelvisi kaplayan ilâve kurşun koruma kullanımı fetüs dozunu 

%25 azaltabilir

• Beş alan kullanılan YART tekniği, tanjansiyel iki alan kullanılan 

konformal tekniğe göre kümülatif fetal dozu 5 kat arttırabilir. 

• IORT, BT, Parsiyel meme ışınlamasında doz daha düşük



Özel Zırhlama Araçları Tasarımı 

Hasta içindeki saçılan dozun fetüse 

ulaşmasını engellemek mümkün olmasa 

da,  alan dışı dozun fetüse ulaşmasını 

engellemek için hasta abdomen bölgesi 

üzerine yerleştirilen ilave zırhlamalar 

tasarlanabilir.



• ICRP’ye göre embriyo/fetüs için radyasyona 
maruziyet 100 mGy' in altındaki dozlarda, 
implantasyon öncesi dönemde embriyonik 
gelişimde ölümcül etkiler nadirdir.

• Malformasyonların ortaya çıkması için, yaklaşık 
100 mGy'lik bir gerçek doz eşiği olduğu 
düşünülmektedir. 

• Gebelikte 8-15. hafta ciddi zeka geriliği görülme 
olasılığı açısından  en az 300 mGy'lik bir doz eşiği 
belirtilmekte.

• 100 mGy'den az intrauterin maruziyetinden sonra 
IQ değeri için herhangi bir etki oluşturmadan 
yaşam boyu kanser riski (yaklaşık 3 kat) artar. 



Çalışanlar



Özet

• Radyasyonun insan sağlığında neden olabileceği riskli 

durum/durumlar için ‘güvenli’ ya da ‘kabul edilebilir’ 

olarak tanımlanan bir dozu yoktur! 

• Her şekilde korunma ve güvenlik prensiplerine 

uyulmalıdır. 

• İleri çalışma ve araştırmalar gereklidir. 




