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Radyoaktivite
Amaçlar
Bu üniteyi çalıştıktan sonra,
■

Radyoaktivite,

■

Çekirdek kararlılığı,

■

Radyasyon ve etkileri,

■

İyonlaştırıcı radyasyon etkileri,

■

Radyasyon ölçü ve birimleri hakkında bilgi edineceksiniz.

İçindekiler
■

Giriş

■

Çekirdek

■

Radyoaktivite

■

Yarı-ömür

■

Canlı Hücrelerine Radyasyonun Etkileri

■

Radyasyon Ölçü ve Birimleri

■

Özet

■

Değerlendirme Soruları

Öneriler
■

Bu üniteyi kavrayabilmek için Ünite 2'de verilen atomun yapısını çok iyi anlamış olmanız gerekir.

1. GİRİŞ
Radyoaktiflik, 1895 yılında Wilhelm Röntgen'in x-ışınlarını bulmasından sonra, 1896
yılında Henry Becquerel'in uranyumun gözle görülmeyen ışınlar yaydığını belirlemesiyle
keşfedilmiştir. Bu buluşların ardından Marie ve Pierre Curie tarafından başka radyoaktif
elementler bulunarak izole edilmiştir. Radyoaktif maddeler tarafından yayılan ışınların
özellikleri ise, Ernest Rutherfort tarafından aydınlatılmıştır.

2. ÇEKİRDEK
Atom yapısını irdeleyen önceki bölümlerde atom çekirdeğinin temel taşlarının proton
(p) ve nötron (n) olduğu ve çekrideğin etrafında proton sayısına eşit sayıda elektronların yer aldığı belirtilmişti. Ayrıca pozitif yüklü proton ile yüksüz nötron taneciklerinin
yaklaşık eşit kütlede oldukları ve negatif yüklü elektronun ise, diğer ikisine kıyasla çok daha küçük bir kütleye sahip olduğu açıklanmıştı.
Atom çekirdeğinde yer alan proton ve nötron tanecikleri "nükleon" olarak adlandırılırlar.
Buna göre bir çekirdekte yer alan nötron ve protonların toplam sayısı (n+p) veya farklı bir
ifade ile nükleonların toplam sayısı, o çekirdeğe ilişkin "kütle numarasının" belirtir ve
"A" harfi ile sembolize edilir. Öte yandan bilindiği gibi atom çekirdeğinde yer alan protonların toplam sayısı (nötür yapıdaki atomlar için elektron sayısı da olabilir), o çekirdeğe
ilişkin "atom numarası" belirtir ve "Z" harfi ile sembolize edilir. Bir çekirdeğin atom numarası ve kütle numarası A X veya X A şeklinde ifade edilir.
Z
Z
Ünite 2'de bir elemente ilişkin farklı izotoplar olabileceğini ve bu izotopların "atom numarası aynı ancak atom kütle numarası farklı çekirdekler" olarak tanımlanabileceklerini öğrenmiş ve çizelge 2.1'de bazı izotoplara ilişkin açıklamaların dökümü verilmişti. Hatırlanacağı gibi elementlerin birçoğu için birden fazla kararlı izotopun bulunmasına karşın,
bazı izotoplarının kararsız radyoaktif izotoplar olduklarına değinilmişti. Örneğin oksijen
elementinin doğal izotoplarının 16 O , 17 O , 18 O kararlı olmalarına karşın
8
8
8
13 O , 14 O , 15 O , ve 20 O
gibi radyoaktif izotopları da bulunabilmektedir. Atom küt8
8
8
8
le numarası aynı (A = Z + n) ancak atom numarası (Z) farklı çekirdeklere ise "izobar" de40
nir. Örneğin 40
19 K ile 20 Ca farklı elementlere ilişkin izobarlardır. Öte yandan hem atom
kütle numaralarının (A) hem de atom numaralarının (Z) farklı olmalarına karşın, aynı
sayıda nötron içeren çekirdeklere "izoton" denir. Örneğin 14 N ile 15 O çekirdekle7
8
rinde yedişer nötron bulunmaktadır ve bu çekirdekler birbirlerinin izotonodur.
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Tüm atom çekirdekleri için çekirdek yoğunluğunun sabit olduğu kabul edilir. Bu değer
2,44 x 1014 gr/cm3 olarak hesaplanmıştır. Görüldüğü gibi atom çekirdeklerindeki yoğunluk çok yüksektir. Örneğin 1 cm3 çekirdek maddesinin ağırlığı yaklaşık 250.000.000 ton
civarındadır.
Çekirdeği bir arada tutan kuvvetlerin niteliğinin tam kesinlik kazanmamasına karşın, bu kuvvetlerin nükleonları bir arada tutabilmelerinden sorumlu oldukları ve protonlar arasındaki itme kuvvetlerinin üstesinden gelebilecek güçte oldukları açıktır.

2.1. Çekirdek Kararlılığı
Atom çekirdeklerinin, parçalanmaya ve nükleer bozunmaya karşı dayanıklılığı "çekirdek
kararlılığı" olarak tanımlanır.

Çekirdek kararlılığında en büyük etken, atom çekirdeklerinin bünyesinde yer
alan nötron ve protonların birbirlerine oranıdır.

Atom kütlesi küçük olan çekirdeklerin kararlı olabilmesi için nötron/proton oranının bir
13
14
veya bire yakın bir değerde olması gereklidir. Örneğin 12
6 C , 6 C ve 6 C izotoplarına ilişkin nötron/proton değerleri sırasıyla 1,00, 1,16 ve 1,33 dür. Bu nedenle doğal
12 C ve 13 C'nın
karbon izotopları arasında
kararlı olmasına karşın, 14
6
6
6 C kararsız radyaktif bir elementtir. Atom kütlesi büyük olan çekirdeklerin kararlı olabilmesi
için nötron/proton oranının yaklaşık 1,5 civarında bir değerde olması gereklidir. Örneğin civa elementini ele alırsak , 200
80 Hg çekirdeğinde 80 proton ve 120 nötron olmasına ve nötron/proton oranının 1,5 olmasına karşın, bu çekirdeğin kararlı olduğunu görürüz.

40
kadar olan küçük kütleli
20 Ca
atomlarda nötron/proton oranlarının yaklaşık bir olduğunu, daha yüksek kütle-

Eğer bir genelleme yapılacak olunursa,

li atomlar için bu eşitliğin bozulduğunu belirtebiliriz (Şekil 13.1).

Bu durumun nedenlerini, atom çekirdeklerindeki itme ve çekme kuvvetlerinde aramalıyız.
Doğal olarak atomların atom numarası arttıkça, proton sayıları artmakta ve proton- 235 -

lar arası itme etkileşimi de buna paralel artmaktadır. Yani çekirdeği birarada tutan çekme kuvvetlerine kıyasla, itme kuvvetleri gittikçe daha belirgin olmakta ve bir noktadan
sonra ön plana geçebilmektedir. Bu durum ise çekirdeklerin kararlılığının azalmasına
neden olur.
130
120
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90
80
Nötron Sayıs

70
60

N=1
Z
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0
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40 50
60
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Şekil 13.1 Çekirdek kararlığının nötron proton oranına bağlılığı

Atom numarası 40
20 Ca 'den yüksek çekirdeklerde bu itme kuvvetlerinin etkisini azaltmak için gittikçe artan nötrona gerek duyulur. İşte bu nedenle atom numarası yükseldikçe
nötron/proton oranı 1,5'a doğru yükselir.

Atom çekirdeklerindeki nötron sayısı ne kadar çok olursa olsun, yine de kararlı
bir çekirdekte bulunabilen proton sayısı sınırlıdır. En büyük atom numarasına
sahip kararlı çekirdek, 209 Bi çekirdeğidir.
83

Daha büyük atom numarasına sahip çekirdeklerin hepsi "radyoaktif" özellik taşırlar.

Radyoaktif çekirdekler, kararlı bir nötron/proton oranına ulaşıncaya kadar
"radyoaktif çekirdek bozunması" olarak adlandırılan bir süreçle "radyasyon"
yayarlar.
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Çekirdek kararlılığını etkileyen etkenlerden bir diğeri de nötron ve proton sayılarının tek
veya çift oluşudur.

Tek - çift kuralı olarak bilinen bir kurala göre, nötron ve (veya) proton sayıları çift olan çekirdeklerin kararlı oldukları saptanmıştır.

Örneğin bilinen 264 kararlı çekirdekten 102 tanesinde nötron veya proton sayılarının çift
olduğu, 157 tanesinde hem nötron hem de proton sayılarının çift olduğu ve sadece 5
tanesinde nötron ve proton sayılarının tek olduğu anlaşılmıştır.
Çekirdek kararlığına ilişkin bir diğer ilginç durum ise "sihirli sayılar" olgusudur.

Sihirli sayılar kuralına göre nötron ve/veya proton sayıları 2, 8, 20, 50, 82,
126 olan çekirdekler çok kararlıdırlar. Bu sebeple söz konusu sayılara "sihirli
sayılar" adı verilmektedir.

Aynı zamanda hem proton hem de
nötron sayıları sihirli sayılardan
birine eşit 4 He , 16 O , 40 Ca , 208 Pb
gibi çekirdekler, bolluk dereceleri (doğal
2
8
20
82
dağılım oranları) yüksek olan kararlı izotoplardır.

3. RADYOAKTİVİTE
Doğada kararlı bir çekirdeğe sahip atom sayısı oldukça azdır. Daha önce değinildiği gibi bir
çekirdeğin kararlı olması, belli sayıda nötrona ve protona sahip olmasına bağlıdır. Bu
sayıların dışına çıkıldığı zaman, çekirdekler kararsız bir yapı kazanırlar. Kararlı hale gelebilmek için parçalanan bu tür çekirdekler, "radyoaktif çekirdek" ler olarak bilinirler. Ağır
elementlerin çoğu radyoaktif özelliklere sahiptir.
Radyoaktif çekirdekler kararlı bir nötron/proton oranına ulaşana kadar, bozunmaya uğrarlar. İlk bozunmaya uğrayan radyoaktif çekirdek "ana çekirdek", ve ana çekirdeğin radyoaktif bozunmaya uğraması sonucu oluşan çekirdek ise "yavru çekirdek" adını alırlar.
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α), beta (β
β) ve gamma (γγ)
Bozunma sürecindeki radyoaktif çekirdekler, alfa (α
radyasyonlarından birini veya birkaçını yayınlayarak, rahatlama yolunu seçerler.

Radyasyon

Yavru çekirdek Yavru çekirdek
(Kararsız)
(Kararlı)

Yavru çekirdek
(Kararsız)

Kararsız çekirdek

Şekil 13.2 Kararsız bir radyoaktif çekirdekten kararlı bir çekirdek oluşumu

α), beta (β
β) ve gamma (γγ) bozunmaları sonucu yavBir radyoaktif ana çekirdekten alfa (α
ru çekirdekler oluşturan seriler, "radyoaktif seriler" olarak tanımlanır. Radyoaktif seriler
uranyum, toryum, aktinyum ve neptinyum serisi şeklinde dört grup oluşturulmuştur. Her
seri, bozunma zincirini tamamladıktan sonra kararlı bir çekirdek haline dönüşür. Şekil 13.3
de Uranyum-238 serisi gösterilmiştir.

α
238 U
92

β, γ

β, γ

234 Th
234 Pa
90
91
25
gün
5x10 yıl
9

Uranyum

Toryum

α
234 U
92

7 saat

Protaktinyum

230 Th
90

2,7.105

Uranyum

Toryum
8x104 yıl

β, γ
214 Bi
83

27 dak.

Bizmut

α

α

214 Pb
82
3 dak.

218 Po
84

Kurşun

Polonyum

α, γ
222 Rn
86

4 gün

2.10 yıl
3

Radon

α, γ
226 Ra
88
Radyum

20 dak.
β, γ

α
214 Po
84

16x10

Polonyum

-4

β, γ
210 Pb
82
22 yıl
Kurşun

β
210 Bi
83

5 gün

α
210 Po
84

Bizmut

Şekil 13. 3 Uranyum-238 radyoaktif serisi
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138 gün

206 Pb
82

Kurşun
(Kararlı İzotop)

α) Bozunması
3.1. Alfa (α

Radyoaktif çekirdeklerin kararlı bir çekirdek yapısına ulaşmak için izlediği yollarα-bozunmasıdır." Alfa (α
α) bozunması, radyoaktif çekirdekten kütdan biri "α
le numarası 4 atom numarası 2 olan bir taneciğin ayrılması sonucu gerçekleşir.

4
Ayrılan tanecik aslında bir helyum çekirdeğidir. 2 He

. Demek ki bir atom çekirdeği α

bozunmasına uğradığı zaman kütle numarasında 4 ve atom numarasında 2 eksilme
olur. Örneğin uranyum'un en bol bulunan izotopu uranyum-238 α bozunmasına uğradığı zaman toryum-234'e dönüşür.
238 U → 234 Th + 4 He
92
90
2
Bu tür bozunmalarda okun sol tarafı başlanfıçtaki radyoaktif çekirdeği, sağ taraf ise bu çekirdeğin radyoaktif bozunması sonucu oluşan ürünü gösterir. İfadenin doğruluğu ise her
iki tarafta bulunan nötron ve proton eşitliğinin sağlanmasıyla kontrol edilir. Yukarıdaki
ifade de,
Okun solu

Okun sağı

Kütle numarası

238

234 + 4

Atom numarası

92

90 + 2

olduğundan doğru yazıldığı görülür. Bu ifade de oluşan toryum-234 (yavru çekirdek) de
kararsız bir radyoaktif çekirdektir.

Alfa (α) taneciklerinin giricilikleri (nufuz etme gücü) düşüktür.

α) tanecikleriBu tanecikler ince bir kağıt yardımıyla durdurulabilirler. İnsan derisi alfa (α
ni hücrelere ulaşmadan durdurabilir (Şekil 13.4).
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Şekil 13.4 α, β ve g Işınlarının insan üzerine etkileri

β ) Bozunması
3.2. Beta (β

β) taneciği aslında çekirdekten yayınlanan yüksek enerjili bir elektrondur
Beta (β
0
-1 e . Beta (β) bozunması sürecinde, radyoaktif çekirdekte bulunan bir nöt0
ron, bir proton ile bir elektrona
dönüşür.
β veya -1 e

1 n → 1 p + 0 e + Enerji
0
1
-1
Nötron Proton Elektron ( β)
Nötron/ proton oranı çok yüksek radyoaktif çekirdeklerde, beta bozunması n/p
oranının azalmasına ve bu azalma nedeniyle kararlılık artışına neden olur. Oluşan elektron çekirdekten ani olarak fırlar ve bu fırlama sonucu, radyoaktif çekirdek ardında kütle numarası aynı fakat atom numarası farklı bir yavru çekirdek bırakır. Örneğin uranyum238 in α ışıması sonucu oluşturduğu toryum-234 bir β taneciği fırlatıcısıdır. Örnekte
görüldüğü gibi ana ve yavru çekirdeklerin atom kütle numarasının değişmemesine
karşın, yavru çekirdeğin atom numarasında bir eksilme olmaktadır.
234 Th → 234 Pa + 0 e
-1
90
91

β) tanecikleri, alfa (α
α) taneciklerinden çok daha küçüktür. Bu nedenle de
Beta (β
α taneciğine göre daha etkilidir ve giricilikleri (nufuz etme özellikleri) de daha
fazladır.
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Beta tanecikleri kağıttan geçerler fakat birkaç metre hava tabakası ve birkaç milimetrelik aluminyum levha bu ışınları durdurur. Beta ışınları, dış derideki ölü seviyeye nüfus
eder, derinin iç kısmında durduğu için dış derideki dokulara yakarak zarar verir
(Şekil 13.4).

3.3. Gamma (γγ) Bozunması

Gamma (γγ) ışınları tanecik değildir. Bunlar kısa dalga boylu ve yüksek enerjili (x- ışınları benzeri) ışınlardır.

α) ve beta (β
β) bozunması sırasında birçok atom çekirdeği uyarılmış birer yapıya
Alfa (α
(yüksek enerjili hale) ulaşırlar. Bu tür yüksek enerjili çekirdekler, gamma (γ) ışıması yardımı ile rahatlama yolunu seçerler. Özetle birçok alfa ve beta bozunmalarının, gamma
ışımasını da birlikte sürdürdüklerini belirtebiliriz. (Bakınız şekil 13.3). Gamma ışıması sürdüren bir çekirdekte atom kütle numarası ve atom numarası değişikliğe uğramaz.
Gamma (γ) ışımasının mekanizmasını aşağıdaki basamaktada özetleyebiliriz.
226 Ra → 222 Rn* + 4 He
2
88
86
222 Rn* → 222 Rn + γ
86
86
Toplam Çekirdek ifadesi
226 Ra → 222 Rn + 4 He + γ
2
88
86

Yüksek enerjili hal
Düşük enerjili hal

4. YARI - ÖMÜR
Radyoaktif maddeler, kendilerine özgü bir bozunma hızına sahiptir. Radyoaktif izotopların
bozunma hızı "yarı-ömür" adı verilen bir sayı ile belirtilir ve yarı ömür "t1/2" olarak ifade
edilir.

Yarı ömür (t1/2) radyoaktif ve bozunmaya uğrayan bir örnekteki atomların yarısının yok olması için geçen zaman olarak tarif edilir.
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Radyoaktif bir izotopun birinci yarı ömrü sonrsı yarı miktarı yok olurken, diğer yarısı değişmeden kalır. İkinci yarı-ömür sonrası başlangıç miktarının 1/4'ü, üçüncü yarı-ömür
sonrası başlangıç miktarının 1/8'i vs. kalacak şekilde azalmaya uğrar (Şekil 13.5).
x

Kalan Miktar

x
2
x
4

1

2

x
8
3

x
16
4

x
32
5

x
64
6

Yarı-ömür sayısı
Şekil 13.5 x Gram ağırlığında radyoaktif bir maddenin yarı-ömürleri ve kalan miktarları
arasındaki ilişki

Örneğin azot-13 izotopunun yarı-ömür süresi (t1/2) 10 dakikadır. Eğer elimizde başlangıçta 1 gram azot - 13 izotopu varsa, ilk 10 dakika sonra 0,5 gram azot-13, ikinci 10 dakika
sonra 0,25 gram azot-13, üçüncü 10 dakika sonra ve sadece 0,125 gram azot-13 kalacaktır. (Şekil 13.6).

t 1/2 = 10 dk.

10 dk.

1 gram

10 dk.

10 dk.

1 gram
4

1 gram
2

1 gram
8

Şekil 13.6 Yarı-ömür sonrası kalan miktarlar

Özellikle vurgulanması gereken bir nokta ise, radyoaktif özelliğe sahip farklı
izotoplara ilişkin yarı ömürlerin ve yayınladıkları radyasyon türlerinin farklı olduklarıdır.

- 242 -

Çizelge 13.1 de bazı izotoplara ilişkin yarı-ömür ve radyasyon türleri verilmiştir.
Çizelge 13.1 Bazı radyoaktif izotoplar ve yarı-ömürleri

Element

İzotop

Yarı-ömür

Verdiği radyasyon

Hidrojen

3H
1

12 yıl

Beta

Karbon

14 C
6

5730 yıl

Beta

14 gün

Beta

1.28x109 yıl

Beta ve gamma

5 yıl

Beta ve gamma

28 yıl

Beta

8 gün

Beta ve gamma

32 P
15
40
19 K
60 Co
27
90 Sr
38
131 I
53

Fosfor
Potasyum
Kobalt
Stronsiyum
İyot

30 yıl

Beta

Polonyum

137 Cs
55
214 Po
84

1,6x10-4 saniye

Alfa ve gamma

Radyum

226 Ra
88

1600 yıl

Alfa ve gamma

Uranyum

235 U
92

7,1x108 yıl

Alfa ve gamma

238 U
92

4,5x10 yıl

Alfa

Sezyum

9

Örnek 13.1 Fosfor-32 izotopundan biyolojik araştırmalara dönük çalışmalarda yararlanılır.
Fosfor-32'nin yarı-ömür'ü 14 gündür. Laboratuvar araştırmalarında 500 mg Fosfor-32 ile
başlanınsa, 70 gün sonra fosfor-32 nin kaç gramı bozunmadan kalır?
Çözüm 13.1 Problemin çözümüne 70 günün kaç yarı-ömür karşılığı olduğunu bularak başlayalım.
70 gün x 1 yarı - ömür = 5 yarı - ömür
14 gün
Şimdi Fosfor-32 izotopunun başlangıç miktarına x diyelim. bu durumda 5 yarı-ömür sonra
kalan miktar

x kadar olur.
32

x= 500 gr olduğuna göre
Fosfor - 32 nin kalan miktarı = 500 mg = 15,6 mg dır.
32
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5. CANLI HÜCRELERİNE RADYASYONUN ETKİLERİ
5.1. İyonlaştırıcı Radyasyon
Radyoaktif materyallerin kullanımı, pekçok tıbbi teşhis alanında standart bir yöntem olarak
yer almaktadır. Ayrıca bu tür materyaller, bazı hastalıkların tedavisinde de önemli rol oynamaktadır. Ayrıca bu tür materyaller, bazı hastalıkların tedavisinde de önemli rol oynamaktadır. Bu durumda radyoaktif maddelerin, insan sağlığına zarar veren etkilerine rağmen bazen sağlık sorunlarının çözümlenmesine yardımcı olabildiklerini belirtmeliyiz.

?

Radyoakitf maddelerin zararlı etkilerini nasıl açıklayabiliriz?

Alfa, beta, gamma ve kozmik ışınlar, canlı dokuyla temas ettikleri zaman, iyon çiti olarak
adlandırılan kararsız ve reaktif yüklü tanecikler oluştururlar. Bu sebepten dolayı, bu tür
radyasyonlara "iyonlaştırıcı radyasyon" adı verilir. Buna ilaveten, bu tür radyasyonlar
canlı dokuda moleküllere çok yüksek enerji transfer ederler ve bunun sonucu hücredeki
moleküllerin ayrışmasıyla "serbest radikal" olarak adlandırılan yüksek enerjili, yüksüz
taneciklerin oluşumuna da neden olurlar.
Oluşan yüksek enerjili serbest radikaller, diğer molekülleri etkileyecek kabiliyettedir. Böylece canlı dokularını tamamen etkileyebilirler.

İyonlar ve serbest radikaller birbirleriyle veya diğer moleküllerle etkileşerek,
hücreye yabancı yeni maddeler oluşturma yoluyla tehlike yaratabilirler.

Üretilen yeni maddeler radyoaktif olmamalarına karşın, çok yüksek enerjili olmaları nedeniyle, canlı yapısına zarar verici yeni reaksiyonların başlamasına neden olabilirler.
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Şekil 13.7 İyonize radyasyonun canlı hücreye isabet etmesiyle oluşan yüksek enerjili
kararsız iyonlar ve radikaller

İnsan vücudundaki tek bir hücre üzerine bir an için göz atıldığında iyonlaştırıcı radyasyonun
büyük zarar veren iki ara etkisi görülür. Birincisi "direkt etki" ile sebep olabildiği zarardır.
İyonlaştırıcı radyasyon önemli bir biyolojik moleküle direkt isabet ettiğinde moleküllün
biyolojik olarak yararlı olmayan parçalara ayrılmasına sebep olabilir. Örneğin "DNA"
canlılar için hayati önem taşıyan bir moleküldür. Bu molekül ikiye ayrılarak çoğalan bir yapıya sahiptir. Eğer DNA bütünüyle harap olursa, bölünme yapamaz ve hücre ölür. Birden
fazla hücrede bu durum gerçekleştiğinde ise, doku ölür. Doğal olarak bu durum, organizmanın vaktinden evvel ölümüne neden olur.
Öte yandan eğer bir tek DNA molekülü zarar görürse, hücre o durumda anormal bir bölünme yapar yeni hücrelerdeki DNA değişir. Böyle hücreler "değişen hücreler" olarak bilinir. Değişen bir hücre değişik DNA lara sahiptir ki bunlar insan vücudunda uzun süre
kontrol edilir. Ancak hücre büyüyemeye başlar ve kontrolsuz parçalanırsa, normal hücreleri
harap eder. Bu şekilde davranan hücrelere "habis ur" veya "kanser" adı verilir. Görülüyor
ki, iyonlaştırıcı radyasyonlar genetik bozukluklar ve kanser dahil sağlığa zararlı birçok etkiye sahiptir.
Biyolojik önem taşıyan moleküller üzerine iyonlaştırıcı radyasyonun direkt etkisi, hücreye
zarar veren tek yol değildir. İyonlaştırıcı radyasyon "indirekt etki" ile de zarara sebep olabilir. Hayvan hücrelerinin yaklaşık %80 sudur ve iyonlaştırıcı radyasyon su moleküllerine etki ederek, canlı hürcede negatif ve pozitif iyonlar veya yüksek enerjili radikaller
oluştururlar. Bu tür serbest radikaller suyu parçalayabilirler ve zararlı bir kimyasal madde
olan hidrojen peroksit (H2O2) oluşumuna neden olurlar. Hidrojen peroksit yüksek toksit etkisi olan bir maddedir. Bu sebeple hidrojen peroksit zehirlenmesine neden olabilmektedir. Serbest radikaller, oksijen ile reaksiyona girerek, hücre içinde, hidrojen peroksitten daha sakıncalı olan yeni peroksi radikallerin oluşumuna neden olurlar (Şekil
13.8).
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Şekil 13.8 İyonlaştırıcı radyasyonun direkt ve endirekt etkisi

6. RADYASYON ÖLÇÜ VE BİRİMLERİ
Radyasyon yayınlayan cihaz, makina ve radyoaktif maddeler endüstride geniş uygulama
alanları bulmaktadır. Bu uygulamalar sırasında çok sayıda insan iyonlaştırıcı radyasyonun
etkisinde kalmaktadır. Bu kişilerde, alınan radyasyon dozu ile orantılı olarak bazı zararlı biyolojik etkilere neden olduğu görülmüştür. İyonlaştırıcı radyasyon canlı hücrelerinden geçerken hücre molekülleri ile etkileşerek zarar vermektedir.

İyonlaştırıcı radyasyona uğrayan kişilerde, etkilenilen radyasyon miktarı verdiği zararla orantılı olduğu için radyasyon miktarının ölçülmesi ve her birinin tanımlanması gerekmektedir.

Bu amaçla, x - ışınlarının keşfinden bu güne kadar birçok birim tanımlanmış, fakat bazıları
günümüzde kullanılmaz olmuştur. Uluslararası Radyoloji komisyonu (ICRU), Uluslararası
birimler Sisteminin (SI) önerileri doğrultusunda 1971 yılında radyasyon ölçülmesiyle ilgili SI
birimlerinin saplanmasından önceki yıllarda, radyasyon birimi olarak "röntgen"; soğurulma doz birimi olarak "rad" (radiaton absorbed dose), doz eşdeğer birimi olarak "rem" (roentgen equivalent man) ve radyoaktivite birimi olarak da "Curie" kullanılmıştır. Belli bir
geçiş süresinden sonra günümüzde SI birimleri kullanılmaktadır.
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6.1. SI Birimleri
6.1.1. Radyasyon Birimi (Röntgen)
Röntgen yerine yeni bir isim gerek duyulmadığı için aynı isim üzerinden yeni birimin yürütülmesi düşürülmüştür. Yeni radyasyon birimi olarak "Coulomb/kg" tarif edilmiştir.

Normal hava koşullarında (O°C ve 1 atm basınç) havanın 1 kilogramında 1
Coulomb pozitif ve negatif elektrik yükü taşıyan iyonlar meydana getiren x - veya
γ - radyasyon miktarına "Coulomb/kg" denir.

1 Coulomb/kg = 3876 R veya
1R = 2,58 x 10-4 C/kg dır.

6.1.2. Soğurulmuş Doz (D) ve Birimi
Nükleer teknolojinin ilerlemesi ile elde edilen yüksek enerjili x ışınlarının α, β ve nötron
gibi radyasyonlardan herhangi bir cisimde soğurulan enerjisinin ölçümünde coulomb/
kg veya röntgen yetersiz kalmıştır. Bu nedenle her çeşit radyasyon ve madde için soğurulan doz birimi olarak "gray" tanımlanmıştır.

Herhangi bir maddenin kilogram başına 1 Joule'lük enerji soğurması meydana getiren radyasyon dozuna (miktarına) "gray" denir v kısaca "Gy" ile sembolize
edilir.

Soğurulmuş dozun (veya kısaca doz da denilebilir) SI öncesi kullanılan birimi "rad" olup,
1 rad = 100 erg / g
1 rad = 0,01J /kg
1 rad = 10-5 J /g
100 rad = 1 gray
1 gray = 1 J /kg'dır.
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6.1.3. Doz - Eşdeğeri (H) ve Birimi
Radyasyon dozunun birimleri olan rad vegray radyasyonun insan sağlığı üzerindeki etkisini ifade etmekte yetersizdir. Zira soğurulan dozun meydana getirdiği zararlı biyolojik etkiα, β, γ vs.) göre
ler, hem iyonizasyon yoğunluğuna hem de radyasyonun türüne (α
farklılık göstermektedir. Örneğin aynı enerji ve şiddetindeki beta radyasyonu ile nötronların etkileri kıyaslandığında, 10 kez daha fazla tehlikeli oldukları anlaşılmıştır. Bu durum
farklı türdeki radyasyonlara ilişkin dozların, aynı skalada ifade edilebilmeleri için, radyasyon
dozunun yanısıra, radyasyonun türüne bağlı bir etki faktörünün de değerlendirilmeye
alınmasını gerekli kılmaktadır.

Buna göre kısaca "H" ile sembolize edilen doz-eşdeğeri hesaplamalarında, soğurulan doz ile radyasyonun türüne bağlı "etkinlik faktörünün" çarpımından yararlanıldığını belirlebiliriz.

Bu yorum çerçevesinde kısaca "insan için eşdeğer radyasyon" sözcüklerinin İngilizcedeki karşılığı olan "radiation equivalent for man" sözcüklerinin baş harflerinden oluşan
ve "rem" olarak ifade edilen "doz eşdeğeri birimi" ortaya atılmıştır. Bir rem dozunun hesaplanmasında, soğurulmuş radyasyonun (rad) ile radyasyonun türüne ilişkin zarar etkinliği faktörünün çarpımı yoluna gidilir. Daha önce de değinildiği gibi "rem" SI öncesi kullanılan birim olup, günümüzde halen geçerlidir.
Doz eşdeğerinin (H) SI birimi "Sievert" dir ve kısaca "sv" ile sembolize edilir.

Buna göre soğurulan dozun (D) kalite faktörü (Q) ve tüm diğer etkili faktörleri
barındıran (N) faktörü ile çarpımının "Sievert birimi cinsinden doz eşdeğerini" verdiğini belirtebiliriz.

Hsievert = Dgray x Q x N
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6.2. Radyoaktivite Birimi
Hastahane veya kliniklerde radyoaktif maddelerin kullanımı yaygındır. Kullanıcı satın aldığı
radyoaktif maddenin aktivitesini bilmek ister.

Radyoaktif maddenin saniye başına gerçekleştirdiği bozunma sayısına "aktivite" denir.

Aktivitenin SI birimi "becquerel" olarak adlandırılır ve kısaca (Bq) ile sembolize edilir.
Daha önce de belirtildiği gibi "curie" SI öncesi kullanılan radyoaktivite birimi olup kısaca
"Ci" ile sembolize edilir.

Bir gram radyumun saniyede uğradığı bozunma sayısı (3.7x1010 bozunma/saniye) "curie" olarak tanımlanmış ve bu sayıda aktivite gösteren tüm diğer radyoaktif maddelerin aktivitesi 1 curie olarak belirtilmiştir.
1 Ci = 307 x 1010 bozunma/saniye
1 Ci = 3,7 x 1010 Bq
1 Bq = 2,703 x 10-11 Ci

6.3. Tolerans Dozu
Bir insanın tek bir göğüs filmi çektirmesi, yaklaşık 7 milliremlik (7x103 rem) bir doz alınmasını gerektirir. Ancak bir insanın maruz kaldığı toplam radyasyon dozunun belirlenebilmesi için, tüm diğer radyasyon türlerinden aldığı dozun rem (veya-sievert) cinsinden hesaplanıp, toplanması gerekir. Uluslararası Korunma komisyonu (ICRP) "maksimum izin verilen doz" kavramını ortaya atarak, bu dozu 0,3 rem/hafta olarak sınırlamıştır. İnsanlarda
yaklaşık 300 rem civarında veya üstünde bir doz "öldürücü etki" gösterir.
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Özet
Radyasyona, radyoaktif çekirdeklerin bozunması sonucu ortaya çıkar. Bir çekirdeğin kararlı olması çekirdekteki nötron/proton oranına bağlıdır. 40
20 Ca ka kadar olan küçük kütleli
atomlarda nötron/proton oranı yaklaşık birdir.
Radyoaktif ana çekirdek kararlı yavru çekirdek oluşturuncaya kadar bozunur. Bu bozunma4
lar α, β ve γ bozunmaları olarak bilinir. Alfa (α) taneciği aslında bir 2 He çekirdeğidir.
Beta (β) taneciği bir elektrondur. Gamma bozunması ise bir enerjidir. Her radyoaktif madde
bir yarı-ömür ile tanınır. Yarı-ömür başlangıç radyoaktif maddenin ağırlığının yarıya inmesi
için geçen süre olarak tarif edilir ve t1/2 ile ifade edilir.
Radyasyon canlı hücresine iyon çifti ve serbest radikal oluşturarak zararlı olur. Bu tür radyasyonlara "iyonlaştırıcı radyasyonlar" adı verilir. Radyasyon miktarı doz kavramıyle
açıklanır. Doz miktarı çeşitli şekilde ölçülür.

Değerlendirme Soruları
Aşağıdaki soruların yanıtlarını verilen seçenekler arasından bulunuz.
1.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Ca - 40'a kadar bütün atom çekirdekleri radyoaktiftir.
B) Nötron/proton sayıları 1 olan çekirdekler kararlıdır.
C) En büyük atom numarasına sahip kararlı çekirdek 209
83 Bi çekirdeğidir.
D) Doğada bulunan kararlı çekirdeklerin çoğunda çift sayıda proton ve nötron
bulunur.
E) Atom numarası tek olan kararlı element sayısı 2 yi geçmez.

2.

4 He
helyum çekirdeği hangi bozunma sonucu oluşur?
2
A) α bozunması
B) β bozunması
C) γ bozunması
D) x - ışını
E) Yavru çekirdek oluşumundan
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3.

Herhangi bir radyoaktif çekirdeğin 2 yarı-ömür sonra miktar olarak hangi oranda
kalır?
A) 1/2
B) 1/4
C) 1/8
D) 1/3
E) Tamamı yok olur

4.

10 dakika yarı-ömür'e sahip bir radyoaktif madde 1 gram geliyorsa, 10 dakika
sonra kaç gram madde azalır?
A) 0,1 gram

5.

B) 0,2 gram

C) 0,3 gram

D) 0,4 gram

E) 0,5 gram

α - taneciği insan vücuduna ne kadar nüfus eder?
A) İnsan derisini geçerek, hücrelere ulaşır
B) İnsan derisini yakacak kadar
C) İnsan derisini geçmeden durur
D) Havadan geçemez
E) Hücre içlerine kadar nüfus eder.

6.

Aşağıdakilerden hangisi radyoaktivite miktarı ölçü birimidir?
A) Becquerel
B) Sievert
C) Gray
D) Rem
E) Rad

7.

Uluslararası Korunma Komisyonu tarafından "maksimum izin verilen doz miktarı"
haftalık kaç rem olarak kabul edilmiştir?
A) 0,1 rem

B) 0, 2 rem

C) 0,3 rem
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D) 0,4 rem

E) 0,5 rem

8.

Aşağıdaki ifadelerin hangisi doğrudur?
A) İyonlaştırıcı radyasyonun direkt ve indirekt etkileri, canlılarda zarara neden
olur.
B) Bir SI birimi olan Curie,radyoaktivitenin miktarını belirtir.
C) Bir SI birimi olan rad, soğurulan radyoaktivitenin dozunu belirtir.
D) Bir SI birimi olan rem, soğurulan dozun zararını belirtir.
E) Aktivitenin SI öncesi birimi, "becquerel" olarak bilinir.

9.

Aşağıdaki ifadelerin hangisi doğrudur?
A) 210 Pb → 210 Bi + 0 e + 4 He
-1
2
82
83
B) 210 Pb → 210 Bi + γ
82
83
C) 210 Pb → 210 Bi + n
82
83
D) 210 Pb → 210 Bi + 0 e + γ
-1
82
83
E) 210 Pb → 210 Bi + 4 He + γ
2
82
83

10.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A)

226 Ra → 214
0
4
88
84 Po + -1 e + 2 He

B)

226 Ra → 222 Rn + 4 He + γ
2
88
86

218
C) 226
88 Ra → 84 Po +
D)

4 He + 0 e
2
-1

226 Ra → 222 Rn + 0 e + 1 n
-1
88
86
0

E) 226 Ra → 222 Rn + γ
88
86
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