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Radyolojik/Nükleer kaza

Kişilerin veya çevrenin radyoaktif maddeler 

ile kirlendiği veya fazla ışınlandığı 

beklenmedik bir olay olarak tanımlanır. 



Bir kaza nükleer bir tesiste , özellikle de bir 

nükleer reaktörde gerçekleşirse nükleer bir 

kaza olarak isimlendirilir.

Radyolojik kaza; kapalı veya açık bir 

radyasyon kaynağından çevreye iyonizan

radyasyonun veya radyoaktif maddelerin 

kontrolsüz şekilde salınmasıdır.



Radyasyon kaynakları  genellikle tıp ve endüstride 
kullanılan; 

X-ışını cihazlarını, 

Kapalı radyoaktif izotop kaynaklarını (60Co, 137 Cs, 
192Ir gibi),

Nükleer tıp ve bilimsel araştırmalarda kullanılan 
açık kaynakları içerir.



Potansiyel Kaza tipleri

Radyoaktif kaynak yanlış bir yerde 
bulunabilir, kaybolabilir veya çalınabilir

Rutin çalışma sırasında zırhsız hale 
gelebilir.

Radyoaktif madde etrafa yayılabilir.



Planlama açısından kazaların 

sınıflandırılması

Şiddetine, 

Etkilenen kişi sayısına (5 kişiden fazla ise 

büyük kaza gibi),

Radyolojik sonuçlarına göre (dış ışınlama

veya iç ve dış kontaminasyon ve bunların 

bileşimine göre) yapılır.



Alınan radyasyon dozuna en fazla katkısı 

olan ışınlanma yolu direkt radyasyon

ışınlanmasıdır.

Özellikle  radyografi ile ilgili kazaların 

önemli radyolojik sonuçları bulunmaktadır.



Nükleer kazalarda  radyoaktif  bulutun 

dış ışınlama için esas kaynak 

olarak davranması yanı sıra, 

Özellikle iyot radyoizotopları gibi 

buharlaşıcı radyoaktif maddeler,  tiroit 

bezinin iç dozuna önemli ölçüde katkı 

sağlarlar.



Tıbbi Tedavi Organizasyonu

Acillik durumuna göre

Travma, yaralar, termal veya kimyasal 

yanıklar gibi belirtilere göre belirlenir. 



Radyonüklidlerle bulaşma oldukça az 

vakada karşılaşılan bir problemdir. 

İster iç ister dış bulaşma olsun  bu 

kişiler teşhis edilmeli ve anında 

kontaminasyona özel tedavi

edilmelidirler. 



RADYONÜKLİDLERLE 

KONTAMİNASYON-Bulaşma

Radyoaktif bulaşma saptanırsa, kaza 

bölgesinde hastaların transferi sırasında 

ve 

Tıbbi tesiste yayılmayı en düşük düzeyde 

tutmak için gerekli önlemler alınmalıdır. 

Bir veya birkaç radyonüklidle basit 

kontaminasyonlarda, başlangıçta hiç bir 

klinik belirti olmayacaktır.



BAŞLANGIÇ KONTAMİNASYON ARAŞTIRMASI VE 

LABORATUVAR TESTLERİ

External-dış-

kontaminasyon

Kontaminasyon monitoring cihazları kullanılır.

Cild, burun, kulak kanalları, yaralardan ucu pamuklu

çubuklarla örnek alınır ve

her bir örnek sayım için etiketlenmiş bir test tüpüne

konur.

İnternal-iç-

kontaminasyon

Tüm vücut sayıcısı, gamma kamerası, tiroid sayıcısı

gibi dedeksiyon cihazları kullanılır.

Radyonüklidler kanda bulunabilir veya feçes ve

idrarla dışarı atılıyor olabilir.

Sayım için, kan örnekleri test tüplerine alınmalı ve

vücut atıkları uygun kaplara konulmalıdır.

Her bir örnek açık bir şekilde etiketlenmeli ve etiketler,

hastanın adını, örneğin tipini, alınma tarihi ve zamanını içermelidir



RADYASYON HASARLARININ ERKEN TANI 

METODLARI

İşlem Bulgu Ortaya çıkış

zamanı

Minimum

Işınlanma (Gy)

Klinik

Gözlemler

Bulantı, Kusma

Eritem

Epilasyon 

48 Saat içinde

Saatler- günler 

içinde

2 – 3 hafta 

içinde

 1

 3

 3

Laboratuar

Tahlilleri

Kan sayımı

Tam (Absolü)

Lenfosit

Sayımı

 1G/L

24 – 72 Saat 

içinde

 0.5

Sitogenetik

Tetkik

Disentrikler, 

Halkalar, 

Kromozom 

kırıkları

48-72

Saat içinde

 0.2



Radyasyonla ışınlanma (ARS) belirtileri 

ve ilk analizler

İlk bulgular bulantı, kusma, ishal ile cilt ve 

mukoza yanıklarıdır (eritem). 

Şiddeti ve ortaya çıkış zamanları doz seviyelerini 

belirlemekte önemlidir.

Kan hücre sayımları, sitogenetik çalışmalar  

yapılmaya başlanmalıdır. 
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Dolaşan kandaki lenfositler radyasyona en 
hassas hücre türlerinden biridir.

Mutlak lenfosit sayısındaki düşme erken gözlem 
fazında radyasyon ışınlanmasının seviyesini 
tayin etmek için en iyi ve yararlı laboratuar
testidir. 

Zaman içindeki değişimin takip edilmesi, gerekli 
tedavi organizasyonu için büyük önem 
taşımaktadır.



Hasarın ciddiyeti;

Maruz kalınan doz seviyesine,

Doz hızına,

Işınlanan dokuların radyasyona olan 
duyarlılığına, 

Işınlanan vücut bölgesi ve 

Işınlanmadan etkilenen organ 
sisteminin genişliğine  bağlıdır. 



Işınlanmadan sonra zaman içinde kan tablosundaki 

değişimler (1 Gy)



Lokal Radyasyon Hasarları

Tüm vücut ışınlanmasından  çok daha sık 
meydana gelir.

Lokal radyasyon hasarının erken dönemleri 
için uygun bir biyodozimetrik yöntem 
olmadığı için fiziksel dozimetri çok 
önemlidir.

Kazanın ayrıntılı bir hikayesi alınmalı ve 
kayıt edilmelidir. 

Fizik muayene ile cilt reaksiyonu günlük 
olarak gözlenmeli ve  seri renkli fotoğraflar 
ile belgelenmelidir.



Lokal Radyasyon Hasarları

Radyasyon yanıkları ışınlanmadan hemen sonra ortaya 

çıkmaması ile termal yanıklardan farklıdır. 



ALINAN DOZA BAĞLI OLARAK, DERİDEKİ 

HASARLARIN VE KLİNİK BULGULARIN BAŞLANGIÇ 

ZAMANI

Semptomlar Doz aralığı

(Gy)

Başlaması 

için süre 

(gün)

Kızarıklık (Eritem) 3 – 10 14 – 21

Kıl dökülmesi  3 14 – 18

Kuru pullanma 8 – 12 25 – 30

Nemli pullanma 15 – 20 20 – 28

Su toplama 15 – 25 15 – 25

Deri içinde ülserleşme (yara)  20 14 – 21

Nekroz oluşumu (Kangren-

dokunun ölmesi)

 25  21



BİYOLOJİK DOZİMETRİYE NEDEN İHTİYAÇ 

VARDIR?

Radyasyon kazalarından sonra kişilerin

erken ve hızlı sınıflandırılmasında (triyaj)

Yüksek dozlarda tedaviye yönlendirmede

Olası sağlık etkileri hakkında kişinin, 

işvereninin ve doktorların haberdar 

edilmesinde

Düşük dozlarda kanser riski gibi geç

sonuçların olasılığı konusunda bilgi verir



Biyolojik Doz Tayini;

Fiziksel  doz ölçümleri yetersiz olduğunda, 

kaza ile veya kasten ışınlandığında veya 

doğrulanması  gerektiğinde,

Nükleer tesisler kurulmadan önce çevrede 

yaşayanların radyasyon düzeylerinin 

belirlenmesinde,

Radyasyonla çalışan kişilerin iş öncesi 

kontrollerinde 

Radyasyon hasarlarının zaman içinde tamirinin 

takip edilmesinde büyük öneme sahiptir.



İdeal Bir Biyolojik Dozimetriden

Beklenenler-1

Akut ışınlanmalar için;

Mesleki ışınlanma doz sınırlarından (>20-

30 mSv) birkaç Gy’lik kaza ışınlanmalarına

kadar dozları ayırt edebilmeli,

Soğurulan dozla orantılı değişiklikler (doz-

cevap ilişkisi) göstermeli,

Diğer fiziksel, kimyasal veya biyolojik

faktörlerden etkilenmemelidir.



Kısmi vücut ışınlanması ayırt edilebilmeli,

Uzatılmış ve aralıklı ışınlanmalarda da 

uygulanabilmeli,

Vücut içindeki radyasyon etkisi 

saptanabilmeli,

Biyolojik örnek kişiye sıkıntı vermeden

kolayca elde edilebilmeli,

Kolay ve hızlı değerlendirilebilmelidir.

İdeal Bir Biyolojik Dozimetriden Beklenenler-2



Biyolojik dozimetri çalışanlar ve halkın

radyasyondan korunmasında

Mesleki ve Toplum 

doz sınırlarını 

kontrol ve takip etmek 

için önemlidir



Radyasyonla Işınlanmalar için

Biyolojik Doz Tayininde 

Disentrik Kromozom Aberasyon

Analizleri 

“Altın Standart”tır



DİSENTRİK KROMOZOM 

ABERASYON ANALİZİ

Radyasyondan korunma programı 

içerisinde rutin, standart bir yöntem olarak 

1960’lardan beri güvenle kullanılmaktadır.

İnsan kanı lenfosit metafaz hücrelerinde  

disentrik kromozom aberasyonlarının 

kantitatif analizi esasına dayanmaktadır



Disentrik Kromozom



Disentriklerin kantitatif miktarı ile absorbe edilen 

radyasyon dozu ilişkisinden  doz-cevap eğrileri 

elde edilmektedir

Disentriklerin doğal sıklığı %0.1 civarındadır

Disentrik verimi 

Y=ADD2 ilişkisi gösterir 

Y= Disentrik Verimini

D=doz, A= Kontrol (BG) sıklığını

α=lineer, β=doz-kare katsayısını gösterir



Disentrik Aberasyonlu Metafaz 

Hücresi

disentrik

asentrik



Diğer Sitogenetik Esaslı BİYOLOJİK 

DOZİMETRİ Yöntemleri

İyonlaştırıcı radyasyonların ve kimyasal ajanların 
oluşturduğu toplam  kromozom hasarlarının 
değerlendirilmesinde  Mikronukleus (MN) 
Tekniği ile

Retrospektif-geçmişe dönük çalışmalarda en çok 
tercih edilen yöntem Fluorescence in situ
Hybridization (FISH) tekniğidir.  

Bu iki teknik ihtiyaca göre disentrik aberasyon analizi 
yöntemine destek olarak ÇNAEM de kullanılmaktadır 



33

Mikronukleuslu İnsan Lenfosit 

Hücreleri
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FISH Boyama ile Resiprokal

Translokasyonlar



RADYASYON KAZALARINDA 

BİYOLOJİK DOZ TAYİNİ İÇİN

Işınlanma sonrası mümkün olan en kısa 

zamanda kan alınmalıdır 

Ciddi ışınlanmalarda beyaz hücre-lenfosit 

sayısında önemli azalma ihtimali vardır

Bu vakalarda tedavi için tüm kan veya kan 

fraksiyonları transfüzyonu gerekebilmektedir bu 

nedenle, 

Hasta kanının bu işlemlerden önce alınması çok 

önemlidir



Özetle, Radyasyon Kazası sonucu etkilenme 

olasılığı olan kişilere hızlı ve etkin tıbbi 

müdahale için

Tam kan sayımlarını içeren laboratuar tetkikleri ile  
bulantı, kusma, ishal, deride kızarıklık gibi Klinik 
Gözlemleri yapılmalıdır.

Detaylı bilgi için ;
“Diagnosis and Treatment of Radiation Injuries” (Safety
Reports Series No. 2) adlı kitap Dr. Deniz (Dalcı) Öner 
tarafından “Radyasyon Hasarlarının Tanı ve Tedavisi”  
adında çevrilmiş ve TAEK TR-001 Teknik Rapor (2005) 
olarak basılmıştır. 



ÇNAEM, Biyolojik Dozimetri laboratuarına

mümkün ise şahsen veya kan alma 

talimatlarına uygun olarak alınan kanlar 

gönderilerek doz seviyelerinin hızlı olarak 

belirlenmesi sağlanmalıdır.

Kişinin ışınlanma hikayesi, tıbbi geçmişi

gibi hakkında detaylı bilgi içeren bir anket 

formu doldurulması çok önemlidir.



ÇNAEM Biyolojik Dozimetri Laboratuarı

Bugüne kadar 800’ civarında kişide doz tayin 
etmiştir.  70’ e yakını radyasyon kazası sonucu 
olmak üzere, 90 kişide (0.3-1 Gy arasında 26 
kişi, 1-3 Gy arasında 7 kişi) doz saptanmıştır.

Tüm vücut dozu 0.5-1.0 Gy arasında olan, elleri
>25 Gy ‘den fazla doza maruz kalan 11 lokal
ışınlanmış kişi bulunmaktadır.

Bu hastalar yanık ve  damar  cerrahisi 
bölümlerinde tedavi edildiler,  geri dönüşümsüz 
hasarlı yaralarına ise   cerrahi müdahaleler 
yapıldı. 



AKUT RADYASYON SENDROMLU 10 KİŞİYE AİT TANI VE

TEDAVILER (İkitelli radyasyon kazası)

1 MI1 2.2

2 NI 2.3

3 HI 3.1

4 KI 2.5

5 II 2.5

6 HG 1.8

7 AI 0.9

8 HS 0.6

9 AS 0.8

10 ED 0.6

TANI

Trompositopeni, 

aşırı düşük 

nötrofil ve 

lenfosit sayıları

TEDAVİ

Granülosit koloni

stimulasyon

faktörü

(G-CSF), sitokin uygulandı.

Biyolojik 

dozlar (Gy)



Sağlık Bakanlığı, Kanser Dairesi Bşk lığı ile 2006 

yılında «KARADENİZ  BÖLGESİ KANSER 

HASTALARINDA VE HASTA YAKINLARINDA 

SİTOGENETİK TEKNİKLERLE BİYOLOJİK DOZ 

ÇALIŞMASI» yapılmıştır.

Doğu Karadeniz Bölgesinde tedaviye başlanmamış 

kanser hastaları ve yakınlarının kan örneklerinde 

biyolojik  doz tayini için

Kromozom hasarları 3 ayrı sitogenetik yöntemle 

(Disentrik kromozom aberasyon, Mikronukleus ve FISH) 

incelenmiştir.



DİKKATİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER


