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G‹R‹ﬁ
X-›ﬂ›nlar›n›n 1895 y›l›nda W.C. Roentgen taraf›nca keﬂfinden çok k›sa bir süre sonra, radyasyonun dozuna ve maruz
kal›ﬂ süresine göre canl› doku ve organizmalar üzerine
tahrip edici etkileri fark edilmiﬂtir. Böylelikle, radyasyonun malign tümörlerin tedavisinde uygulanmas› baﬂlam›ﬂt›r. Radyasyon hasar› h›zl› ço¤alma özelli¤i gösteren hücrelerde daha etkindir. Eﬂ zamanl› olarak, tümör hücreleri
gibi h›zl› ço¤alma özelli¤ine sahip normal hücreler de benzer ﬂekilde etkilenmektedir. Bunun nedeni, radyasyonun
hücreler aras›nda seçici özelli¤inin olmamas›d›r. Günümüzdeki ça¤daﬂ onkolojik yaklaﬂ›m›n ana temeli maksimum oranda tümör hücresi eradikasyonunun yan› s›ra minimum seviyede normal doku hasar›n›n sa¤lanmas›d›r. Bunu sa¤lamak için birçok farkl› tedavi yaklaﬂ›mlar› mevcuttur. Kiﬂiler tedavinin yan› s›ra tan› amac›yla da radyasyona maruz kalabilir. T›bbi tan› veya tedavide kullan›lan
radyasyonlar çeﬂitlidir. Bu ›ﬂ›nlar iyonizan veya noniyonizand›r. Tan› amaçl› radyoloji veya nükleer t›p alan›nda iyonize edici radyasyon kullan›m› yayg›nd›r. Radyasyonun fetus üzerine etkilerine geçmeden evvel, radyofizik bilgilerinin k›saca hat›rlat›lmas›n›n yararl› olaca¤› kan›s›nday›z.
‹yonize Edici Radyasyon: Atomu pozitif çekirdek ve negatif elektronlar dengede tutmaya çal›ﬂ›r. Dengeye gelmemiﬂ
çekirdek, elektron ya da sadece enerji yayarak daha kararl› hale gelmeye çal›ﬂ›r. Çekirde¤in kararl› hale geçmek için
atomdan ortama sal›nan parçac›k ya da enerji radyasyon
olarak tan›mlan›r. ‹nsanlar uzaydan ve güneﬂten gelen
›ﬂ›nlar, yeryüzünde bulunan maddeler, teknolojik araçlardan radyasyon al›rlar. Bu tip radyasyonun elektromanyetik dalgalar›n dalga boylar› çok uzun oldu¤undan enerjileri düﬂüktür ve iyonize edici özellikleri yoktur. Radyolojik
görüntüleme yöntemlerinde ve radyoterapide kullan›lan
›ﬂ›nlar›n "iyonize edici" özelli¤i vard›r. ‹yonize radyasyon
etkiledi¤i maddelerdeki atomlar›n elektronlar›n› koparacak enerjiye sahip oldu¤u için, hücrelerde DNA hasar›na
ve genetik de¤iﬂikliklere yol açabildi¤i gibi serbest radikal
ve iyon oluﬂumuna neden olarak hücrelerin ölmesine de neden olabilir. Ancak bu etki radyasyona maruz kalma süresine, ﬂiddetine ve maruz kalan vücut bölgesine ba¤l› olarak de¤iﬂiklik gösterebilir. Baz› etkiler hemen ortaya ç›-

karken baz› etkileri uzun y›llar sonra kendini gösterebilir.
‹yonize radyasyonun insan dokusundaki absorbe dozu tan›mlamak için eskiden rad birimi kullan›lmaktayd›. 1 rad,
›ﬂ›nlanan maddenin 1 gram›nda 100 erg’lik enerji absorpsiyonu oluﬂturan radyasyon miktar›n› tan›mlar. Günümüzde art›k SI birimleri yani rad yerine Gray (Gy) kullan›lmaktad›r. 1 Gy 1 kg’da 1 joule enerji absorpsiyonuna eﬂde¤erdir. Buna göre 1 Gy 1000 mGy veya 100 rad ﬂeklinde ifade edilebilir. Farkl› radyasyon tiplerinin canl› sistemlerde oluﬂturaca¤› etkilerin farkl› oluﬂu sadece biyolojik
sonuçla ilgili, bütün radyasyonlar için kullan›labilecek bir
ifadenin ortaya konmas›n› zorunlu k›lm›ﬂt›r. Bu yüzden
doz eﬂde¤eri kavram› geliﬂtirilmiﬂtir. Bu e¤er absorplanan
doz rad ile ifade edilirse doz eﬂde¤eri rem, Gy ile ifade edilirse sievert (Sv)’dir (1).

PRENATAL RADYASYONUN ETK‹LER‹:
‹yonize radyasyona en hassas olan hücreler h›zl› bölünen ve
mitotik fazdaki hücrelerdir. Embriyo ve fetüste bir yandan
h›zl› hücre bölünmeleri ile büyüme meydana gelirken, bir
yandan farkl›laﬂma olaylar› ile çeﬂitli organ taslaklar›n›n
geliﬂmesi gerçekleﬂir. Bu nedenle embriyo ve fetus tüm prenatal geliﬂim periyodu s›ras›nda radyasyona oldukça duyarl›d›r. ‹yonize edici radyasyonun fetus üzerindeki zarar verici etkileri hem hayvan modellerinden hem de henüz gerekli korunma önlemlerinin al›nmad›¤› dönemlerde t›bbi
amaçla ›ﬂ›nlamalara maruz kalan hastalar ve Japonya’ya
at›lan atom bombas› sonras› sa¤ kalan hamilelerden elde
edilen verilerden anlaﬂ›lm›ﬂt›r. Diagnostik radyasyonla verilen daha düﬂük dozlar›n uzun vadedeki etkileri ise epidemiyolojik çal›ﬂmalar veya yüksek dozlar›n etkilerinden ç›kan teorik aç›klamalarla tahmin edilebilmektedir (2-4).
Prenatal dönemde maruz kal›nan iyonize radyasyon deterministik etki denilen intrauterin ölüm, organ malformasyonlar›, büyüme gerili¤i ve zeka gerili¤i; sitokastik etki
denilen lösemi, solid tümörler ve genetik anomalilere sebep olabilmektedir. Deterministik etki bir eﬂik doz de¤erinin üstündeki dozlarda meydana gelir ve etkinin derecesi
dozun art›ﬂ›na paralel olarak artmaktad›r. Sitokastik etkiler ise tek bir hücrenin etkilenmesi ile oluﬂabilir ve meydana gelebilmeleri için kesin bir eﬂik doz de¤erinden bahse-
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dilmemektedir. Radyasyonun geliﬂme sürecine etkilerini
belirleyen faktörtörlerden en önemlileri radyasyona fetal
geliﬂimin preimplantasyon, organogenez ve fetüs evrelerinden hangi evrede maruz kal›nd›¤›, maruz kal›nan doz
ve doz h›z›d›r (2-4):

FETAL GEL‹ﬁ‹M EVRELER‹:
Preimplantasyen evresi (0-2 gestasyonel hafta): Bu evre,
yumurtan›n döllenmesi ile uterus duvar›na implantasyonu
aras›ndaki süreleri kapsar. Preimplantasyon ve implantasyon periyodunda radyasyonun baﬂl›ca etkisi düﬂü¤e neden
olmas›d›r. Bu düﬂüklerin ço¤u beklenen adet kanamas›ndan önce meydana geldi¤i için genelde fark edilmez. Bu
yüzden bu dönemde uygulanan radyasyonun etkileri ço¤unlukla hayvan çal›ﬂmalar›na dayanarak belirlenmiﬂtir.
Bu dönemde 0.10-0.15 Gy eﬂik doz de¤erleri bildirilmiﬂtir. Bu evrede uygulanan radyasyon doza ba¤l› olarak embriyonun implante olamamas› ve ölmesine sebep olabilir.
E¤er embriyo ölmez ise, implantasyon gerçekleﬂir ve normal geliﬂme devam eder. Bu durumda çeﬂitli anormalliklerin oluﬂma riski oldukça düﬂüktür (2-5).
Organogenez evresi (3-7 gestasyonel hafta): Hücre farkl›laﬂmas› ve birçok organ›n geliﬂti¤i bu evre radyasyona
karﬂ› en duyarl› dönemdir. Organogenez döneminde eﬂik
radyasyon de¤eri olarak 0.05 ile 0.5 Gy aras›nda de¤iﬂen
de¤erler bildirilmiﬂtir (3-6). Bu evrede do¤um öncesi ölüm
olaylar›n›n oran› azal›r, do¤umsal anormalliklerin ve do¤um sonras› ölüm olaylar›n›n oran›nda art›ﬂ meydana gelir. Evrenin erken dönemlerinde radyasyona maruz kalan
embryolarda büyüme gecikip normalden daha düﬂük a¤›rl›kta do¤umlar görülebilir. Organogenez evresinde her organ belli süreler içinde oluﬂur. Bu durumda, ›ﬂ›nlama esnas›nda hangi organlar oluﬂuyor ise o organlarla ilgili
anormalliklerin meydana gelme olas›l›¤› yüksektir. Al›nan
doz 100-200 mGy ve üzeri ise hücre, doku ve organ hipoplazisi oluﬂabilir (2,3). 40 mGy ve alt›ndaki dozlarda mikrosefali, anensefali, spina bifida, büyümede gecikme, göz
hasarlar› görülebilmektedir (7). E¤er annenin ald›¤› doz
1.5 Gy veya üzeri ise mikrosefali oran›n›n artt›¤› ama buna her zaman ciddi zeka gerili¤i eﬂlik etmedi¤i, radyasyona ba¤l› ortaya ç›kan mikrosefali olgular›n›n sadece
%25'inde zeka gerili¤i saptand›¤› belirtilmiﬂtir (7,8).
Fetüs evresi (>7 gestasyonel hafta): Radyasyona en dirençli olan hamileli¤in bu son döneminde, organlar›n oluﬂumu tamamlan›r ve fonksiyonel süreçlerin geliﬂimi ön
plana ç›kar. Bu evrede uygulanan radyasyon sonras› ölüm
ve do¤umsal anormalliklerin görülme oran› son derece düﬂüktür ve embriyoyu öldürmek için erken evrelere oranla
çok daha yüksek dozlar gereklidir. Hiroﬂima ve Nagazaki’de prenatal radyasyona maruz kalm›ﬂ 1544 çocukta yap›lan incelemeler zeka gerili¤i ve mikrosefali geliﬂimi aç›s›ndan en riskli dönemin 8.-15. gebelik haftalar› aras›nda
radyasyona maruz kal›nmas› oldu¤unu, bu dönemde alt s›-
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n›r olarak 0.06-0.31 Gy prenatal ›ﬂ›n alm›ﬂ çocuklarda
her Gy için ciddi zeka gerili¤i riskinin %40 oran›nda artt›¤›n› göstermiﬂtir. 16.- 25. gebelik haftalar› aras› radyasyona maruz kalanlarda zeka gerili¤i riskinin azalarak devam etti¤i, yaklaﬂ›k 0.28 Gy’e maruz kal›nmas› durumunda her Gy için 0.1 oran›nda riskin artt›¤› ve 25. gebelik
haftas›ndan sonra ve 8. gebelik haftas›ndan önce maruz
kal›nmas› durumunda ise zeka gerili¤inin meydana gelmedi¤i belirtilmiﬂtir (2-4,8,9). Bu dönemde zeka gerili¤i olan
her olguda mikrosefali görülmeyebilir.
Zeka gerili¤i olanlarda IQ (intelligency quote=zeka seviyesi) seviyesi 70 puan›n alt›ndad›r ve normal populasyonda %3 oran›nda görülür. Do¤an bebeklerin IQ puanlar› incelendi¤inde IQ düﬂüklü¤ü geliﬂimi için en yüksek riskin
anne aday›n›n 8.-15. gebelik haftalar› aras›nda radyasyona maruz kalmas› oldu¤u belirlenmiﬂ ve 100 mGy’in alt›ndaki dozlarda IQ puan›nda belirgin etki görülmemiﬂtir
(2,3). Normal IQ düzeyi 100 olarak al›n›rsa 8.-15. gebelik haftalar›nda 1 Gy radyasyona maruziyette 30 puanl›k
azalma tespit edilirken, 16-25 hafta aras›nda radyasyona
maruz kalma durumunda IQ’da gerilemenin daha az oldu¤u görülmüﬂtür (8-10).
Hamileli¤in 30. haftas›ndan sonraki ›ﬂ›nlamalarda, anormalliklerin meydana gelme olas›l›¤› azalmas›na ra¤men
fonksiyonel bozukluklar, ciltte eritem, anormal pigmentasyon, epilasyon, hematolojik problemler geliﬂebilir.

RADYASYON DOZU VE DOZ HIZI:
Radyasyonun geliﬂme sürecini etkileyen di¤er faktör ise
maruz kal›nan dozdur. Düﬂük dozlarda in utero radyasyon
nedeniyle oluﬂan ölü do¤umlarda radyasyonun hasarlar›n›
tespit etmek oldukça zordur. Çünkü, intrauterin dönemde
hiçbir teratojen etkene maruz kalmayan bebeklerin bile
%3-6 oran›nda anomalilerle dünyaya gelme riskinden bahsedilmektedir (3,4,11). Hamile bayan›n radyasyona maruz
kald›¤› zaman oluﬂabilecek riskler ve öneriler Uluslararas›
Radyasyondan Korunma Komisyonu (ICRP) taraf›ndan yay›nlanan raporlarla belirtilmektedir (2,3). Amerikan Radyoloji Derne¤i, ICRP bir kez uygulanm›ﬂ olmak ﬂart›yla günümüzde kullan›lan direkt grafilerin embriyo ya da fetus
üzerinde olumsuz bir etki gösterecek özelli¤e sahip olmad›¤›n› belirtmiﬂtir (2,12). Fetusa zararl› olabilecek iyonize
radyasyon kümülatif dozunun 5 rad (50 mGy) oldu¤u, fetusun bu miktar›n alt›nda radyasyona maruz kalmas› durumuda ise zarar görme olas›l›¤›n›n son derece uzak oldu¤u
ve konjenital anomali riskinin anlaml› olarak artmad›¤› belirtilmiﬂtir (2,5,12-14). Birçok ülkede meslekleri gere¤i
radyasyonla çal›ﬂan annelerde, fetüsün tüm hamilelik dönemi boyunca al›nmas›na izin verilen en yüksek doz 5 mSv,
y›ll›k biriken doz da 20 mSv’ dir (4,5). Son zamanlarda,
hamileli¤in tespitinden sonra radyasyonla u¤raﬂan kad›nda
hamileli¤in geri kalan döneminde fetusun 1mSv (1 mGy)
alt›nda doz almas› önerilmektedir (2,8,13).
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Radyasyonun geliﬂme sürecine etkileri aç›s›ndan bir eﬂik
dozun varl›¤› konusu da tart›ﬂmal›d›r. Hayvan deneylerinden elde edilen sonuçlar, eﬂik dozun var olabilece¤ini ve bu
dozda hasar›n çok düﬂük oldu¤u kabul edilmektedir. Hammer-Jacobsen 10 cGy’i eﬂik doz olarak kabul etmekte ve
gebeli¤in ilk 6 haftal›k döneminde bu dozda radyasyona
maruz kalmas› halinde, anormal çocu¤un do¤mas›n› önlemek amac› ile hamileli¤inin kürtaj iﬂlemi ile sonland›r›lmas›n› önermektedir (15). Ancak, kesin bir doz de¤erinin
belirlenmesi oldukça güçtür. ‹yonize radyasyona maruz
kalma sonras›, gebeli¤in sonland›r›lmas› karar› için birçok
faktör de¤erlendirilmelidir. Fetusun 100 mGy’den daha
düﬂük dozlarda radyasyona maruz kalmas› gebeli¤in sonland›r›lmas› için tek baﬂ›na yeterli bir neden olmad›¤› belirtilmektedir. Özellikle fetusun gestasyonun 10.günü ile
25. haftas› aras› 100 mGy’den daha fazla radyasyon almas› durumunda fetal malformasyon, merkezi sinir sistem
hasar›, büyüme gerili¤i oluﬂma riskinin artmas›ndan dolay› olgunun töropatik abortus aç›s›ndan de¤erlendirilmesi
önerilmektedir (2,4). Ancak bu karar multidisipliner ekip
taraf›ndan gebeli¤in evresi, tahmini fetus dozu, ailenin
etik ve dini inan›ﬂlar›, teratojen ilaç kullan›m› gibi ek faktörler de dikkate al›narak ve aile ile riskler tart›ﬂ›larak verilmelidir. Ayr›ca, prenatal dozda tahmini s›n›r de¤erlerin
ço¤unlukla hayvan deneylerine dayand›r›lmas›, iyonizasyon etkileﬂim verilerinin toplanmas›nda güçlüklerin olmas› ve 3-5 cGy düﬂük dozlarda bile olas› sitokastik etkinin
varl›¤›ndan dolay› her olgu kendi koﬂullar› içinde ele al›narak, 1 mGy üstündeki de¤erlerde anne ve babaya ayr›nt›l› aç›klama ve durum de¤erlendirilmesi yap›lmas› önerilmektedir (2,5,7,8).
Fetüs üzerine radyasyonun etkisinde doz h›z› da belirleyici
faktör olarak görülmektedir. Birçok veri tek doz radyasyona maruziyet sonuçlar›n› göstermektedir. Oysaki embriyoda
oluﬂan birçok bozuklu¤un, doz h›z›n›n düﬂürülmesi, fraksiyonasyonun art›r›lmas› ile dokular›n iyileﬂme sürecine izin
verilmesiyle önemli ölçüde azald›¤› bildirilmektedir (4).

RADYASYONUN GENET‹K VE KARS‹NOGEN
ETK‹LER‹:
Radyasyon potansiyel olarak gelecek kuﬂaklar› etkileyen
mutasyonlara yol açabilir. Ancak, çekinik mutasyonlar birkaç kuﬂak sonra etkisini gösterebilir. Hayvanlar üzerinde
yap›lan araﬂt›rmalarda radyasyonun karmaﬂ›k yeni mutasyonlar yaratt›¤› gösterilmiﬂtir (3,4). Düﬂük dozlar›n kromozomlarda meydana getirdi¤i ufak de¤iﬂiklikleri insanda
göstermek oldukça güçtür. Veriler, radyasyonun yaratt›¤›
yeni mutasyonlar›n, genel popülasyondaki do¤al gen mutasyonlar›ndakinden hafif bir art›ﬂa yol açt›¤›n› göstermektedir. 10 mGy sonras› genetik hastal›k oluﬂma olas›l›¤›
%0.012- %0.099 olarak tahmin edilmektedir (13).
Embriyonel ›ﬂ›nlamalar›n en korkulan etkisi uzun dönemde ortaya ç›kan kanserlerdir. Yüksek dozlarda radyasyo-

nun karsinojenik etkisi gösterilmiﬂtir. Düﬂük doz radyasyona maruz kalan kiﬂilerle yap›lan epidemiyolojik baz› çal›ﬂmalar radyasyonun karsinojenik etkisi hakk›nda bize baz›
fikirler vermektedir, ancak riskin boyutu bilinmemektedir.
Baz› çal›ﬂmalarda prenatal düﬂük dozlarla radyasyonun
çocukluk ça¤› solid tümör ve lösemi riskinin artt›¤› ve rölatif riskin 1.5-2.4 oldu¤u gösterilmiﬂtir (16,17). Bu konuda en geniﬂ kapsaml› çal›ﬂma ise Stewart ve Kneale taraf›ndan yap›lm›ﬂ ve x-›ﬂ›n› uygulanmas› ile kanser riskinin yaklaﬂ›k %50 oran›nda artabilece¤ini belirtmiﬂlerdir
(16). Ancak, bu çal›ﬂmada fetal veya embriyonik doz kesin olmad›¤› için artan her doz için artan risk do¤ru tahmin edilememektedir ve sonuçlar çal›ﬂmadaki baz› eksikler nedeniyle çok tart›ﬂmal›d›r. MacMahon ve ark. (17) da
çal›ﬂmalar›nda prenatal radyasyon ile lösemi görülme aras›nda anlaml› iliﬂkinin varl›¤›n› göstermiﬂlerdir.
Baz› çal›ﬂmalarda, özellikle Hiroﬂima ve Nagasaki’de prenatal radyasyona maruz kalm›ﬂ kiﬂilerde kanser oluﬂumu
ile radyasyon aras›nda anlaml› iliﬂki bulunamam›ﬂt›r
(18,19-23). 1953-1981 y›llar›nda ‹ngiltere’de kanserden
ölen 15041 çocukta gebelik öncesi, sonras› ve s›ras›nda
mesleki bilgi alt›nda ve eﬂit say›da kontrolle eﬂleﬂtirildi¤inde radyasyonla iliﬂki bulunmam›ﬂt›r (24). Meinert ve
ark.’lar›n›n Alman çocuklar›nda yapt›¤› çal›ﬂmada, çocukluk ça¤› kanserlerinin geliﬂmesinde prenatal iyonize radyasyona maruz kalman›n önemli rol oynamad›¤› gözlemlenmiﬂtir (18)
Embriyonal ›ﬂ›nlamalar›n karsinogen etkisi görüldü¤ü gibi oldukça tart›ﬂmal›d›r (3). Vaka kontrol çal›ﬂmalar›ndan
nedensel iliﬂki bulunurken, kohort çal›ﬂmalar›nda iliﬂki bulunamam›ﬂt›r. Çal›ﬂmalar›n retrospektif olmas›, radyasyondan etkilenen kiﬂi say›s› toplumdaki kanserin do¤al insidans›yla karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda daha az olmas›, havyan deneylerinden elde edilen sonuçlar›n insana uyarlamas›ndaki
zorluklar, latent period düﬂük doz etki çal›ﬂmalar›n› zorlaﬂt›ran nedenlerdir. Son incelemelerde, embriyonun radyasyona maruz kalmas› ile kanser oluﬂumu aras›ndaki iliﬂkiyi aç›klayan do¤rudan bir kan›t olmad›¤› vurgulanmakla birlikte, embriyo ve fetüsün karsinogen etki bak›m›ndan
çok duyarl› oldu¤u ve rölatif risk 1.4 olarak belirtmiﬂtir
(16,25). Doll ve Wakeford (25)’un incelemelerinde in utero 10 mGy radyasyona maruz kalan fetüslerde çocukluk
kanser riskinin artt›¤›, her 1 Gy baﬂ›na ise %6 absolut riskin oldu¤u belirtilmektedir.

GEBEL‹K VE RADYOTERAP‹
Gebelikte radyoterapi multidisipliner yaklaﬂ›m› gerektiren,
hasta ve hekim aras›nda s›k› diyalog gerektiren bir konudur. Radyoterapi ile fetusun ald›¤› doz yüksek oldu¤u için
tedavi öncesi do¤urganl›k ça¤›ndaki kad›nlarda gebelik durumunu mutlaka sorgulamal›d›r ve tedavi boyunca gebe
kalmamas› gerekti¤i söylenmelidir. Gebelikte radyoterapi
karar› tümörün yerleﬂim yeri, evresi, alternatif tedavi yön-
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temleri, yarar-zarar dengesi, gebeli¤in hangi evrede oldu¤u, hastan›n ve ailenin kendi koﬂullar› göz önüne al›narak
etik kurallara uyarak verilmelidir. Radyoterapi, özellikle
pelvik yerleﬂimli tümörlerde fetusta mortalite ve morbidite
meydana getirebilece¤i için gebelik sonras›na ertelenmeye
çal›ﬂ›lmal› veya baﬂka tedavi yöntemleri tart›ﬂ›lmal›d›r.
E¤er radyoterapinin uygulanmamas› hastan›n sa¤kal›m›n›
olumsuz yönde etkileyecek ise, hasta ile töropatik abortus
tart›ﬂ›lmal›d›r. Pelvis d›ﬂ› yerleﬂimli kanserlerde radyoterapi ertelenemiyor ise en az›ndan hamileli¤in 2. dönemin ortas›na kadar beklenmelidir. Ayr›ca, tedavi öncesi tedavi
plan› ve fantom ölçümleri yap›larak fetusun alaca¤› doz
önceden tahmin edilmeli, tedavi s›ras›nda potansiyel riskleri azaltmak için gerekli planlamalar ve korumalar yap›lmal›, 25 MV’den az foton enerjisi kullan›lmal›, in-vivo dozimetrisi kullan›larak fetusun ald›¤› doz bilinmelidir
(2,26,27). Standart bir supradiyafragmatik bölgenin ›ﬂ›nlamas›nda fetusa ulaﬂan radyasyon miktar›n›n büyük bir
k›sm› d›ﬂ ortamdan al›nan radyasyondan çok, annenin dokular›ndan fetusa yans›yan, kolimatör, blok gibi ›ﬂ›n biçimlendiriciler nedeniyle saç›lan dozlard›r (2,5,26,27). Araﬂt›rmalar supradiyafragmatik bölgenin abdominal koruma
ile ›ﬂ›nlanmas› sonras› fetusun ald›¤› dozun total verilen
dozun %1.2-%7.1 ini ald›¤›n› göstermiﬂtir (7). Ancak, kemoterapi sonras› tümörün küçülmesi ve radyoterapi tekni¤indeki geliﬂmeler ile daha küçük alanlar ›ﬂ›nlanmakta,
dolay›s› ile sa¤l›kl› do¤umlar gerçekleﬂmektedir. Radyoterapi öncesi anne ve aile uygulanacak radyoterapi ile fetusun alaca¤› doz ve bunun fetusa etkileri konusunda bilgilendirilmeli ve onam formu al›nmal›d›r.

GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLER‹ VE FETAL DOZ
TAHM‹N‹:
T›bb›n hemen her alan›nda birçok hastal›¤›n tan› ve de¤erlendirilmesinde yayg›n olarak radyolojik görüntüleme yöntemlerinden yararlan›l›r. Bu de¤erlendirmeler s›ras›nda
hastan›n gebe olmas› çok dikkat edilmesi gereken özel bir
durumdur. Bilinci yitik ya da gebeli¤inin henüz fark›nda
olmayan anne adaylar›nda radyolojik inceleme, radyasyonun bebek üzerindeki muhtemel etkilerini nedeniyle daha
sonra hem gebe ve ailesinde hem de tedavi uygulayan hekimde endiﬂelenmelere yol açar. Ayr›ca, gebelik s›ras›nda
uygun teﬂhis ve tedavi için istenilen radyolojik tetkikler veya uygulanmas› gereken radyoterapi multidisipliner yaklaﬂ›m› gerektiren, hasta ve hekim aras›nda s›k› diyalog gerektiren konudur. Genellikle, yetersiz bilgi nedeniyle bu tip
problemler gebeli¤in gereksiz yere sonland›r›lmas›na neden olabilmektedir. Oysaki, gebelerde direkt grafi, floroskopi, seri ilaçl› ve ilaçs›z filmler (sindirim sistemi seri grafileri gibi), tomografi, anjiyografi, nükleer t›p uygulamalar› (akci¤er için ventilasyon/perfüzyon, tiroid sintigrafisi,
talium kalp sintigrafisi gibi) gibi yöntemler söz konusu oldu¤unda bebek üzerine olan riski belirlemek için maruz
kal›nan dozu hesaplayarak karara varmak daha do¤rudur
(2,5).Bu durum bilimsel yönden oldu¤u kadar ve adli yön-
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den de gereklidir. Fetusun ald›¤› dozu tahmin etmede birçok teknik kullan›l›r (2,5,13). Ayn› ülkede, ayn› olguda bile çok farkl› dozimetrik sonuçlar elde edilebilir.
Radyolojik inceleme için kullan›lan radyasyon kayna¤›ndan yay›lan ›ﬂ›n›n dozu ile dokunun ald›¤› doz, annenin ald›¤› doz ile fetal doz birbirinden farkl›d›r. Toplam dozdan
belli bir dokuya ulaﬂan doz miktar› kayna¤›n dokuya yak›nl›¤›, dokunun kal›nl›¤›, uterusun antevert veya retrovert
olmas›, mesane dolulu¤u, fetusun cilde uzakl›¤›, gebeli¤in
evresi ve kullan›lan aletin "kalitesi" ile iliﬂkili olarak farkl›l›klar gösterir. Fetal dozun hesaplanmas›nda radyolojik
incelemenin hangi pozisyonda al›nd›¤› (AP, PA, lateral,
oblik), teknik faktörler (radyografik, floroskopik), X-›ﬂ›n›na maruz kalan alan›n büyüklü¤ü, ›ﬂ›n kalitesi (tüp potansiyeli, jeneratör tipi, filtrasyon), ›ﬂ›n kayna¤› ile film mesafesi bilinmelidir (5,28). Digital radyografi teknikleri ile
fetusun ald›¤› doz anlaml› olarak azalmaktad›r (13).
Gebelik s›ras›nda çekilen pelvis d›ﬂ› herhangi bir tan›sal direkt grafide fetusa ulaﬂan doz, zarar verebilecek dozdan
daha azd›r. Anne kurﬂun gömlek giyiyorsa maruz kal›nan
doz önemsiz düzeye iner. Çekilen 21 adet diﬂ film neticesinde ise fetusa ulaﬂan radyasyon dozu anne aday›n›n çevreden
3 günde ald›¤› dozdan daha azd›r. Ama pelvis alan› görüntülemesinde fetusun ald›¤› doz miktar› daha yüksektir.
Floroskopik incelemelerde otomatik doz kontrol sisteminin kullan›lmas› doz kontrolünde anlaml› etki oluﬂturmakta ve önlem sa¤lamaktad›r. Magnifikasyon modunda, görüntü kuvvetlendiricinin alan› azalmakta ve al›nan doz
artmaktad›r. Fetal doz tahmini için floroskopik tüp potansiyeli, tüp ak›m› ve gridin kullan›l›p kullan›lmad›¤› gibi
baz› faktörlerin bilinmesi gerekmekte; dijital ve/veya magnifikasyon modunun kullan›l›p kullan›lmad›¤› ve ›ﬂ›nlama
süresi önem kazanmaktad›r. Ancak, genellikle floroskopi
süresi kaydedilmedi¤inden fetusun ald›¤› dozu net söylemek oldukça güçtür (5).
Pelvis d›ﬂ› bilgisayarl› tomografi (BT) incelemelerinde fetal doz, saç›lan ve kolime edilmiﬂ ›ﬂ›ndan s›zan radyasyondur. Fetusun ald›¤› doz; kesit say›s›, kal›nl›¤›, taranan
alan, hastan›n kal›nl›¤›, fetusun ciltten uzakl›¤› ve hangi
tip makine kullan›ld›¤›na ba¤l› olarak de¤iﬂir (28). Gebenin hacmine ve fetüsün inceleme alan›ndaki volümüne ba¤l› olarak tahmini doz hatas› yaklaﬂ›k %15 ile % 25 aras›nda de¤iﬂebilir. Spiral BT ayn› tarama alan›n›n incelenmesinde konvansiyonel BT’ye göre %10 yüksek radyasyon
dozuna neden olmakta; di¤er tarama parametreleri ayn›
kalarak pitch (kesit kal›nl›¤›/masa hareketi) artt›r›ld›¤›nda ise al›nan doz azalmaktad›r. Pitch 1.1’in üzerinde oldu¤unda ço¤u inceleme için al›nan integral doz konvansiyonel BT'ye göre daha azd›r (29). Tomografi çekimi s›ras›nda e¤er pelvis alan içi de¤ilse kurﬂun korumalar kullan›lmas› önerilir. Tablo I’de kontrast madde verilmeksizin çe-

162

GEBEL‹K VE RADYASYON

kilen farkl› alanlar›n radyolojik incelemelerinde abzorbe
edilen fetal dozlar için ortalama ve maksimum de¤erler
gösterilmiﬂtir.
Tablo I. S›k kullan›lan radyolojik görüntüleme yöntemleri
sonras› olas› fetusun ald›¤› dozlar (Ref.2. Valentin J. Pregnancy and medical radiation. ICRP publication 84. Ann
ICRP 2000; 30:1-43)
‹nceleme

Ortalama
doz (mGy)

Direkt grafiler
Kraniografi
<0.01
Akci¤er filmi
<0.01
Torakal vertebra
<0.01
Lumbar vertebra
1.7
Bat›n filmi
1.4
‹v urogram
1.7
Pelvis
1.1
Floroskopik incelemeler
Üst gastrointestinal sistemin
baryumlu incelemesi
1.1
Baryum enema
6.8
Bilgisayarl› Tomografi (BT)
Kranial BT
<0.005
Toraks BT
0.06
Bat›n BT
8
Lumbar vertebra BT
2.4
Pelvis
25

Maksimum
doz (mGy)
<0.01
<0.01
<0.01
10
4.2
10
4

5.8
24
<0.005
0.96
49
8.6
79

Radyolojik inceleme yap›lacak bayan hastalarda baz› al›nmas› gereken önlemler vard›r. Radyoloji iste¤i yap›l›rken
veya çekimden evvel do¤urganl›k ça¤›ndaki kad›nlarda gebelik durumunu mutlaka sorgulamal›d›r, herhangi bir tereddüt ya da adet gecikmesi durumunda özellikle yüksek
dozlu ve pelvik bölgeyi kapsayan X ›ﬂ›n› tetkikin 28 gün
sonras›na ertelenmesi önerilmektedir. Radyoloji bekleme
ve inceleme odalar›nda gebeleri ve gebelik olas›l›¤› olan
kad›nlar› uyar›c› nitelikte yaz›lar bulunmal›d›r. Gebelik s›ras›nda mutlaka radyolojik inceleme yap›lmas› gereken
durumlarda, verilecek radyasyonun zarar› ya da incelemeyi ertelemenin risklerini doktor hasta ile tart›ﬂ›lmal›,
mümkünse alternatif iyonizan radyasyon riski taﬂ›mayan
(ultrason, MRI gibi) tan›sal yöntemler tercih edilmelidir.
E¤er incelemeyi yapmak t›bbi aç›dan kesin gerekiyorsa,
daha düﬂük dozla, s›n›rl› pozisyonlarda, fetusu etkileyen
kontrast madde kullanmadan ve kar›n üzerine kurﬂun
gömlek konularak film çekilmesi önerilir. Örne¤i ürolithiasis tan›s› için rutin intravenöz urogram yerine 1 ön film
ve kontrast sonras› 10-15 dakika sonra tek film yeterli
olabilir. Floroskopi yap›lmas› gerekiyorsa mutlaka süre
azalt›lmal›d›r. Çünkü 7 dakikay› geçen floroskopilerde fetus dozu 50 mGy’in üzerindedir. Tomografi çekimlerinde
kesit say›s› azalt›labilir, sadece gerekli bölge taranabilir.

Gebe olan ya da oldu¤u sonradan anlaﬂ›lan, radyolojik inceleme yap›lm›ﬂ olgularda mutlaka fetusun ald›¤› tahmini
doz hesaplanmal›d›r. Radyasyon riski ile ilgili olarak yap›lan incelemeler ve aile ile yap›lan tüm konuﬂmalar kay›tlara geçirilmelidir (2,5).

SONUÇ:
Fetüs h›zl› bölünen ve ço¤alan hücrelerden oluﬂtu¤undan,
radyasyona eriﬂkinden çok daha duyarl›d›r. Gebelik döneminde maruz kal›nan iyonize radyasyonun fetus üzerine en
s›k görülen biyolojik etkileri intrauterin ölüm, kongenital
malformasyolar, mikrosefali, zeka gerili¤i, büyüme gerili¤i ve kanserlerdir. Radyasyonun etkisi fetüsün maruz kald›¤› gestasyonel dönem, absorbe radyasyon dozu ve doz h›z› ile iliﬂkilidir. Hamile kad›nlar›n radyasyona maruz kalmas›ndan güçlü klinik endikasyon olmad›kça kaç›n›lmal›
ve mutlaka inceleme yap›lmas› gerekiyorsa alternatif tan›sal yöntemlere baﬂvurulmal›d›r. E¤er, gebe iyonize radyasyona maruz kalm›ﬂsa, mümkün oldu¤u kadar do¤ru bir ﬂekilde fetüse etki eden doz hesaplanmal›d›r. Son zamanlarda radyoloji alan›ndaki teknolojik ilerlemeler incelemeler
esnas›nda maruz kal›nan doz miktar›n› belirgin ﬂekilde
azaltmaktad›r. Bir kez uygulanm›ﬂ olmak ﬂart›yla direkt
grafi ile fetus 5 rad’›n alt›nda radyasyona maruz kalmaktad›r ki bu durumda fetusun zarar görme olas›l›¤›n›n son
derece uzak oldu¤u belirtilmektedir. Ancak düﬂük dozda
bile olas› sitokastik etkinin varl›¤›ndan dolay›, 1 mGy üzerindeki dozlarda intrauterin radyasyona maruz kalm›ﬂ anneler, radyasyonun etkileri hakk›nda bilgilendirilmelidir.
Gebeli¤in sonland›rma karar› multidisipliner ekip taraf›nca gebeli¤in evresi, tahmini fetus dozu, ailenin etik ve dini inan›ﬂlar›, teratojen ilaç kullan›m› gibi ek faktörler de
dikkate al›narak ve aile ile riskler tart›ﬂ›larak verilmelidir.
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