
İYONİZAN RADYASYONUN

İNSAN VÜCUDUNDAKİ

ETKİLERİNE BAKIŞ

_ _-ışını, elektromanyetik dalga grubundan bir ışın 
\r olup elektromanyetik dalga spektrumunda 

/\gamma ile ultraviyole ışınları arasında yeralır. Bu 

ışınların insan vücuduna zararlı olduğu herkes tarafından 
bilinir. Ancak bu etkilerin ne olduğu ve nasıl ortaya çıktı
ğı bilinmez.
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X-ışını, iyonizan rad
yasyonda. Etkileşime 
girdiği bir atomun yö
rünge elektronların
dan birini koparabilme 
etkisine sahip ışın ola
rak tanımlanabilir. Yö
rüngesinden bir elekt
ron kopan atom veya 
elektron, ortamı du- 
raysız hale getirerek 
kararsız moleküller olu
şumuna sebep olabilir. 
X- ışını aslında bir fo

ton, yani bir enerji paketçiğidir. Madde ile etkileşiminde 
başlıca 3 etki oluşturabilir. Bunlar, fotoelektrik etki, Comp
ton etkisi ve Çift etkidir.

Foto Elektrik Etki

Bu etkide x-ışını fotonu, atomun iç yörüngedeki elekt

ronlarından birine çarparak tüm enerjisini ona aktarır.
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Yani foton, elektron tarafından absorbe edil

miş olur. Elektron, yörüngesinden koparak 

atom dışına fırlatılır ve fotoelektron halini alır. 

Fırlatılan elektron yerine dış yörüngelerden bir 

elektron gelir. Bu etkide, hem yüksek enerjili 

bir fotoelektron hem de bir elektronunu kay

betmiş atom ortaya çıkar.

Fotoelektron

Compton Etkisi

Burada foton dış yörüngelerdeki herhangi 

bir elektrona çarpar ve enerjisinin bir kısmını 

ona aktarır. Aktarılan enerji sebebi ile elektro

nun artmış enerjisi, bağlanma enerjisini geçi

yorsa elektron yörüngeden fırlar. Foton ise, 

enerjisi azalmış ve yönü değişmiş olarak yolu

na devam eder. Enerjisi ve bulunduğu orta

ma göre yeniden bir fotoelektrik ya da 

Compton etkisi oluşturabilir.

Compton elektronu

Çift Etkisi

Bu olayda ise foton elektronlarla etkileş

mez. Çekirdeğin yakınından geçen foton çe

kirdek enerjisi ile etkileşir. Kendisi bir anda yok 

olur ve ortaya elektron-pozitron çifti çıkar.

Enerjisi daha düşük olan fotonda, foto

elektrik etki daha çok görülür. Enerji arttıkça 

Compton ve çift oluşumu etkileri görülür.

İnsan Vücuduna Etkileri

Madde ile bu tür etkileşimlere girebilen X- 

ışını, canlılara ya da insan vücuduna zarar 

verebilir. Ancak radyasyonun insan vücudu 

üzerine etkileri konusunda çalışma yapılama

yacağı ortadadır. Bu konudaki bilgiler daha 

çok nükleer reaktör kazalarına, atom bom

basından sağ kalanlara ve eski yıllarda rad

yasyonun zararları bu kadar iyi bilinmiyorken 

kontrolsüzce radyasyon kullanan kişilere, ör

neğin radyoloji uzmanı doktorlar- dayanmak

tadır. Günümüzde artık radyasyonun zararı

nın daha çok hızlı üreyen hücreler üzerine ol

duğu bilinmektedir, insan vücudunda hızlı 

üreyen kan hücreleri, deri hücreleri, sperma

togonia, /-ışınından çok etkilenirken hemen 

hemen hiç üremeyen sinir hücreleri radyas

yon etkisine daha dirençlidir.

Radyasyonun insan vücudundaki etkileri er

ken ya da geç etkiler olarak ikiye ayrılır. Erken 

etkiler, günler hatta saatler; geç etkiler, haf

talar aylar veya yıllar sonra ortaya çıkar. Er

ken etkiler daha çok yüksek doz radyasyon



la ortaya çıkar. Ciltte yanık, cildin dökülmesi, saç 

dökülmesi görülebilir. Kan hücrelerinin ani ölü

müne bağlı kanama bozuklukları, enfeksiyonlar 

ortaya çıkabilir. Testiste spermatogonianın ölme

si sonucu testisler küçülebilir. Bağırsak hücreleri

nin dökülmesi sonucu ishal, zayıflama ortaya çı

kabilir. Radyasyonun bu erken etkileri, yüksek 

doz radyasyon gerektirdiği için günümüzde nük

leer reaktör kazaları dışında pek görülmez. Ülke

mizde de birkaç yıl önce Halkalı çöplüğündeki 

bir reaktör, bu reaktörden etkilenen insanlardaki 

bulguların radyasyon etkisi olması dolayısıyla ya

pılan araştırma sonucu bulunmuştu.

Günümüzde radyasyonun en çok kullanıldığı 

alanlardan biri tiptir. Genelde düşük doz radyas

yon kullanıldığı için radyasyonun geç etkileri bu 

alanda çalışan kişilerde sıkça gözlenir. Geç etki

lerin ortaya çıkması için gereken süreye "latent 

periyot" denir. Bu etkilerin en başlıcası kanser ge

lişmesi yani karsinogenezdir. Ayrıca gözde kata

rakt, çeşitli kanser olmayan deri hastalıkları, kan 

hücrelerinin yapılamamasına bağlı bir çeşit kan

sızlık (aplastik anemi) olarak da ortaya çıkabilir. 

Kanser hastalıklarından özellikle lösemi, lenfoma, 

tiroid kanseri, meme kanseri, cilt kanserleri, akci

ğer kanseri ve çeşitli kemik kanserleri de radyas

yona bağlı yaygın hastalıklardır.

Radyasyonun geç etkiler içinde sayılabilecek 

bir diğer etkisi genetik etkileridir. Bu anne karnın

daki bebeğin radyasyondan etkilenmesini ifade 

eder. Radyasyonun hızlı üreyen hücreleri etkile

diğini, hemen hemen hiç üremeyen sinir hücre

lerini en az etkilediğini daha önce belirtmiştik, 

Anne karnındaki bebeğin sinir hücreleri dahil 

tüm hücreleri hızlı bir biçimde ürediği için tüm 

hücreler yüksek risk altındadır. Ancak bebeğin 

organlarının çoğunun oluştuğu ilk üç ay daha 

da risklidir, Oluşmuş organların sadece büyüdü

ğü son aylarda bebek nisbeten radyasyona di

rençlidir. Gebelikte radyasyona maruz kalmış bir 

bebeğin normal doğması radyasyondan hiç et

kilenmediğini göstermez. Bu bebeklerin büyüdü

ğünde çocukluk çağı kanserlerine yakalanma 

ihtimali radyasyon almamış çocuklara göre da

ha yüksektir.

Radyasyon günümüzde en yaygın olarak tıp

ta kullanılmaktadır. Dolayısıyla radyasyonun yan 

etkileri ve korunma yöntemleri de çok iyi bilin

mektedir. Ancak en iyi korunmanın radyasyona 

hiç maruz kalmama olduğu unutulmamalıdır.
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