
Çocukluğumda; tek kanallı, siyah 
beyaz devlet televizyonunda 
yayınlanan Uzay Yolu dizisin-

deki kahramanların, sıkça tekrarladık-
ları: “Bilinmeyen gezegen üzerindeki 
radyasyon seviyesi normal boyutlarda.” 
repliğini hatırlıyorum. 

Uzun yıllar boyunca halkımızın rad-
yasyon konusundaki malumatı, he-
men hemen bu replikle sınırlı kal-
dı. Evet, meraklıları, Amerikalıların 
1945 yılında Japonya’da kullandığı 
iki adet nükleer bombanın mantar 
şeklindeki ölümcül, ama olağanüs-
tü güzellikteki radyasyon bulutunu, 
kitaplardaki o eşsiz fotoğraflarından 
hatırlıyorlardı. Ancak, 1986 tarihine 
kadar “radyasyon” kelimesi ülkemiz-
deki sıradan vatandaş için herhangi 
bir anlam ifade etmiyordu.

26 Nisan 1986 tarihinde Ukrayna’nın 
Kiev iline bağlı Çernobil mevkiinde-
ki yorgun Rus nükleer reaktörü, bir 
güvenlik deneyi esnasında aniden 
patladı. Bu tarihten itibaren radyas-
yon kelimesi yoğun bir şekilde gün-
delik hayatımıza girdi. Gazetelere 
sıkça manşet olmaya başladı. Ka-
muoyu; hava ve suyun radyasyonla 
kirlenebileceğini, etkilerinin de uzun 
yıllar sonra görülebileceğini, “Çer-
nobil Faciası” sayesinde öğrendi.

Cep telefonlarının 1994 yılında gün-
delik hayatımıza birdenbire giri-
vermesi ve baz istasyonlarının da 
giderek etrafımızda yaygınlaşması 
neticesinde, artık radyasyon kelime-
si sağlık programlarında ve günlük 
konuşmalarda daha sık telaffuz edilir 
hale geldi. Günümüzde, teknolojinin 

gündelik hayatımızın her köşesine 
girmesi, tıbbi tetkik ve teşhis yön-
temlerinin giderek karmaşık hale 
gelmesi radyasyon, radyoaktif mad-
de gibi kavramları sürekli olarak 
gündemimizde tutmaya başladı.

Radyasyon aslında fizik biliminin 
konusu. Ancak, biz radyasyonu daha 
çok tıbbi konularla ilişkilendiriyo-
ruz. Radyoloji günümüz tıbbının en 
önemli uzmanlık sahalarından birisi. 
Antik dönem hekimleri, insan organ-

larının içini insan hayattayken tetkik 
edememekten ötürü epey üzüntü-
lüydüler. Hekimlerin bu imkâna ka-
vuşması için 1895 yılını bekleme-
si gerekti.  Bu yılda, Almanya’nın 
Wurzber Üniversitesinde, fizik pro-
fesörü   olan 50 yaşındaki Wilhelm C. 
RÖNTGEN havası boşaltılmış, içi elekt-
ronlarla dolu 

katot ışınlı tüpler üzerinde birtakım 
deneyler yapıyordu. 

RÖNTGEN, bahsedilen tüplerin 
içinden geçen ilave ışınlar olup 
olmadığını merak ediyordu. Üze-
rinde çalıştığı katot tüpün üzeri-
ni siyah bir örtüyle örtüp, birkaç 
metre öteye bir flüoresan levha 
yerleştirdi. Işıkları söndürüp, katot 
tüpe elektrik verdiğinde, flüoresan 
levhanın yemyeşil hale geldiğini 
gördü. Ardından parmağını katot 
tüple flüoresan levhanın arasına 
soktuğunda, parmak kemiğinin gö-
rüntüsünün bu levhanın üzerinde 
belirdiğini görünce irkildi. RÖNT-
GEN, daha sonra karısı Bertha’nın 
elini bu gizemli ışığa maruz bıra-
karak fotografik görüntüsünü aldı. 
Artık, tıp açısından yeni bir devrin 
kapısı ardına kadar açılmıştı. 
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Röntgen bu gizemli ışığa “X” ismi-
ni verdi. Çalışmasını“Yeni bir ışın 
türü” başlıklı makalesiyle Würezburg 
Fiziksel Tıp Topluluğu Dergisinde ya-
yımladı. Daha sonra Marie CURİE ta-
rafından 1896 yılında Radyum bulun-
du. A. Henri BECQUEREL tarafından 
radyoaktif tuzlarda doğal radyoaktivi-
te ve uranyum keşfedildi. 1900’lü yıl-
ların başında Ernest RUTHERFORD 
tarafından yapılan yapay radyoaktivite 
ve iyonizasyon çalışmaları fizikte ve 
tıpta büyük devrim yarattı. 

İsveçli fizikçi Rolf M. SİEVERT, rad-
yasyon dozlarının biyolojik etkileri 
üzerine ufuk açıcı çalışmalar yaptı.

İşte bu gelişmelerin hatırasını canlı 
tutmak için; temel radyasyon aktivitesi 
birimleri olan Becquerel (Bq) ve Curie 
(Ci), ışınlama birimi olan Röntgen (R) 
ve canlıların maruz kaldığı radyasyo-
nun etkisini gösteren Sievert (Sv) gibi 
bazı radyolojik ölçü birimlerine bu bü-
yük bilim insanlarının adı verildi.

Radyolojik ışınların, teşhis kadar, teda-
vi amaçlı da kullanılması ise ilk defa bir 
elektrikçi ve metalurji uzmanı olan Emil 
GRUBBE’nin 1896 yılındaki çalışmala-
rıyla başladı. Ancak, yasal sorunları bu-
lunan ve gizli olarak yapılan bu tedaviler, 
uzun zaman bilim dünyası ile paylaşıla-
madı. Daha sonra hemen hemen aynı yıl-

larda Viyana’da Leopold FREUND isimli 
bir hekim, radyolojik ışınları pediatrik 
nevüs ve lupus vulgaris tedavisinde kul-
lanarak radyoterapinin kapılarını araladı.

George De HEVESY 1943 yılında can-
lılara radyolojik bir madde zerk edildi-
ğinde bunun gittiği yolun izlenebileceği-
ni keşfetti. Günümüzde, bu sayede kalp 
dokularını miyokard perfüzyon sintigra-
fisi ile izleyebiliyoruz. Böbrek için renal 
sintigrafiler yapabiliyoruz. Bu işlemleri 
Nükleer Tıp Uzmanları yapıyor.

Günümüzde “girişimsel radyoloji” has-
talar tarafından pek bilinmiyor. Oysa 
tomografi cihazları yardımıyla biyopsi 
alınması, kist ve apselerin görüntüleme 
yöntemleriyle birlikte drenajı, perkütan 
nefrostomiler dediğimiz böbrek ve id-
rar yollarındaki engellerin görüntüleme 
yöntemleri eşliğinde katater yardımıyla 
ortadan kaldırılmaya çalışılması, giri-
şimsel radyolojik işlemlere örnek olarak 
gösterilebilir.

Radyolojide uzmanlaşmada da yeni 
trendler söz konusudur. Nöroradyoloji 
yeni bir uzmanlık sahasıdır. Beyindeki 
anevrizmaların nöroradyologlar tarafın-
dan kateter kullanılarak tedavileri yapıl-
maktadır.

Radyasyon, tarımda haşeratla müca-
delede,  sanayide ölçüm yapılmasında, 
gıda ve tıp sektöründe sterilizasyonda 
da kullanılmaktadır. Tıp sektöründe, 
enfekte suların sterilizasyonunda kulla-
nılan radyasyon halk sağlığının korun-

ması açısından da önemlidir.

Malum, Radyasyon hem şifa hem de za-
rar kaynağı. Radyasyon canlı dokunun 
içinden geçerken dokuyu kimyasal ola-
rak etkileyebilir. Hücre ölebilir. Hücre 
kurtulursa da kanser ve mutasyon vaka-
ları ortaya çıkabilir. Bu yüzden radyo-
lojik görüntüleme işlemleri ile uğraşan 
kimselerin çok dikkatli olması, koruma 
ve güvenlik tedbirlerini almaları gerekir. 

Radyologların ve diğer branş hekimleri-
nin bazı konularda daha hassas davran-
ması gerektiği hastane idarelerince, sık 
sık ilgililere hatırlatılmalıdır. Örneğin, 
bir akciğer direkt grafisi ile teşhis ko-
nacak hastalık için akciğer bilgisayarlı 
tomografisi istenebilmektedir. Akciğer 
grafisi sonucu hasta 0,1 mSv etkin doz 
almakta iken, akciğer bilgisayarlı to-
mografisinde, hastaya yaklaşık 10 mSv 
doz etkin şua verilmektedir. Böylece 
hasta yaklaşık 100 kat daha fazla doza 
maruz kalmaktadır. 

Sağlık için maruz kalınabilecek yıllık 
doz sınırları; sağlığa zarar vermeyecek 
şekilde uluslararası standartlara uygun 
olarak, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 
tarafından, radyasyon görevlileri ve sağ-
lık hizmetinden yararlananlar için ayrı 
ayrı olarak tespit edilmiştir. 

24/03/2000 tarihli, 23999 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan Radyasyon Gü-
venliği Yönetmeliğinin amir hükümleri-
ne göre; 2004 yılında yapılan en son de-
ğişikliklerle; Radyasyon görevlileri için, 
maruz kalınan etkin şua, ardışık beş yılın 
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ortalaması olarak 20 mSv’i, herhangi bir 
yılda ise 50 mSv’i geçemez. Sağlık hiz-
metinden faydalananlar için etkin doz 
ise yılda 1 mSv’i geçemez. Özel durum-
larda; ardışık beş yılın ortalaması 1 mSv 
olmak üzere yılda, 5 mSv’e kadar etkin 
şuaya maruz kalmaya izin verilebilir.

Normal uygulamalarda, ortaya çıkan ve 
yıllık doz sınırları üzerinde etkin doza 
maruz kalmayı gerektiren, fakat ışınlan-
manın dışında başka yöntemlerin bulun-
madığı özel durumlarda, Atom Enerjisi 
Kurumu’nun izniyle, radyasyon görevli-
leri için doz sınırları herhangi bir yılda 
50 mSv’i, birbirini takip eden 10 yıl için-
de ortalama yıllık 20 mSv’i ve toplamda 
ise 100 mSv’i geçmeyecek şekilde ayar-
lanabilir.

Yıllık etkin dozun beş katından fazla 
radyasyon dozu almış radyasyon görev-
lileri ile çocuk doğurma çağındaki rad-
yasyon görevlileri, özel bir durum için 
planlanmış ışınlanmalarda görevlendiri-
lemezler.

Hekimlerimizin, olası olumsuz sonuçla-
rı dikkate alarak, hastalar için radyolo-
jik tetkik istemeden önce onların daha 
önce röntgen çektirip, çektirmedikleri-
ni de sorgulamaları gerekir. Sorgulama 

sonucunun anamneze kaydedilmesi ve 
ona göre hekimlerin uygun görüntüleme 
yöntemlerini seçmeleri gerekir.

Geçerli yasal düzenlemeler çerçevesin-
de; hastanelerin, radyasyon ihtiva eden 
cihazlarla ilgili çalışma esasları, yapılan 
göreve göre alınacak yıllık doz miktarla-
rı, yapılacak aylık ve yıllık kontrollerin 
neler olduğu, muhtemel kazalarda nasıl 
hareket edileceği, radyasyon yayan aktif 
ve pasif alanlarda nasıl hareket edilmesi 
gerektiğine ilişkin korunma ve önleme 
tedbirlerini de ihtiva eder şekilde hazır-
lanacak yazılı bir “radyasyon güvenlik 
programının” ilânı ve ilgililere imza 
karşılığı tebliğinin gerektiği, genelde 
hastane idarecileri tarafından bilinme-
mektedir.

Çalışanların, maruz kaldıkları şuaların 
kontrolü için, düzenli olarak dozimetre-
lerin Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna 
gönderilmesi gerekir. Sadece radyolog-
ların değil, kardiyolog gibi radyoaktif 
maddelerle teması olan tüm branş hekim-
lerinin ve diğer sağlık çalışanlarının dozi-
metre taşımasının sağlanması önemlidir. 

Radyoloji çalışanların rutin göz, cilt ve 
kan tetkiklerinin yapılarak, değerlendir-
me sonuçlarının, çalışanların özlük dos-
yalarında muhafazası yasal zorunluluktur.

Hastalarımızın da röntgen çekimlerinde 
cinsel organları koruyucu gonad koruyu-
cular ve tiroid kalkanlarını talep etmesi, 
hastane idarecilerinin de çekimlerde bu 
tür koruyucuların kullanılıp kullanılma-
dığını mutlaka denetlemeleri gerekir. 
Ayrıca röntgen uzmanlarının ve teknis-
yenlerinin kullandıkları kurşun önlükle-
rin kırılıp kırılmadıkları, sızdırma yapıp 

yapmadıkları da sık sık kontrol edilmeli 
ve durum belgelenmelidir. 

Nükleer Tıp Tedavisi gören hastaların bek-
leme alanlarının mutlaka diğer hastalardan 
ayrılması, tıbbi ve idari bir yükümlülük-
tür. Radyofarmasötik hazırlama odası, 
enjeksiyon odası, radyoaktif atıkların 
geçici ve kalıcı olarak depolandığı yerler 

ve bu tür hastaların tuvaletlerinin diğer 
hasta ve çalışanlardan ayrılması gerekir. 
Koruyucu güvenlik tedbirlerinin alınma-
ması, gerekli radyolojik ikazların yapıl-
maması, hastanelerin, hukuki açıdan so-
rumluluğunu ortaya çıkarır.

Nükleer Tıp ile ilgili olarak paylaşılması 
gereken önemli bir konu daha var. Ken-
disine radyoaktif madde verilip, görün-
tülemeye alınan hastanın görüntülerinin 
çekildiği “gama kamera”nın, radyolojik 
ışık saçmadığı, “hastanın kendisinin ışın, 
yani radyasyon kaynağı olduğu” hastaya 
uygun bir dille anlatılmalıdır. Bu sebeple, 
hastaya ve yakınlarına gereken uyarılar 
yapılmalıdır. Hasta toplu taşıma araçla-
rını kullanacaksa veya toplu bir mahalde 
bulunacaksa ilgili uzman hekim kendisi-
ne, üçüncü şahısları riske sokmamak için, 
gerekli uyarıları yapmalıdır. 

Son olarak güneşin de en önemli radyas-
yon kaynağı olduğunu, kuzey ülkelerinde 
depresyona giren hastalara “bol güneşli 
ülkelerde, uzun tatiller” önerildiğini be-
lirterek, hepinize bol güneşli, huzurlu, 
mutlu, sağlıklı günler diliyorum. 

 Nükleer Tıp Tedavisi 
gören hastaların bekleme 
alanlarının mutlaka diğer 
hastalardan ayrılması, tıbbi 
ve idari bir yükümlülüktür. 
Radyofarmasötik hazırlama 
odası, enjeksiyon odası, 
radyoaktif atıkların geçici 
ve kalıcı olarak depolandığı 
yerler ve bu tür hastaların 
tuvaletlerinin diğer hasta 
ve çalışanlardan ayrılması 
gerekir.

Rolf M. SİEVERT (1896-1966)
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