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1. GİRİŞ 

1.1. Radyasyon Kavramı 

Radyasyon, uzayda veya ortam içerisinde dalga veya parçacık şeklinde enerjinin 

yayılması veya transfer edilmesidir (Weisstein, 2007). Radyasyonu temel olarak iki 

şekilde sınıflandırabiliriz. Bunlar “partiküler” ve “elektromanyetik” radyasyonlardır. 

Partiküler radyasyon; belli bir kütle ve enerjiye sahip çok hızlı hareket eden 

parçacıklardır. Elektromanyetik radyasyon, belli bir enerjiye sahip ancak kütlesiz 

radyasyondur. Belirli bir frekansla ilerleyen elektromanyetik dalgalardır. Radyasyon, 

madde üzerinde oluşturduğu etkilere göre iyonlaştırıcı olan ve iyonlaştırıcı olmayan 

radyasyon olmak üzere sınıflandırılır (Şekil 1.1). İyonlaştırıcı olmayan radyasyon; 

kızıl ötesi ışık, radyan ısı, mor ötesi ışık, görünür ışık, radyo dalgaları ve mikro 

dalgaları içerir. Madde ile etkileştiğinde elektrik yüklü parçacıklar veya iyonlar 

oluşturan x-ışınları ile radyoaktif maddelerden yayılan alfa, beta, gama ışınları gibi 

radyasyonlar iyonlaştırıcı radyasyon olarak sınıflandırılır (Harorlı, 2006). 

 

Şekil 1.1. Elektromanyetik spektrum (http:\www.nukte.org\Radyasyon-nedir) 
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1.2. Radyasyon Birimleri 

İyonlaştırıcı radyasyonlarla yapılan çalışmalarda sonuca ulaşabilmek ve zararlı 

biyolojik etkileri belirleyebilmek için radyasyon miktarının bilinmesi gerekir. Bu 

amaçla geliştirilecek ölçüm yöntemleri için, her şeyden önce radyasyon miktarının 

ölçümünde kullanılan birimlerin tanımlarının yapılması zorunludur. İlk kez 1925 

yılında kurulan Uluslararası Radyasyon Birimleri Koruma Komitesi (ICRU-ICRP) 

radyasyonla ilgili birimleri belirlemiştir. Uluslararası Radyasyon Birimleri Koruma 

Komitesi (ICRU), radyasyon çalışmalarında kullanılan kavramlar olan aktivite, 

ışınlama dozu, soğrulma dozu ve doz eşdeğeri için özel birimler tanımlamıştır. 

Bunlar sırasıyla Curie (Ci), Röntgen (R), Rad ve Rem’dir. Ancak daha sonra, tüm 

ülkelerde kullanılan ölçü ve ağırlık birimlerinin standart olması görüşü benimsenerek, 

Uluslararası Birimler Sistemi (SI) kabul edilmiştir. Aynı kavramlar için SI birimleri 

sırasıyla Becquerel (Bq), Coulomb/kg, Gray (Gy) ve Sievert (Sv) olarak seçilmiştir. 

Çizelge 1.1’de radyasyon terimleri ve doz hesaplamalarında kullanılan birimler 

arasındaki ilişki verilmiştir. Doku veya organların aldığı dozun tüm vücut için 

yüklediği riski ifade eden efektif doz kavramı kullanılır. Efektif doz, eşdeğer dozun 

organların hassasiyetine bağlı olan doku ağırlık faktörleriyle çarpılmasıyla elde edilir. 

Etkin doz birimi Sievert’tır (Togay, 2002). 
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Çizelge 1.1. ICRP ve SI sistemlerine göre birimler (TAEK, 2009c) 

TERİM 
BİRİMİ 

DÖNÜŞÜM 
ICRP SI 

AKTİVİTE 

Curie ( Ci ); saniyede 

3.7x1010 parçalanma 

gösteren radyoaktif 

madde miktarının 
aktivitesidir. 

Becquerel ( Bq ) ; saniyede 

1 parçalanma gösteren bir 

maddenin aktivitesidir. 

 

1Ci=3.7x1010 Bq 

1 Ci=37GBq 

IŞINLAMA 

Röntgen ( R ) ; normal 

hava şartlarında ( 0 0C ve 

760 mm Hg basıncı ) 

havanın 1kg’ ında 

2.58x10-4 Coulomb’ luk 

elektrik yükü değerinde     

( + ) ve ( - ) iyonlar 

oluşturan X veya Ɣ 

radyasyonu miktarıdır. 

Coulomb / kilogram 

( C/kg ) ; normal hava 

şartlarında havanın 1 kg’ 

ında 1 Coulomb’ luk 

elektrik yükü değerinde (+) 

ve (-) iyonlar oluşturan X 

veya g radyasyonu 

miktarıdır. 

1C/kg=3876 R 

1 R= 2.58x10-4 C/kg 

SOĞURULMUŞ DOZ 

Radiation absorbed doz 

( rad ); ışınlanan 

maddenin 1 kg’ ına 10-2 

Joule’ lük enerji veren 
radyasyon miktarıdır. 

Gray ( Gy) ; ışınlanan 

maddenin 1 kg’ ına 1 Joule’ 

lük enerji veren radyasyon 
miktarıdır. 

1 Gy=100 rad 

1 rad=0.01 Gy 

DOZ EŞDEĞERİ 

Röntgen equivalent man 

( rem ) ; 1 Röntgenlik X 

veya g ışını ile aynı 

biyolojik etkiyi oluşturan 

herhangi bir radyasyon 
miktarıdır. 

Rem= ( rad ) x ( F )* 

Sievert ( Sv ) ; 1 Gy’ lik X 

ve g ışını ile aynı biyolojik 

etkiyi meydana getiren 

herhangi bir radyasyon 
miktarıdır. 

Sv = ( Gy ) x ( F )* 

1 Sv=100 rem 

1 rem=0.01 Sv 

1.3. Radyasyon Kaynakları 

Yeryüzünde yaşayan her canlı yer kabuğunda bulunan radyoaktif elementlerin 

yaydığı radyasyona ve kozmik ışınlara maruz kalır. İnsanlar doğal radyasyonun 

dışında, tıbbi nedenlerle de radyasyona maruz kalırlar. Maruz kalınan doğal 

radyasyon seviyesinin büyüklüğünü belirleyen birçok neden vardır. Yaşanılan yerin 

enlem ve boylamına, toprak ve kaya yapısına, binalarda kullanılan malzemelere ve 

deniz seviyesinden yüksekliği gibi nedenlere bağlıdır  (White ve Pharoah, 2014).   

Radyasyon kaynaklarını doğal ve insan aktivitesi kaynaklı olmak üzere iki sınıfa 

ayırabiliriz. Şekil 1.2'de dünya genelinde doğal ve insan aktivitesi kaynaklı  

radyasyon kaynaklarından alınan dozların oranları  şematize edilmiştir. 
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Şekil 1.2. Radyasyon Kaynaklarının Sınıflandırılması (World Nuclear Association, 2015). 

1.3.1. Doğal Radyasyon Kaynakları 

İyonlaştırıcı olan doğal radyasyon kaynakları “kozmik’’ veya “karasal’’ olarak 

tanımlanabilirler. Doğal radyasyonun bir kısmını uzaydan gelen kozmik ışınlar 

oluşturur. Bu ışınların büyük bir kısmı dünya atmosferinden geçmeye çalışırken 

tutulurlar. Sadece küçük bir miktarı yer küreye ulaşır. Atmosfer kısmi olarak 

radyasyonu zırhlar. Deniz seviyesine yaklaştıkça kozmik ışınların yoğunluğu azalır. 

Yükseklik arttıkça alınan radyasyon da artar (Şekil 1.3). Deniz seviyesinde kozmik 

radyasyon 0,33 mSv/yıl ölçülürken; yükseklik 1600 m ulaştığında (yaklaşık 1 mil 

yükseklikte Denver, Colorado) 0,50 mSv/yıl radyasyona maruz kalınır. Kozmik 

radyasyon doğal fon radyasyonun %11’lik kısmını oluşturur (White ve Pharoah, 

2014).   
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Şekil 1.3. Kozmik ışınlardan bir saatte alınan radyasyon dozunun yüksekliğe göre değişimi 

Diğer bir doğal radyasyon kaynağı ise  radyoizotopların sindirim yolu ile vücuda 

alınmasıdır. Özellikle uranyum,  toryum ve bunların bozunma ürünleri; potasyum-40, 

rubidyum-87, karbon-14, trityum ve diğerleri besinlerde bulunan radyoizotop 

konsantrasyonu doğal fon radyasyona maruz kalmamıza neden olur. İnternal 

radyonüklidlerden maruz kaldığımız radyasyon, doğal fon radyasyonun %9’unu 

oluşturmaktadır White ve Pharoah, 2014).  Bir yıl boyunca bu şekilde maruz 

kaldığımız iç radyasyon dozunun dünya ortalaması 0,23 mSv kadardır (TAEK, 

2009c). 

Doğal radyasyon düzeyini artıran en önemli sebeplerden biri, yer kabuğunda yaygın 

bir şekilde bulunan radyoaktif radyum elementinin (Ra226) bozunması sırasında 

salınan “radon gazı’’ dır. Radon bozunma ürünleri, toz ve diğer parçacıklara 

tutunarak radyoaktif aerosoller oluşturarak solunum yoluyla alınabilirler. Bu da, 

bronşial epitelde, akciğer dokusunda hasara neden olabilir. Dünya popülasyonunda 

radon gazı  doğal fon  radyasyonun %73’lük kısmını oluşturur (White ve Pharoah, 

2014).   
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Radon bozunma sırasında oluşan diğer radyoaktif maddeler toprak içerisinde 

kalırken; radon gazı toprak yüzeyine doğru yükselir. Eğer bu gaz, yayılmalar sonucu 

seyrelirse herhangi bir sorun oluşturmaz. Ancak radon gazının yayıldığı yüzey 

üzerinde bulunan evlerde iyi bir havalandırma sistemi olması gerekir. Böyle bir 

havalandırma yoksa radon gazı evin içinde dışarıdakinden yüz kat hatta bin kat daha 

fazla olacaktır (TAEK, 2009c). 

 

Şekil 1.4. Radon gazının eve girişi (TAEK, 2009c). 

Radon gazından dolayı dünya genelinde maruz kalınan ortalama doz 1,3 mSv/yıl’dır. 

Radon gazı hariç, doğal radyasyonun sağlık üzerinde zararlı bir etkisinin görülmediği 

bildirilmiştir (IAEA, 1996).  Şekil 1.4'de radon gazının eve giriş yolu gösterilmiştir.  

Karasal radyasyonun temel kaynakları yerkabuğunda bulunan radyonüklidler ve 

bunların bozunma ürünleridir. Canlıların dış ışınlanmaya maruz kalması en çok 

uranyum-238 ve toryum-232 serisi radyonüklidler ile potasyum-40'tan 

kaynaklanmaktadır. Bu radyonüklidler ve bunların bozunma ürünleri toprak, kayalar, 

gıda maddeleri, su ve hava gibi çevresel ortamlarda bulunmakta ve alfa, beta ve 

gama radyasyonları ile organizmaları ışınlamaktadır. Özellikle gama radyasyonunun 

önemli bir kısmının, 20 cm derinlikteki yüzey tabakadan kaynaklandığı bilinmektedir. 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=rztECEu_bw7OgM&tbnid=5MlYoVE6LwPDUM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.nukleer.web.tr/uaea/pia75/bolum07.htm&ei=CC5uU8dLhMM7-vCAgAY&bvm=bv.66330100,d.d2k&psig=AFQjCNE3l_7RMV0xfkpx81I1bXk8jiP3hQ&ust=1399816032703854
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Karasal radyonüklidler çevresel ortamlarda homojen bir dağılım göstermediği gibi, 

bu kaynaklardan iç ve dış ışınlanmalar sonucu alınan dozlar da insan faaliyetine ve 

alışkanlıklarına bağlı olarak değişiklikler göstermektedir. Karasal ışınlanma doğal 

radyasyonun %7’lik kısmını oluşturmaktadır (White, 2014). 

1.3.2. İnsan Aktivitesi Kaynaklı Radyasyon 

İnsan aktivitesi kaynaklı radyasyon tıpkı doğal radyasyon kaynakları gibi belli 

miktarda çevrenin radyasyon dozuna maruz kalmasına neden olur. İnsan aktivitesi 

kaynaklı radyasyon  kaynaklarının büyük bir kısmını medikal görüntüleme, küçük bir 

kısmını ise diğer kaynaklar olarak sınıflanmaktadır. Teknolojinin hızla ilerlemesiyle 

hayatımıza giren bilgisayarlı tomografi görüntüleme yöntemi özellikle göğüs, 

abdomen ve kardiyak nükleer tıp çalışmalarında gelişme göstermektedir. İnsan 

aktivitesi kaynaklı radyasyon tıpta radyasyon uygulamalarının %47’lik dilimi 

bilgisayarlı tomografi, %25’lik dilim ise nükleer tıp alanında kullanılan radyasyon 

oluşturmaktadır. Dental kaynaklı kişilerin radyasyona maruz kalması ise %0,26’lık 

bir pay, konvansiyonel radyografi ve floroskopi %10, girişimsel radyografi 

ise %14’lük paydadır. Bu durumda insan aktivitesi kaynaklı radyasyon kaynaklarının 

yarısından fazlasını bilgisayarlı tomografi oluşturmaktadır (White, 2014). Bir kişinin 

yıllık maruz kaldığı radyasyon dozunun dünya ortalaması 2,4 mSv/yıl’dır (TAEK, 

2009a).   

1.4. Çevreye Salınan Radyoaktivite Nedeniyle Işınlanma Yolları 

İnsanların çevreye salınan radyoaktivite nedeniyle radyasyona maruz kalmaları 

birçok farklı yoldan mümkün olmaktadır. Bunlar, dış ortamda bulunan 

radyonüklidlerin yaydığı radyasyonun sebep olduğu dış ışınlanma ve bu 

radyonüklidlerin hava, su ve gıdalar yoluyla vücut içine alınmasından doğan iç 

ışınlanma yolları olarak incelenebilir. 
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1.4.1. Dış Işınlanma 

Yeryüzündeki radyoizotopların yaydığı gama ışınları nedeniyle tüm vücudumuz dış 

kaynaklı radyasyona maruz kalır. Özellikle granit gibi volkanik kayalarda, fosfat 

kayalarda, tortularda yüksek radyoaktivite bulunabilmektedir. Yapı malzemeleri taş 

ve topraktan üretildikleri için düşük oranda da olsa radyoaktivite içerebilirler. 

Böylece insanlar konutları dışında olduğu gibi, bina içinde de radyasyona maruz 

kalırlar. Taş ve topraktan üretilen yapı malzemeleri düşük oranda radyoaktivite 

içerebilirler. Betonarme binalardaki radyasyon dozu, ahşap yapılara oranla daha 

fazladır. Radyoaktif bulutun geçişi sırasında havadan, radyoaktif olarak kirlenmiş 

yüzeylerden doğrudan ışınlanmaya maruz kalınabilir (TAEK, 2009a).   

1.4.2. İç Işınlanma 

Radyonüklidlerin solunması veya sindirim yoluyla vücuda alınması ile iç ışınlanma 

oluşur. Solunum yoluyla iç ışınlanma uranyum-238 ve toryum-232 bozunma 

ürünlerinin toz parçacıkları ile havadan solunması ile ortaya çıkar. Solunum yoluyla 

ışınlanmanın en önemli bileşenini radon ve radonun kısa yarı ömürlü bozunma 

ürünleri oluşturur. Sindirim yoluyla oluşan ışınlanma ise potasyum-40, uranyum-238 

ve toryum-232 serisi radyonüklidlerin gıdalar ve su ile vücuda alınması ile ortaya 

çıkar (Arıkan, 2007). 

Sonuç olarak; canlıların ekosferde çeşitli şekilde dağılan radyonüklidlerden 

radyasyona maruz kalma yollarını sınıflandırabiliriz. 

- Atmosferdeki gaz ve aerosol haldeki radyonüklidlerden dış ışınlanma, 

- Radyonüklidlerin solunum yoluyla vücuda alınması sonucu iç ışınlanma, 

- Toprakta var olan radyonüklidlerden ve kuru serpinti veya yağış yoluyla yerde 

biriken radyonüklidlerden dış ışınlanma, 

- Topraktaki radyonüklidlerin havaya karışması sonucu dış ışınlama ve solunum 

yoluyla vücuda alınması sonucu iç ışınlanma, 
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- Gıda maddeleri ve su ile vücuda alınmış radyonüklidlerden iç ışınlanma, 

- Vücut üzerinde biriken radyonüklidlerden dış ışınlanma, 

- Sudaki ve sedimentteki radyonüklidlerden dış ışınlanma. 

Her bir ışınlanma yolu için, radyonüklidler değişik çevresel yolları takip ederek insan 

vücudunun ışınlanmasına neden olur. Çevrede bulunan radyoaktif maddelerden 

insanların ışınlanma yolları Şekil 1.5’de şematik olarak verilmektedir (TAEK, 

2009a).  

 

Şekil 1.5.  Radyoaktivitenin çevreden insana ulaşma yolları(TAEK, 2009a). 

1.5. Radyasyon Dedektörleri 

Doğal radyasyon ölçüm yöntemlerini sınıflandıracak olursak; 

1. Gazlı Dedektörler  

2. Sintilasyon Dedektörleri 

3. Yarı İletken Dedektörler 

4. Diğer Dedektörler 

1-Gazlı Dedektörler: Dedektöre gelen radyasyon dedektörün içerisindeki gaz dolu 

ortamla etkileşerek gaz atomlarının iyonizasyonuna sebep olur. Oluşan elektron ve 
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pozitif iyonların alanı altındaki hareketi ile elde edilen akım ölçülür. Örnek; iyon 

odası, orantılı sayaç ve Geiger Müller dedektörü (Bozkurt, 2013). 

2-Sintilasyon Dedektörleri: Dedektör hacmine gelen radyasyonun bıraktığı 

enerjinin bir kısmı ışığa dönüşür. Elde edilen ışık daha sonra elektrik sinyaline 

dönüştürülür. Radyasyon geldiğinde karşılaştığı ortam organik veya inorganik 

kristaller olabilir. Örnek; Katı Sintilatörler (NaI (TI)), Sıvı Sintilatörler (Bozkurt, 

2013). 

3-Yarı İletken Dedektörler: Yarı iletken malzeme kullanılarak gama radyasyonun 

ölçümü yapılır. En çok kullanılan yarı iletken malzemeler silikon ve germanyumdur. 

Enerji ayırma gücü yüksek olan dedektörlerdir (Bozkurt, 2013). 

4-Diğer Dedektörler: Termolüminesans (TL), Optik Uyarımlı Lüminesans (OSL), 

Elektron Paramagnetik Rezonans (EPR) vb. dedektörlerdir. 

Lüminesans dedektörleri, yalıtkan veya yarı-iletken maddelerin daha önce ışınlama 

ile soğurdukları enerjinin ısıtıldığında ışık olarak yayılması olayına 

Termolüminesans (TL), ışınlama ile orantılı ışık şiddetinin belirli dalga boyundaki 

ışık kullanılarak uyarılması ile elde edilmesine Optik Uyarımlı Lüminesans (OSL) 

denir (Bozkurt, 2013). 

Statik bir manyetik alanda elektron spinleri veya çiftlenmemiş elektronların enerji 

soğurmaları sonucunda bir EPR spektrumu gözlenir. EPR spektrometresi ile 

paramanyetik özellik gösteren, elektriksel iletkenliği minimum, nemli veya sulu 

olmayan numunelerin spektrumu alınabilir (Weber, ve ark.1998).   
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1.6. Geriye Dönük Dozimetre Yöntemleri 

Radyasyon kazaları sonucunda bireylerin yahut radyasyona maruz kalmış belirli bir 

grubun almış olduğu iç ve dış radyasyon dozunun (toplam dozun) ölçülmesi için iki 

yöntem bilinmektedir. Bunlardan birincisi Lüminesans yöntemi diğeri ise Elektron 

Paramanyetik Rezonans (EPR) yöntemidir.  Lüminesans yöntemi ile sadece belirli 

bir grup bireysel dozimetresi yapıldığı halde diş mineleri bireylerin dozlarının 

kazadan çok daha sonra uzun bir süre geçmiş olmasına rağmen dozların ölçülmesine 

yardımcı olur. Biyolojik dozimetrelerde her ne kadar kazadan hemen sonra kullanılsa 

da; diş minelerinin avantajı ise kazadan yıllar sonra bile ölçümü yapılabilmesidir. 

1.6.1. Elektron Paramanyetik Rezonans Yöntemi 

Elektromanyetik radyasyonun maddeyle etkileşmesinin bir sonucu olarak, çeşitli 

spektroskopik yöntemlerle maddenin yapısı hakkında önemli bilgiler elde edilebilir. 

Elde edilen spektrumlardaki pikler enerji seviyeleri arasındaki elektronik geçişleri 

temsil eder. Manyetik Rezonans (MR) olarak adlandırılan spektroskopiler üç farklı 

teknik isimle sınıflandırılır; Nükleer Manyetik Rezonans (NMR), Manyetik 

Rezonans Görüntüleme (MRI) ve Elektron Paramanyetik Rezonans (EPR) veya 

Elektron Spin Rezonans (ESR). 

EPR sistemi ile, “paramanyetik” özellik gösteren, elektriksel iletkenliği minimum, 

nemli veya sulu olmayan toz veya katı durumundaki bütün numunelerin spektrumları 

alınabilir. EPR tekniği ile diş, kemik vb. gibi örneklerle yapılan dozimetrik 

çalışmaların temeli, bu numuneler tarafından soğurulan toplam radyasyon dozunun 

belirlenmesi esasına dayanır. EPR ilk kez deneysel olarak 1945 yılında Zavoisky 

tarafından uygulanmıştır. Günümüze kadar birçok tip EPR spektrometreleri 

üretilmiştir. EPR dozimetri, diş minesinde soğurulan toplam dozun ölçülmesinde 

kullanılan tek katı hal yöntemidir (Büyüm, 2007). 
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Genel olarak bir EPR sistemi; güç kaynağı, spektrometre kısmı, magnetler, 

mikrodalga kavite, bilgisayar ve soğutma ünitesinden oluşur. Cihazın çalışma 

mekanizmasında bir manyetik alan içine yerleştirilen maddenin manyetik 

momentlerinin manyetik alanla etkileşmesi sonucu bir enerji soğurulması gerçekleşir. 

Kavite olarak adlandırılan bölüm tüp içindeki örneklerin cihaza yerleştirildiği 

kısımdır (Şekil 1.6). Değişen çalışma şartlarına göre değişik geometrilerde 

kullanılabilen kaviteler mevcuttur. Spektroskopi sistemini oluşturan ana unsurlardan 

biri mikrodalga kaynağıdır. Sabit frekansta ve değişen manyetik alan prensibine göre 

çalışan X- Band spektroskopisinde çalışma frekansı 9-10 GHz bölgesindedir. Sistemi 

oluşturan ikinci ana unsur ise mikrodalga gücündeki değişimleri ölçebilen bir kristal 

dedektör ve bu dedektörün çıkış sinyalini kaydeden bir kaydedici içeren 

spektrometredir; ana unsurlardan bir diğeri de homojen bir manyetik alan 

sağlayabilme kapasitesine sahip manyetik kangallardır. Manyetik alanı modüle 

ederek çıkış sinyaline katkıda bulunur. Bunların yanı sıra spektrumları kaydeden 

bilgisayar mevcuttur. Rezonans mikrodalga emiliminin birinci türevine EPR sinyali 

denir. EPR cihazı soğurulan bu enerjinin geri salınımını algılayarak bir spektrum 

olarak verir (Büyüm, 2007). Şekil 1.7'de  EPR yöntemi ile elde edilen diş minesi 

spektrumu görülmektedir. 

 

Şekil 1.6. EPR Kavitesi 



13 

2.02 2.01 2.00 1.99
-150000

-100000

-50000

0

50000

100000

X

g3=2.0052

g2=2.0008

X

E
P

R
 S

in
ya

l Ş
id

de
ti 

(a
.u

.)

g-faktörü

X

g1=2.0026

 

Şekil 1.7. EPR yöntemi ile elde edilen diş minesi spektrumu 

1.6.2. Diş Anatomisi ve Morfolojisi 

Anatomik olarak diş; kron ve kök kısımlarından oluşur. (Şekil 1.8.) 

 

Şekil 1.8. Dişin kron-kök yapısı ve kesitleri 
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Diş dört dokudan oluşmuştur: 

Mine: Mine dişin kron kısmının sert dış tabakasıdır.1-2,5 mm’lik kalınlık aralığında 

dişin kron kısmı üzerinde koruyucu bir tabaka oluşturur. Diş minesinin yoğunluğu 

2,9 g/cm3 ‘tür. Çizelge 1.2’de sağlıklı bir bireyin diş minesinin kimyasal bileşimi 

gösterilmektedir (IAEA, 2002). 

Dentin: Dentin dişin büyük bir kısmını oluşturur. Çok sert ve kırılgan olan minenin 

aksine elastik bir yapıdadır. Çok kolay deforme olabilir. Ultraviyole ışığın altında 

floresandır. Dentinin yoğunluğu 2,5 g/cm3’tür. Sağlıklı bir bireyin diş dentinin 

kimyasal bileşimi çizelge 1.2’de verilmiştir (IAEA, 2002). 

Sement: Sement diş kökünün dış örtüsüdür. Sementin ana fonksiyonu dişi; bir bütün 

olarak desteklemek ve periodontal membranı bağ doku liflerine bağlamaktır. 

Sementin yaklaşık %55’i inorganik yapıdan (öncelikle kalsiyum tuzları) ve geri 

kalanı organik yapıdan oluşmuştur. Tamamen mineralize olmuş sement dentinden 

daha yumuşaktır. Sement yapı, kompakt kemik ile fiziksel, kimyasal ve yapısal 

benzerlikleri olan özel bir çeşit bağ dokusudur. Sementin kimyasal bileşimi ile ilgili 

bir bilgi olmadığı ve kompakt kemik ile benzerlik gösterdiği için çizelge 1.2’de 

kemiğin kimyasal bileşimi gösterilmiştir (IAEA, 2002). 

Pulpa: Dentinin iç orta boşluğundaki yumuşak, mineralize olmamış bağ dokusudur. 

Kökün apeksinin altında küçük bir açıklıktan çıkarak periodontal membran ile 

birleşir (IAEA, 2002). 
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Çizelge 1.2. Sağlıklı insan diş minesi, dentini ve kortikal kemiğin ana ve en önemli kimyasal 

bileşenleri  

Bileşen 

Diş minesinde 

ortalama 

konsantrasyon  (% 

kuru ağırlık) 

Dentindeki ortalama 

konsantrasyon (% 

kuru ağırlık) 

Kemikteki ortalama 

konsantrasyon (% 

kuru ağırlık) 

O 43,4 47,4 44,6 

Ca 36,6 31,2 21,0 

P 17,7 15,1 10,5 

Na 0,67 0,60 0,73 

C 0,64 2,8 14,4 

H 0,41 1,5 4,7 

Mg 0,35 0,98 0,22 

Cl 0,35 0,06 0,08 

N 0,20 0,88 4,2 

K 0,04 0,02 0,06 

Diş minesindeki CO3
2- ‘ün ortalama konsantrasyonu, %3,2 (kuru ağırlık) 

Dentindeki CO3
2- ‘ün ortalama konsantrasyonu, %4,6 (kuru ağırlık) 

Kemikteki CO3
2- ‘ün ortalama konsantrasyonu, %3,2-13 (kuru ağırlık) 

1.6.3. İnsan Dişlenmesi 

İnsan dişlenmesi birçok memelide olduğu gibi 2 aşamada gerçekleşir. Birinci aşama 

geçici (süt) dişlenme, ikinci ise daimi (kalıcı) dişlenme olarak bilinir. Süt diş minesi 

ana rahminde oluşmaya başladığı ve doğumdan sonraki bir sene içinde tamamlandığı 

için neonatal çizgi veya halka ile keskin olarak iki kısma ayrılır. Doğum öncesi mine, 

doğum sonrası mineye göre daha homojen ve daha kalsifiye olur. Diş minesinin ilk 

aşamasında matriks kısımlarında ani yarı mineralleşme olur. Kimyasal analizler 

sonucu toplam mineral oluşumunun ancak % 20-25’inin bu evrede gerçekleştiği 

görülür. İkinci aşama olan olgunlaşma evresinde ilk evrede oluşan hidroksiapatit 

kristalleri büyümeye başlar. Böylece inorganik matriks artarken aynı zamanda 

organik matriks de yavaş yavaş incelir. Sonuç olarak minenin mineralleşmesi dentine 

göre çok daha yavaş ilerler. Minede dentine oranla daha fazla mineralin oluşması, 

hidroksiapatit kristallerinin büyümesi, mineralleşmenin yavaş ilerlemesi önemlidir 

(Çizelge 1.3). 

Birçok doz rekonstrüksiyonu durumunda, özellikle de kronik etkilenmelerde 

soğurulan dozun diş dokusunda birikmeye başladığı zamanı bilmek önemlidir. 

Bunun sebebi dişin uzun bir gelişim süreci olmasıdır. Doz rekonstrüksüyonunda diş 
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gelişiminin en kritik evreleri, incelenen dişte mineralizasyonun başlangıcı ve bitişidir 

(Şekil 1.9). Diş minesi mineralizasyonunun dentine göre erken yaşta başlaması da 

EPR yönteminde diş minesinin tercih edilme nedenidir. 

Kalıcı dişlerde; mine ve dentin mineralizasyonu iki aşamada gerçekleştirilir. Ancak 

mine ve dentin mineralizasyon sürecinde çok önemli bir fark vardır. Şekil 1.9’da 

görüldüğü gibi dentinin primer mineralizasyon süreci kısa ve verimlidir. Dentin 

mineralizasyonun % 80-85’i burada gerçekleşir. Kron dentininin mineralizasyonu 

kemiğinkine benzer bir yapı gösterir. 

Çizelge 1.3. Daimi İnsan Diş Kronolojisi Ortalaması (Orban's Oral histology and 

embryology) 

 Daimi Dişler Kalsifikasyonun 

birinci safhası 

Mine oluşumunun 

tamamlanma zamanı 

(yıl) 

Sürme zamanı 

(yıl) 

üst 

Santral  3-4 ay 4-5  7-8 

Lateral  0-12 ay 4-5 8-9  

Kanin 4-5 ay 6-7 11-12  

1.Premolar 1,5-1,75 yıl 5-6 10-11 

2.Premolar 2-2,25 yıl 6-7 10-12  

1.Molar Doğum 2,5-3 6-7  

2. Molar 2,5-3 yıl 7-8 12-13  

3. Molar 7-9 yıl 12-16  17-21  

alt 

Santral  3-4 ay 4-5  6-7  

Lateral  3-4 ay 4-5 7-8  

Kanin 4-5 ay 6-7  9-10  

1.Premolar 1,75-2 yıl 5-6 10-12  

2.Premolar 2,25-2,5 yıl 6-7  11-12  

1.Molar Doğum 2,5-3  6-7  

2.Molar 2,5-3 yıl 7-8  11-13 

3.Molar 8-10 yıl 12-16  17-21  
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Şekil 1.9. Mine, dentin ve kemiğin mineralizasyonu ve olgunlaşması (Bhaskar, 1976) 

1.6.4. Diş Minesinin EPR Spektrumu 

Radyasyona maruz kalmış diş minesinin EPR spektrumu iki ayrı gruba ayrılabilecek 

birçok sinyalden oluşur. Bunlar radyasyona duyarlı ve duyarsız sinyallerdir (Şekil 

1.10). Bu yaklaşım tahmini bir sonuç verir, çünkü diş minesinin radyasyona duyarsız 

olan EPR spektrum bileşenlerinin düşük radyasyon dozlarındaki sinyal şiddetindeki 

değişimi oldukça düşükken yüksek radyasyon dozlarında bu etkinin arttığı 

görülmektedir. 

 

Şekil 1.10. Diş minesinin farklı radyasyon dozlarıyla ışınlanmasının ardından EPR spektrumu a. Diş 

minesinin doğal EPR spektrumu, b. Diş minesinin 0,3 Gy ışınlanmasının ardından elde 

edilen EPR spektrumu, c. Diş minesinin 5 Gy ışınlanmasının ardından elde edilen EPR 

spektrumu 



18 

Diş minesinde radyasyon etkisiyle oluşan radikallerin büyük çoğunluğu karbonat 

türevidir. Örneğin; CO2
 - ,CO3 

- ,CO- ,CO3 
3- (IAEA, 2002). 

Diş minesi EPR spektrumunun radyasyona duyarsız bileşeni doğal sinyal olarak 

adlandırılır. Radyasyon ile oluşturulmuş bileşenin aksine bu sinyaller kesin olarak diş 

minesindeki belirli radikaller ile eşleştirilmemişlerdir. Çoğu yayın bu sinyalleri 

kalsifiye dokudaki organik bileşenlerle ilişkilendirir. Ancak, bu sinyallerin farklı 

radikaller nedeniyle oluşması da hala tartışılmaktadır (IAEA, 2002). Callens ve 

arkadaşlarının savunduğu diğer bir öneri ise kristal yüzeyindeki CO- radikallerinin de 

bu sinyallere katkısı olabileceği belirtilmiştir (Callens, 1998). Doğal sinyalin kristalin 

değişik yerlerinde bulunan değişik radikal gruplarından geliyor olması da 

mümkündür (IAEA, 2002). 

Çoğu radyasyona duyarlı radikaller ısıl olarak kararlıdır. Işınlamadan sonraki ilk iki 

hafta boyunca oda sıcaklığında örneğin; CO3 
– radikalinin EPR sinyalinin g değeri 

2,0060-2,0122 ise tamamen bozulur (Callens 1998; Cevc 1972; Romanyukha 1996). 

Doz rekonstrüksiyonu için her moleküle özgü ve boyutsuz bir sabit olan “g-

değerleri” g1= 2,0018 ve g2 = 1,9971 (maksimum sinyal g= 2,0032, minimum sinyal 

g= 1,9971) asimetrik EPR sinyalleri kullanılır. Radyasyona duyarlı sinyal baskın 

olarak CO2 
– radikallerinden elde edilir. Işınlanmadan önce ısıya tabi tutulan diş 

minesi örneklerinin EPR deneylerinde görülmüştür ki sinyale katkıda bulunan en az 

iki CO2
– yüzeyi vardır. Bunlardan biri hidroksiapatit kristalinin yüzeyi diğeri ise 

kristal yapının içindeki hidroksil (OH-) veya fosfattır (PO4
3-). Asimetrik EPR 

sinyallerine katkıda bulunan en kararlı radikallerin yaşam süresi fosil diş 

minelerinden 107 yıl olarak hesaplanmıştır (Schwarcz, 1985). 

Değişik türdeki iyonize radyasyon (gama, beta, alfa ve X ışınları) ve mor ötesi ışık 

büyük ihtimalle radyasyonla oluşturulmuş hidroksiapatit radikalleri EPR sinyali ile 

özde aynıdır. Radyasyon çeşidini EPR spektrumu ile ayırt etmek mümkün değildir 

(IAEA, 2002). 
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1.6.5. Diş Minesinin Yapısı ve EPR Dozimetresinde Tercih Edilme Nedenleri 

Dişteki bütün kalsifiye dokular arasından mine iki ayırıcı özelliği nedeniyle geçmişe 

dönük EPR dozimetresinde kullanılır. Bunlardan birincisi diş minesi vücuttaki en 

mineralize dokudur. %96 inorganik maddeden (çoğu hidroksiapatit), %3’ü su 

ve %1’ i organik maddeden  (protein matriksi) oluşmuştur. Mine sıvı-organik jel 

içinde bulunan 0,6-0,9 µm uzunluğundaki hidroksiapatit kristallerinden oluşur. Bir 

diğer ayırıcı özelliği ise; vücuttaki en stabil doku olmasıdır. Mine epitelyum 

hücrelerinden oluşur ve bu hücreler doku oluşumunu tamamladıktan sonra 

kendilerini yok eder, kaybolurlar. Bütün klinik ve deneysel çalışmalar minede 

kalsiyum oluşmadığını gösterir. Mine oluştuktan ve kalsifiye olduktan sonra sadece 

çevresindeki kimyasal ya da fiziksel etkilerden dolayı etkilenir. Ancak kendi kendini 

yenileme ve tamir özelliği yoktur. Sonuç olarak patolojik işlemler diş minesinin 

dozimetrik özelliklerini etkilemez. Diğer bütün kalsifiye dokular bağ dokusuyla 

oluşur ve bağ dokusuna yaşamsal olarak bağlı kalır (IAEA, 2002) .  

1.6.6. Diş Minesi Doz Ölçümlerinde EPR 'nin Avantaj ve Dezavantajları 

Sağlık nedeniyle çekilen dişler, hemen yapılacak doz ölçümleri için uygundur veya 

sonraki çalışmalar için uzun süre saklanabilir (Schwarcz, 1985). EPR dozimetresinin, 

etkilenme olayından çok sonra bile doğru ve tam doz değerlendirmesi verdiğini 

gösteren literatürler vardır (Wieser ark., 1996). EPR dozimetresi, epidemiyolojik 

çalışmalar için bir örnekten birden fazla ölçüm alınmasına olanak sağlar (Bailiff ve 

Stepanenko, 1996) . 

EPR dozimetresinin dezavantajları da vardır. Bireylerden çekilmiş diş bulmak her 

zaman mümkün değildir. Ayrıca EPR doz rekonstrüksiyon işlemleri  zaman ve iş 

gücü gerektiren uygulamalardır. Bu nedenle EPR biyodozimetresi daha uzun süre tek 

yöntem olarak uygun görülmektedir, ancak bir doğrulama yöntemi olarak 

kullanılacaktır (IAEA, 2002). 
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1.6.7. Dentinin Yapısı ve Mine ile Olan Farkı 

Dentin yaşayan bir doku olarak odontoblastlardan oluşur. Dentin %30 oranında 

organik madde ve su içerir. Ancak %70’i inorganik maddedir. Dentindeki 

hidroksiapatit kristallerinin büyüklüğü 0,04 µm olup mineninkinden 20 kat daha 

küçüktür. Dentin hayat devam ettiği sürece depolanır ancak dişler sürdükten sonra 

oluşumu çok daha yavaşlar. Yaşamın sonraki evrelerinde oluşan dentine sekonder 

dentin adı verilir. Dozimetrik uygulamaya bakış açısından dentinin yaşayan bir doku 

olması, doz rekonstrüksüyonunda bu dokuyla yapılan ölçümlerin sekonder dentin 

oluşumu nedeniyle eksik çıkmasına neden olabilir. Fakat bazı durumlarda önemli 

dozimetrik bilgilerde verebilir. Doz rekonstrüksiyonunda dentin kullanımının 

avantajlı olduğu en az iki durum vardır. Birincisi; diş minesinin miktarının çürükler 

ve diğer etkenler nedeniyle yeterli olmaması, ikincisi ise vücudumuzdaki Potasyum-

40 ve Karbon-14’ün neden olduğu iç ışınlanma dozunun osteal radyonüklidlerle 

ölçümünü gerektiren durumlardır. Sonuç olarak dentinin mineralleşme derecesi ve 

yaşamsallığı mine ile olan en önemli farklarıdır (IAEA, 2002). 

1.6.8. Dişlerin Toplanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar 

 Diş seçimi 

Genelde daimi dişler, geçmişe dönük EPR dozimetresinde tercih edilir. Süt dişleri, 

bulunması kolay olmasına rağmen EPR dozimetresinde kullanımı ile ilgili çalışmalar 

sınırlıdır. Çünkü süt dişlerinin çocukluktaki kısa bir zaman aralığında olması (1-12 

yıl) ve dişlerin çok küçük olması nedeniyle mine dentin beraber 

kullanılmıştır(Haskell ve ark., 1999; Wieser 2002). Periodontal hastalık, ortodontik 

veya protetik açıdan çekimi uygun görülmüş daimi dişler uzun zaman aralığında doz 

değerlendirmesi için kullanılabilir. Ön dişlerin güneş ışığına maruz kalması 

nedeniyle en uygun olan dişler premolar ve molar dişlerdir (Borovskii, 1998). 
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Yirmi yaş dişleri (üçüncü azılar) genellikle rutin dental muayeneler sırasında çekimi 

uygun görülür. Yirmi yaş dişlerinin geç sürmesi kişinin yaşına bağlı olarak aldığı 

yıllık dozun hesaplanması sırasında dikkate alınmalıdır.  

 Dişin yaşına bağlılık 

Diş, sürmeden önce de radyasyona maruz kalır. Maturasyon süresinde diş yapılarında 

değişiklikler gözlenir. Mineral konsantrasyonu yükselir ve karbonat içeriği azalır. 

Aynı zamanda, minenin içindeki mineral kristalleşmesinde bir artış görülür (Eastae, 

1968). Bu değişiklikler, diş sürmeden önce ve sonra minenin radyasyona olan 

hassasiyetini etkilemesine sebep olabilir. Fakat Weiser ve arkadaşları yaptıkları 

araştırmada, dişin yaşı ile radyasyon duyarlılığı arasında herhangi bir bağlantı 

bulamamışlardır (Wieser, 2002). 

 Dişin bulunduğu bölgeye etkisi 

Hasta ağzında dişlerin hangi bölgeden olduğunun bilinmesi önemlidir. Çünkü farklı 

bölgelerdeki dişler farklı doz rekonstrüksiyonlarına sahiptirler. Ön kesici dişlerin 

kullanımından sakınılmalıdır. Çünkü güneş ışığına maruz kalmaları mine tabakasının 

içinde bazı sinyallere sebep olabilir. Ivannikov ve arkadaşları güneş ışığının spektral 

UV bileşeninin ön dişlerin içinde CO2
- radikallerinin oluşturduğu dozimetrik sinyale 

katkıda bulunabildiğini göstermişlerdir (Ivannikov, 1997). Ancak yapılan 

çalışmalarda önemli bir fark olmadığı belirtilmiştir (Wieser ve ark., 2002). 

 Dişin sağlık durumunun etkisi 

EPR dozimetresi için kullanılan dişler tıbbi nedenlerle çekilmiş dişlerdir. Bu dişlerin 

çoğu çürüklü dişlerdir. Diş minesinden çürüğü temizlemek çok önemlidir. Çünkü; 

çürük dişin kimyasal bileşenleri sağlıklı dişlerden farklıdır. Çürüklü minenin içinde 

karbonat miktarı sağlıklı mineden daha azdır (Aoba ve ark., 1982; Brik ve ark., 1996; 

Driessens ve ark., 1990). Böylece doz hesaplamasında ve iyonlaştırıcı radyasyona 
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hassasiyet konusunda farklılıklar gözlenmiştir. Özellikle Sholom ve diğerleri dişin 

çürük bölümlerinde sağlıklı kısımlarına göre artan doğal sinyal kaydetmiştir (Sholom, 

2000). Bunun dışında; çürükler minenin pörözitesini artırdığı için sağlıklı dişe 

kıyasla çürük dişin içindeki kimyasal maddelerin farklı bir etkisine neden olabilir. 

Eğer çürük diş potasyum hidroksit ile tedavi edilmiş ise dişteki doğal sinyalin azalma 

yüzdesi sağlıklı dişe nazaran daha fazla olduğu raporlanmıştır (Aoba, 1982;  

Romanyukha, 1999). Tedavi edilmiş dişlerin kullanımına dikkat edilmelidir. Diş 

hekimlerinin dolgu tedavisinde kullandığı UV mavi lambalar, lazerler, kimyasal 

aşındırıcılar, mine yapısını değiştirebilen mekanik operasyonlar istenmeyen 

sinyallere sebep olabilir (IAEA, 2002). 

1.6.9. Dişlerin Saklanmasında Dikkat Edilecek Hususlar 

Diş çekiminden sonra toplanan dişler serum fizyolojik, sodyum hipoklorit, alkol, 

hidrojen peroksit, distile su gibi farklı sıvıların içinde saklanır. Güneş ışığının 

spektral UV bileşeni CO2
- radikallerinin oluşturduğu dozimetrik sinyale katkıda 

bulunabileceğinden dolayı sıvı içindeki dişler karanlıkta saklanmalıdır. 

EPR doz ölçümleri için hazırlanan diş mine örnekleri de kontrollü ortamlarda ve 

karanlıkta saklanmalıdır. Numunelerin saklandığı ortamın sıcaklığı ve nemi 

örneklerinin içeriğini etkileyebilir. EPR cihazındaki mikrodalga kaynağından gelen 

mikrodalgaların su tarafından emilmesi EPR cihazının ölçümünü etkiler. Saklama ve 

ölçüm ortamının bağıl nemliliği de aynı olmalıdır (IAEA, 2002). 

1.6.10. Diş Numunesi Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar 

Diş minesi numunesinin hazırlanması EPR doz ölçümünün en önemli aşamalarından 

biridir. Bu işlem numunenin kalitesine ve doz değerlendirmesinin güvenilirliğine 

katkıda bulunur. Amaç, dentin kalıntısından bağımsız saf mine materyali elde 

etmektir. Bazı yanlış sinyallere neden olabilen ya da dişin radyasyon hassasiyetini 
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değiştiren başka kaynaklar vardır. Daha önceki bölümde belirtildiği gibi kişinin yaşı, 

dişin bulunduğu bölge, sağlığı ve dişin toplandığı zaman da bilinmelidir. Numuneler 

hazırlanırken özen göstermek önemlidir çünkü mekanik, termal ve kimyasal işlemler 

minenin hem organik hem de inorganik bileşenleri içindeki EPR sinyalleriyle karışan 

ya da zaten mevcut olan EPR sinyalini değiştiren yeni radikaller üretebilir. EPR doz 

ölçümlerinde toz haline getirilmiş mineler kullanılır.  

Radyasyon kazaları (reaktör veya medikal kaynaklı yanlış ışınlamalar) sonrası bir 

bireyin almış olduğu radyasyon diş minelerinin EPR yöntemi ile incelenmesinde 

kullanılan tek biyolojik dozimetredir. Özellikle Çernobil kazasından sonra önem 

kazanmış ve daha sonra Techa Nehri ve Semipalantinsk test alanı etrafında yaşayan 

bireylerin dozlarının ölçümünde kullanılmaya başlanmıştır. Ancak çözülmesi 

gereken iki önemli problem vardır. Birincisi; diş minelerinde gözlenen radyasyon 

dışında kaynaklardan oluşan bir tabii fon sinyalinin varlığı. İkincisi ise doğal 

radyasyon seviyesinin yeryüzünde farklılıklar göstermesidir. Bu nedenle bizim 

çalışmamızın amacı; bir başlangıç çalışması olmak üzere Karadeniz Bölgesinde 

yaşayan kişilerin çekilmiş dişlerinin minelerinden EPR yöntemi ile kişilerin 

yaşamları boyunca maruz kaldıkları radyasyon dozunun ölçülmesi ve 

değerlendirilmesidir. 
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2. MATERYAL VE METOD 

2.1. Dişlerin Toplanması 

Bu çalışmada Karadeniz Bölgesinin çeşitli şehirlerinde yaşayan kişilerin çekim 

endikasyonu konulmuş dişleri toplanarak oluşturulan numuneler kullanılmıştır. 

Çalışmada kullanılan dişler Samsun ve Trabzon Ağız, Diş Sağlığı Merkezinden, 

Akçakoca’dan toplanan dişler ise Dt. Şeref Ali Özer’in muayehanesinden 

toplanmıştır. Samsun’dan 32, Trabzon’dan 53, Akçakoca’dan 7, Ordu 2, Rize ve 

Giresun’dan 1'er adet olmak üzere toplam 97 kişiden 97 adet diş numunesi 

toplanmıştır. Hazırlanan anketler her hastaya uygulanmış ve aydınlatılmış onamlar 

imzalatılarak onayları alınmıştır. Çekilen dişler cam tüplerde, alkol içerisinde, oda 

sıcaklığında ve karanlıkta saklanmıştır. 

Çizelge 2.5. Kullanılan diş örneklerinin yaş dağılımı 

 n % 

<21 4 4,1 

22-30 6 6,2 

31-40 16 16,5 

41-50 24 24,7 

51-60 29 29,9 

61 ve + 18 18,6 

Toplam 97 100 

Araştırmada yer alan katılan katılımcıların yaş dağılımları incelendiğinde %4,1 i 21 

yaşından küçük, %6,2 si 22-30 yaş aralığında, %16,5 i 31-44 yaş aralığında, %24,7 si 

41-50, yaş aralığında %29,9 u 51-60 yaş aralığında ve %18,6 sının ise 61 ve üzeri 

yaş grubunda olduğu görülmektedir. 
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Çizelge 2.6. Kullanılan diş örneklerinin cinsiyet dağılımı 

 n % 

Kadın 52 53,6 

Erkek 45 46,4 

Toplam 97 100 

Katılımcıların %53,6 sı kadın %46,4 ü erkektir. 

Çizelge 2.7. Kullanılan diş örneklerinin ağız içine göre dağılımı 

 Üst Alt 

 Sağ Sol Sağ Sol 

Kesiciler 7 7 4 9 

Kanin 2 1 1 4 

Premolar 1 4 1 7 

Molar 10 9 7 12 

3.Molar 3 1 3 4 

Toplam 23 22 16 36 

97 kişiden alınan dişlerin ağız içine göre dağılımı çizelge 2.3’te verilmiştir. 

 

2.2. Diş Mine Örneklerinin EPR Doz Ölçümleri İçin Hazırlanması 

Dentin kalıntısından arındırılmış diş mine örneklerinin hazırlanması EPR doz 

ölçümünün en önemli adımlarından biridir. Bu işlemler sırasında dikkatli ve özenli 

çalışmak önemlidir. Çünkü mekanik ve termal işlemler, minenin hem organik hem de 

inorganik bileşenleri içindeki EPR sinyalleriyle karışan ya da zaten mevcut olan EPR 

sinyalini değiştiren yeni radikaller üretebilir. Çalışmamızda doğal doz incelendiği 

için bu durum daha da önem kazanmaktadır. 
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Çizelge 2.8. Kullanılan araç ve gereçler 

Araç ve Gereçler Kimyasal Maddeler 

1-Mikromotor, Anguldurva ve piyasemen 1- Asetik asit 

2-Elmas separe 2-Aseton 

3-Tungsten rond frez 3- Alkol 

4-Agat havan 4-Sodyum hidroksi peletler 

5-Elek (125-600µm) 5- Titriplex III solüsyonu 

6-Ultrasonik su banyosu  

7-Cam tüp  

8-Hassas terazi  

9-Etüv  

Diş çekiminden sonra dişler alkol bulunan cam tüpler içerisinde(şekil 2.1.), 

karanlıkta ve laboratuvar ortamında bekletildi. Toplam diş sayısı hazırlandıktan 

sonra bir gün saf suda bekletilip etüvde 40oC sıcaklıkta kurutulduktan sonra 5 dakika 

ultrasonik banyoda asetonla (yaklaşık 10 ml) yıkandı.  

 

Şekil 2.1. Diş çekiminden sonra dişler alkol tüpler içerisinde 
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Şekil 2.2. Ultrasonik banyoda içinde aseton bulunan cam tüpler 

1. Adım 

Asetonla yıkanan dişlerin kron bölümü mekanik olarak mikromotor piyasemenine 

takılan elmas separe uçlarla diş kökünden fazla ısıya maruz bırakılmadan dikkatli 

biçimde kökten ayrıldı. 

2. Adım 

Ayrılan diş kron bölümündeki dentin, leke, diş tartırları ve çürük dokular mikromotor 

angulduruvasına takılan tungsten frez yardımı ile temizlendi. Böylece mekanik 

olarak mine dentinden ayrıldı. 
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3. Adım 

Diş kronları 0,1M Titriplex III çözeltisi içinde (yaklaşık 10 ml) ultrasonik banyoda 

15 dakika yıkandı (Şekil 2.3). Daha sonra yine ultrasonik banyoda 5 dakika saf su ile 

durulandı. 

 

Şekil 2.3. Diş kronları 0,1 M Titriplex III çözeltisinde (3.adım) 

4. Adım 

Diş kronlarını cam tüpler içerisinde 5M NaOH çözelti içinde (yaklaşık 10 ml) etüvde 

40oC’de 15 saat bekletildi. 

5. Adım 

Cam tüplerin içersindeki NaOH çözeltisi tek tek dökülerek saf su ile (yaklaşık 10 ml) 

ve ultrasonik banyoda, su şeffaf renk olup berraklaşana kadar tekrar tekrar durulandı 

(8 kez). 

 

Şekil 2.4.  Suyun berrak olmuş hali (5.adım) 
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6. Adım 

Cam tüplerdeki su berraklaşınca boşaltılıp, diş kronlarının üzerine (yaklaşık 10 ml) 

alkol (ethanol) koyularak 5 dakika ultrasonik banyoda yıkandı.                                  

7. Adım 

Cam tüplerdeki alkol boşaltıldıktan sonra 40oC etüve kuruması için bırakıldı. (Şekil 

2.6.) 

 

Şekil 2.5. 400 C etüvde dişler 
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8. Adım 

Kurutulan ve parçalanmamış diş kron bölümlerinin ağırlıkları hassas terazide tek tek 

ölçüldü ve kayıt edildi. (Şekil 2.6.) 

 

Şekil 2.6. Dişlerin kron ağırlıklarının ölçüldüğü hassas terazi 

9. Adım 

Agat havan kullanılarak dişin kron bölümleri parçalandı. Diş kronu parçalanarak elde 

edilen mine örnekleri,  elekler yardımıyla 125 µm’den büyük 600 µm’dan küçük 

olarak ayrıldı. 125 µm’dan küçük diş mine tozları atılmayıp ayrıca saklandı. Hassas 

terazide tekrar ölçüm yapıldı ve kayıt edildi. 

 

Şekil 2.7. Dişlerin kolay parçalanması için küçük parçaları 
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Şekil 2.8. Agat havanda dövülmüş mine tozu 

 

Şekil 2.9. 600 µm ve 125 µm büyüklüğünde elekler 

 

Şekil 2.10. Eleme işlemi 
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10.Adım 

Diş mine örnekleri cam tüpler içinde (yaklaşık 10 ml) %20 asetik asit içinde 5 dakika 

ultrasonik banyoda yıkanarak kimyasal aşındırma uygulandı. 

11.Adım 

Diş mine örnekleri 5’er dakika süreyle saf su ile (yaklaşık 10 ml) ve ultrasonik 

banyoda, su şeffaf renk olup berraklaşana kadar tekrar tekrar durulandı (5 kez). 

12. Adım  

Diş mine örnekleri alkolde 5 dakika ultrasonik banyoda tekrar yıkandı. 

13. Adım 

Diş mine örnekleri 40oC’de etüvde kurutularak ölçüm için hazırlandı. 

14.Adım 

Kurutulan diş mine örneklerindeki siyah tanecikler göz ile değerlendirildi ve presel 

ile ayıklanarak temizlendi. Asit işleminden sonra tekrar hassas terazi ile ölçüm 

yapıldı ve kayıt edildi. (Şekil 2.11.) 
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Şekil 2.12. Diş mine örneklerindeki siyah lekelerin presel ile ayıklanması 

Kurutulan diş mine örnekleri ağzı kapalı tüpler içinde, laboratuvar ortamında ve 

karanlıkta EPR cihazı ile ölçüm yapılana kadar bekletildi.(Şekil 2.12.) 

 

Şekil 2.13. Ağzı kapalı tüplerdeki kurutulan diş mine örnekleri 

2.3. Kullanılan Cihazlar 

2.3.1. Elektron Paramanyetik Rezonans Cihazı 

Bu çalışmada hazırlanan diş mine örneklerinin ölçümünde Ankara Üniversitesi 

Nükleer Bilimler Enstitüsü EPR laboratuvarında bulunan Bruker marka  

(EMXPlus/micro-/12) Almanya yapım EPR cihazı kullanılmıştır. (Şekil 2.13.) 
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Şekil 2.14. Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü EPR laboratuvarı 

2.3.2. Lineer Hızlandırıcı Işınlama Ünitesi 

Dişler Medicana Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Radyoterapi Birimi’nde yer alan 

Varian DBX marka Lineer Akseleratör (Linac) Cihazı ile ışınlanmıştır (Şekil 2.14)  

 

Şekil 2.15. Varian DBX marka Lineer Akseleratör (Linac) Cihazı 
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2.4. Diş Mine Örneklerinin EPR Cihazında Ölçümü ve Parametrelerinin 

Belirlenmesi 

EPR cihazında ölçüm yapmak için özel (suprasil) tüpler kullanıldı. Birinci aşamada 

boş tüplerden temiz ve kuru olan bir tanesi alındı. Tüpün dışı alkol ve kağıt peçete ile 

silinerek temizlendi. Tüp dikkatli bir şekilde kaviteye yerleştirilerek Çizelge 2.5’de 

gösterilen parametreler kullanılarak ölçüm alındı. Elde edilen boş tüp spektrumu 

bilgisayara kayıt edildi. İkinci aşamada dişlerden hazırlanan mine örneklerinin EPR 

ölçümleri alındı. Boş ölçümü alınan tüpe 3 cm olacak şekilde yaklaşık 450-480 mg 

olan mine örnekleri yerleştirildi (Şekil 2.15). Mine miktarı az olan örneklerin tüp 

yükseklikleri ölçülerek normalizasyon yapıldı. Mine parçalarının homojen olarak 

dağılmasına dikkat edildi. İçinde örnek bulunan tüpün dışı aynı şekilde alkol ve kağıt 

peçeteyle silinerek temizlendi.   

 

Şekil 2.16. 3 cm yükseklikte ve yaklaşık 450-480 mg olan mine örnekleri 

Ankara Üniversitesi Nükleer Birimler Enstitüsü EPR laboratuvarında bulunan ve diş 

mine örneklerinin ölçümünde kullanılan EPR cihazının parametreleri Çizelge 2.5’de 

gösterilmiştir. 
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Çizelge 2.9. Ölçüm parametreleri 

Parametre Listesi 

Tarama sayısı  20 

Alan 

Merkezi alan   3499 G 

Tarama genişliği   70 G 

Çözünürlük  1024 points 

Mikrodalga 

Frekans  9,824 GHz 

Güç  25,180 mW 

Alıcı 

Kazanç   1,00e+003 

Faz   0.00 deg 

Harmonik  1 

Mod. frekansı  100 kHz 

Mod. genliği  2 G 

Sinyal Kanalı 

Çevirim  120 ms 

Zaman sabiti   327 ms 

Tarama süresi   122 s 

Mine örnekleri kavite içinde kalacak şekilde ayarlanarak EPR cihazına yerleştirildi. 

Bu işlemler sırasında tüpün el ile temas ederek kirlenmemesine, temiz ve kuru 

olmasına dikkat edildi. 

EPR cihazına yerleştirilen ve içinde örnek bulunan suprasil tüplerin ölçümleri alındı. 

Elde edilen dolu tüp spektrumları bilgisayara kayıt edildi.  

Üçüncü aşamada bilgisayardaki Bruker WinEPR programının spektrum çıkarma 

(subtraction) programı kullanılarak, dolu tüp spektrumlarından, boş tüp spektrumları 

çıkarılarak fark spektrumları elde edildi. 
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Şekil 2.17. a) Boş tüp spektrum  b)Dolu tüp spektrumu  c) Fark spektrumu 

2.5. Diş Mine Örneklerinin Kalibrasyon Eğrisinin Elde Edilmesi İçin 

Işınlanması 

Bölüm 2.3.2.’de bilgileri verilen lineer hızlandırıcı cihazı ile diş minelerine 

radyasyon dozu verilmiştir. Diş mine örneklerinden miktarı çok olan 6 örnek seçildi. 
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Seçilen diş mine örnek tozları 7 plastik tüp içine ayrılarak hazırlandı (Şekil 2.17). 6 

tane tüp belirlenen dozlarda ışınlanmak üzere bolus içine gömülerek (0,5 Gy, 1Gy, 

2Gy, 4Gy, 8Gy, 16Gy) Medicana hastanesi radyasyon onkolojisi bölümünde Varian 

DHX lineer cihazı ile ışınlandı (Şekil 2.14). Bu ışınlamalar sonucu doz kalibrasyon 

eğrisi elde edilmiştir. Işınlamada 6 MV enerjili X-ışınları kullanılmıştır. Işınlanmada 

diş mineleri 10x10cm2’lik alanda bolus içerisine 1,5 cm derinliğe küçük plastik 

tüpler içinde gömülerek yerleştirilmiştir (Şekil 2.18). Odak – bolus mesafesi (SSD) 

100 cm olarak ayarlanmıştır ve bu noktada doz hızı 400 Gy/dak’dır.  

 

Şekil 2.18. Kalibrasyon için ışınlanan örnekler 

 

Şekil 2.19. Bolus içine gömülü plastik kutular içindeki dişler ışınlandı 
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2.6. Diş Minesi Spektrumunun Ayrıştırılması 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü’nde Prof. Dr. Enver Bulur tarafından 

Origin 8.0 programına diş minesinde gelen sinyallerin ayırt edilebilmesi için 

denklem yazılmıştır. Denklem (1)’ de A1, A2, A3, b1, b2, b3 parametreleri değişken, 

sinyallerin spektrumdaki yerini gösteren g1, g2, g3 parametreleri sabit tutulmuştur. c 

parametresi doğal sinyali, d parametresi ise spektrumdaki kaymanın düzeltilmesi için 

kullanılmıştır.  
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Şekil 2.20. Diş sinyallerinin ayrıştırılmasında kullanılan denklemlerin simülasyonu 
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2.7. Doz Kalibrasyon Eğrisinin Elde Edilmesi 

Diş mine örneklerinden miktarı çok olan 6 örnek seçildi ve Medicana Hastanesi 

Radyasyon Onkolojisi Bölümü’nün Varian Lineer Hızlandırıcı Cihazı ile (0.5 Gy, 1 

Gy, 2 Gy, 4 Gy, 8 Gy, 16 Gy) belirlenen dozlarda ışınlanmak üzere plastik kutularla 

bolusa gömüldü.  Işınlanan örnekler EPR cihazı ile ölçülerek, doz kalibrasyon eğrisi 

elde edildi. 

Kalibrasyon eğrisinin elde edilmesinde kullanılacak mine örnekleri ve içerisindeki 

doz miktarı belirlenecek örneklere ait fark spektrumları denklem (1) ile Origin 8.0 

programı kullanılarak uyumlama yapıldı. A1 (diş minesi EPR sinyalinin maksimum 

ve minimum noktaları arasındaki yükseklik) değerlerinden radyasyon dozu belirlendi. 

Tüp içerisindeki örnek yüksekliklerinin farklı olması nedeniyle A1 değerleri 3 cm’ye 

normalize edildi. Artan doza karşılık EPR sinyalinin çizilmesiyle doz kalibrasyon 

eğrisi elde edilmiştir.  Diş minesi örneklerinin dozları kalibrasyon eğrisinden elde 

edilen denklem (1) kullanılarak belirlendi. 

Bu kalibrasyon eğrisi lineer bir fonksiyona uyumlandırma yapılarak y=a+bx 

denklemi elde edilmiştir. Burada; y, EPR sinyal şiddetini, x, ışınlanan doz değerini, a, 

x’in sıfır olduğu değer için şiddeti, b ise eğrinin eğimini göstermektedir. Ölçülen her 

bir diş minesi için EPR sinyalinin yüksekliği (şiddeti, y) belirlenerek denklemde 

yerine koyulup doz değeri (x) belirlenmiştir. 
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Şekil 2.21. Doz-Kalibrasyon Eğrisi 
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3. BULGULAR 

3.1.  Diş Minelerinden Elde Edilen Ölçüm Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

Çalışmamızda; Karadeniz Bölgesinin çeşitli şehirlerinde yaşayan 97 kişinin çekim 

endikasyonu konulan dişleri toplanarak radyasyon ölçümüne hazır hale getirildi. 

Hazırlanan anket (Ek1) her hastaya uygulanarak ve aydınlatılmış onamlar (Ek2) 

imzalatılarak çalışmamız için onayları alındı. 

Karadeniz Bölgesi’nin farklı illerinden toplanan 97 adet diş mine örneklerine 25 mW 

mikrodalga gücü, 2 G modülasyon genliği ile 122 sn ölçüm parametreleri sabit 

tutularak EPR spektrumları elde edildi. Bütün spektrumlar bilgisayara kayıt edildi. 

Elde edilen EPR spektrumlarının subtraction yöntemi ile (WIN EPR) fark 

spektrumları hesaplandı. Yapılan çalışma sonucunda toplam 97 kişiden 71 kişinin 

dişlerinden elde edilen spektrumu ayrıştırmak mümkün olmadı. 26 kişiye ait diş 

örnekleri de doz kalibrasyon eğrisinden de görüldüğü gibi (y=a+bx) bir fonksiyon 

elde edildi. Bir kişinin aldığı radyasyon dozunu belirlemek için mine oluşumunun 

tamamlanma zamanı kişinin yaşına göre hesaplanarak; yıllık radyasyon dozun 

ortalaması 2,4 mGy ile çarpılarak yaşa bağlı alınabilecek tahmini dozlar, ölçülen 

dozlardan çıkarılarak fark dozları hesaplandı (Çizelge 3.1).  
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Çizelge 3.1. 26 kişide ölçülebilen ve hesaplanan fark doz değerleri 

Örnek No Yaş 
Ölçülen Doz 

(mGy) 

Yaşa bağlı 

ortalama 

doz(mGy) 

Hesaplanan fark 

dozu (mGy) 

1 38 946 62,4 884 

3 64 1173 144 1029 

4 56 639 117,6 521 

10 58 336 129,6 206 

11 42 1862 91,2 1771 

13 40 5780 79,2 5701 

14 67 174 146,4 28 

23 64 3200 144 3056 

24 35 876 78 798 

25 47 2016 106,8 1909 

34 38 9406 62,4 9344 

35 40 267 79,2 188 

36 87 2524 199,2 2325 

38 59 906 132 774 

47 47 576 96 480 

57 26 252 33,6 218 

58 31 1120 45,6 1074 

60 21 474 33,6 440 

62 55 3053 117,6 2935 

69 34 1128 75,6 1052 

72 51 1905 105,6 1799 

82 20 2869 38,4 2831 

88 37 2911 76,8 2834 

92 60 377 129,6 247 

A1 13 1534 25,2 1509 

A4 49 1717 111,6 1605 

100 mGy’nin altındaki örneklerde radyasyondan kaynaklanan sinyali matematiksel 

olarak da ayrıştırmak mümkün olmadığı için sonuçlar 26 kişi üzerinden hesaplandı. 

Radyasyona bağlı EPR sinyalinin ayrıştırıldığı 26 kişinin doz değerleri cinsiyet, 

görülme sıklığı ve yaşa göre değerlendirildi. 17 erkek, 9 kadından elde edilen diş 

örneklerinden ölçülebilen fark doz değerlerinin en fazla 100-2000 mGy aralığında 

olduğu görüldü. Şekil 3.1’de ölçülebilen doz değerleri 17 erkek, 9 kadın ve toplamda 

26 kişinin cinsiyete ve görülme sıklığına göre dağılımı gösterilmektedir.  



44 

 

Şekil 3.1. Ölçülebilen fark doz değerlerinin cinsiyete ve görülme sıklığına göre dağılımı 

Şekil 3.2’de hesaplanan fark dozlarının yaşa göre dağılımı incelendiğinde en sık 

görülme yaş aralığının 30-60 yaş aralığında olduğu gözlendi. 

 

Şekil 3.2. Hesaplanan fark dozlarının yaşa göre dağılımı 

Radyasyon doz ölçümü yapılabilen 26 kişinin dişlerinin ağız planına göre yerleşimi 

şekil 3.3’de verilmiştir. Şekil 3.3’de radyasyon doz ölçümü yapılabilen dişlerin daha 

çok üst çene ön bölge ve alt çene arka bölgedeki molar dişler olduğu tespit edildi. 
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Şekil 3.3. Radyasyon dozu ölçülebilen dişlerin ağız planına göre dağılımı 

26 kişinin diş mine örneklerinden ölçülen radyasyon dozlarından 1Gy’in altında 

hesaplanan fark dozu değerleri, tıbbi görüntüleme yöntemlerinden veya herhangi bir 

tiroid kontrol taramasından sonra kişinin maruz kalabileceği düşünülürse 1 Gy’in 

üstünde olan 15 kişinin fark doz değerleri oldukça yüksek olarak değerlendirildi ve  

çizelge 3.2’de gösterildi.  

Çizelge 3.2. 1Gy’in üstünde çıkan 15 kişinin fark dozu değerleri 

 Örnek No Yaş 
Ölçülen Doz 

(mGy) 

Yaşa bağlı 

ortalama 

doz(mGy) 

Hesaplanan fark 

dozu (mGy) 

3 64 1173 144 1029 

11 42 1862 91,2 1771 

13 40 5780 79,2 5701 

23 64 3200 144 3056 

25 47 2016 106,8 1909 

34 38 9406 62,4 9344 

36 87 2524 199,2 2325 

58 31 1120 45,6 1074 

62 55 3053 117,6 2935 

69 34 1128 75,6 1052 

72 51 1905 105,6 1799 

82 20 2869 38,4 2831 

88 37 2911 76,8 2834 

A1 13 1534 25,2 1509 

A4 49 1717 111,6 1605 
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Radyasyon doz ölçüm değerleri 1 Gy’in üstünde çıkan 15 kişinin dişlerinin ağız 

planına göre yerleşimi şekil 3.4’de verilmiştir. Dişlerin ağız içi dağılımında bir 

farklılığa rastlanmamıştır. 
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Şekil 3.4. Radyasyon dozu ölçüm değerleri 1 Gy’in üstünde çıkan 15 kişinin dişlerinin ağız planına 

göre yerleşimi 

Radyasyon doz ölçümü sonrasında; toplam 97 kişiden normal değerlerde kabul 

ettiğimiz 82 kişinin radyasyon doz değerleri ve yüksek değerlerde ölçülen 15 kişinin 

fark doz değerleri ankette verilen cevaplar ile karşılaştırıldı. Anket uygulaması 

sonucu elde edilen veri seti SPSS 20.0 (Statistical Package for Social Sciences) paket 

programı ile ölçüm sonuçları ki kare testi uygulanarak değerlendirildi. Buna göre; 

Normal değerlerde kabul ettiğimiz radyasyon doz ölçüm değerleri ile (82 kişi) 

yüksek değerlerde ölçülen (15 kişi) radyasyon doz ölçüm değerleri cinsiyete göre 

karşılaştırıldı (Çizelge 3.3). 

Çizelge 3.2. Cinsiyet ile radyasyon doz ölçüm değerlerinin dağılımı 

 Radyasyon ölçümü Toplam 

Normal Yüksek 

Kadın f 42 10 52 

% Cinsiyet 80,8% 19,2% 100,0% 

% Ölçüm 51,2% 66,7% 53,6% 

Erkek f 40 5 45 

% Cinsiyet 88,9% 11,1% 100,0% 

% Ölçüm 48,8% 33,3% 46,4% 

Toplam f 82 15 97 

% Cinsiyet 84,5% 15,5% 100,0% 

% Ölçüm 100,0% 100,0% 100,0% 
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Cinsiyet ile radyasyon doz ölçüm değerleri karşılaştırıldığında istatistiksel olarak 

anlamlı bir ilişki bulunmadı (p > 0,05). 

Normal değerlerde kabul ettiğimiz radyasyon doz ölçüm değerleri (82 kişi) ile 

yüksek değerlerde ölçülen (15 kişi) radyasyon doz ölçüm değerleri yaşa göre 

karşılaştırıldı (Çizelge 3.4). 

Çizelge 3.3. Yaş ile radyasyon doz ölçüm değerlerinin dağılımı 

 Radyasyon ölçümü Toplam 

Normal Yüksek 

<21 f 2 2 4 

% Yaş 50,0% 50,0% 100,0% 

% Ölçüm 2,4% 13,3% 4,1% 

22-30 f 6 0 6 

% Yaş 100,0% 0,0% 100,0% 

% Ölçüm 7,3% 0,0% 6,2% 

31-40 f 11 5 16 

% Yaş 68,8% 31,3% 100,0% 

% Ölçüm 13,4% 33,3% 16,5% 

41-50 f 21 3 24 

% Yaş 87,5% 12,5% 100,0% 

% Ölçüm 25,6% 20,0% 24,7% 

51-60 f 27 2 29 

% Yaş 93,1% 6,9% 100,0% 

% Ölçüm 32,9% 13,3% 29,9% 

61 ve + f 15 3 18 

% Yaş 83,3% 16,7% 100,0% 

% Ölçüm 18,3% 20,0% 18,6% 

Toplam f 82 15 97 

% Yaş 84,5% 15,5% 100,0% 

% Ölçüm 100,0% 100,0% 100,0% 

Yaş ile radyasyon doz ölçüm değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 

bulunmadı (p>0,05). 

97 kişiden çekilen dişlerin konumu ile radyasyon ölçüm düzeyleri karşılaştırıldı. 
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Çizelge 3.4. Çekilen dişlerin konumu ile radyasyon doz ölçüm değerlerinin dağılımı  

 Radyasyon ölçümü Toplam 

Normal Yüksek 

SaÜ f 20 4 24 

% Konum 83,3% 16,7% 100,0% 

% Ölçüm 24,4% 26,7% 24,7% 

SoÜ f 18 4 22 

% Konum 81,8% 18,2% 100,0% 

% Ölçüm 22,0% 26,7% 22,7% 

SoA f 33 3 36 

% Konum 91,7% 8,3% 100,0% 

% Ölçüm 40,2% 20,0% 37,1% 

SaA f 11 4 15 

% Konum 73,3% 26,7% 100,0% 

% Ölçüm 13,4% 26,7% 15,5% 

Toplam f 82 15 97 

 % Konum 84,5% 15,5% 100,0% 

 % Ölçüm 100,0% 100,0% 100,0% 

SaÜ; Üst çene sağ bölgedeki dişler, 

SoÜ; Üst çene sol bölgedeki dişler, 

SaA; Alt çene sağ bölgedeki dişler, 

SoA; Alt çene sol bölgedeki dişler 

Çekilen dişlerin konumu ile radyasyon doz ölçüm değerleri karşılaştırıldığında 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmadı (p> 0,05). 

Toplam 97 kişinin diğer anket sorularından olan;  7 yaşından sonra röntgen çektirme 

durumu, tanı ve tedavi planı için tomografi, sintigrafi, pet ct gibi çektirilen 

görüntüleme yöntemleri, sigara alışkanlığı, çay tüketimi,  kullanılan içme suyu türü,  

ikamet edilen bina türü ve beslenme şekilleri ile radyasyon doz ölçüm değerleri 

karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmadı (p > 0,05). 

Radyasyon dozu ölçülebilen 26 kişiden (Çizelge 3.1) 1 Gy’in üstünde ölçülen fark 

doz değeri olan 15 kişi (Çizelge 3.2) ile normal değerlerde kabul edilen 11 kişi 

cinsiyete, yaşa ve dişlerin konumuna göre karşılaştırıldı. 
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Normal değerlerde kabul edilen 11 kişinin ve radyasyon doz ölçüm değerleri yüksek 

değerlerde kabul edilen 15 kişinin radyasyon doz değerleri cinsiyete göre 

karşılaştırıldı (Çizelge 3.6). 

Çizelge 3.5. Radyasyon dozu ölçülebilen 26 kişinin cinsiyet ile radyasyon doz ölçüm değerlerinin 

dağılımı 

 Radyasyon ölçümü Toplam 

Normal Yüksek 

Kadın f 8 10 18 

% Cinsiyet 44,4% 55,6% 100,0% 

% Ölçüm 47,1% 66,7% 56,3% 

Erkek f 5 5 10 

% Cinsiyet 64,3% 35,7% 100,0% 

% Ölçüm 52,9% 33,3% 43,8% 

Toplam f 11 15 26 

% Cinsiyet 53,1% 46,9% 100,0% 

% Ölçüm 100,0% 100,0% 100,0% 

Cinsiyet ile radyasyon doz ölçüm değeri karşılaştırıldığında aralarında istatistiksel 

olarak anlamlı ilişki belirlenmedi (p > 0,05). 

Normal değerlerde kabul edilen 17 kişinin ve radyasyon doz ölçüm değerleri ile 

yüksek değerlerde kabul edilen 15 kişinin radyasyon doz ölçüm değerleri yaşa göre 

karşılaştırıldı (Çizelge 3.7). 
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Çizelge 3.6. Radyasyon dozu ölçülebilen 26 kişide yaş ile radyasyon doz ölçüm değerlerinin dağılımı 

 

Yaş ile radyasyon doz ölçüm değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki 

belirlenmedi (p>0,05). 

 

 

 

 

 

 

 Radyasyon ölçümü Toplam 

Normal Yüksek 

<21 f 1 2 3 

% Yaş 33,3% 66,7% 100,0% 

% Ölçüm 5,9% 13,3% 9,4% 

22-30 f 1 0 1 

% Yaş 100,0% 0,0% 100,0% 

% Ölçüm 5,9% 0,0% 3,1% 

31-40 f 3 5 8 

% Yaş 44,4% 55,6% 100,0% 

% Ölçüm 23,5% 33,3% 28,1% 

41-50 f 1 3 4 

% Yaş 57,1% 42,9% 100,0% 

% Ölçüm 23,5% 20,0% 21,9% 

51-60 f 4 2 6 

% Yaş 66,7% 33,3% 100,0% 

% Ölçüm 23,5% 13,3% 18,8% 

61 ve + f 1 3 4 

% Yaş 50,0% 50,0% 100,0% 

% Ölçüm 17,6% 20,0% 18,8% 

Toplam f 11 15 26 

% Yaş 53,1% 46,9% 100,0% 

% Ölçüm 100,0% 100,0% 100,0% 
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Radyasyon dozu hesaplanabilen 26 hastadan alınan 26 farklı diş (Şekil 3.3) örneğine 

ait çekilen dişin konumu ile radyasyon doz ölçüm değerleri karşılaştırıldı.  

Çizelge 3.7. Radyasyon dozu hesaplanabilen dişlerin konumu ile radyasyon doz ölçüm değerleri  

 Radyasyon ölçümü Toplam 

Normal Yüksek 

SaÜ f 1 3 4 

% Konum 40,0% 60,0% 100,0% 

% Ölçüm 11,8% 20,0% 15,6% 

SoÜ f 3 5 8 

% Konum 44,4% 55,6% 100,0% 

% Ölçüm 23,5% 33,3% 28,1% 

SoA f 5 3 8 

% Konum 75,0% 25,0% 100,0% 

% Ölçüm 52,9% 20,0% 37,5% 

SaA f 2 4 6 

% Konum 33,3% 66,7% 100,0% 

% Ölçüm 11,8% 26,7% 18,8% 

Toplam f 11 15 26 

% Konum 53,1% 46,9% 100,0% 

% Ölçüm 100,0% 100,0% 100,0% 

SaÜ; Üst çene sağ bölgedeki dişler, 

SoÜ; Üst çene sol bölgedeki dişler, 

SoA; Alt çene sol bölgedeki dişler, 

SaA; Alt çene sağ bölgedeki dişler 

Sağ üst çeneden (SaÜ)  alınan diş örneklerinin %60 ında, sol üst çene (SoÜ) 

örneklerinin %55,6 sında, sol alt çene (SoA) örneklerinin %25 inde ve sağ alt çene 

(SaA) örneklerinin %66,7 sinde yüksek düzey radyasyon gözlendi. 

Radyasyon dozu ölçülebilen 26 hastadan alınan diş örneklerinin radyasyon doz 

ölçüm değerleri incelendiğinde çekilen dişin konumu ile radyasyon doz ölçüm 

değerleri arasında anlamlı bir ilişki olmadığı sonucuna varıldı (p> 0,05). (Çizelge 3.8.) 

Radyasyon dozu ölçülebilen 26 kişiye uygulanmış olan anket sorularından olan; 

ikamet ettikleri şehir, 7 yaşından sonra röntgen çektirme durumuna, tanı ve tedavi 

için çektirilen tomografi, sintigrafi, pet ct gibi görüntüleme yöntemlerine, sigara 

alışkanlığına, çay tüketimine,  kullanılan içme suyu türüne,  ikamet edilen bina 

türüne ve beslenme şekillerine göre radyasyon doz ölçüm değerleri 

karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olmadığı belirlendi (p > 0,05). 
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26 kişinin diş mine örneklerinden ölçülen radyasyon dozlarından 1Gy’in altında 

hesaplanan fark dozu değerleri, tıbbi görüntüleme yöntemlerinden veya herhangi bir 

tiroid kontrol taramasından sonra kişinin maruz kalabileceği düşünülürse 1 Gy’in 

üstünde olan 15 kişinin fark dozu değerlerinin (Çizelge 3.2)  neden yüksek dozlara 

maruz kaldığını anlayabilmek için ankete verdikleri cevaplar tek tek değerlendirildi. 

Ölçülen en yüksek radyasyon ölçüm fark doz değerinin 9344 mGy olduğu ve bu 

kişinin (34 No.lu) anketinin incelenmesi sonucunda çeşitli radyolojik görüntüleme 

yöntemlerinin  (panoramik, periapikal, akciğer grafileri, bilgisayarlı tomografi 

görüntüleme) uygulandığı görülmüştür. Ayrıca hastadan alınan anamnezde de birçok 

kez tam kafa tomografisi ve sayısız diğer görüntüleme teknikleri uygulandığını 

vurgulamıştır. Hayatı boyunca uygulanan yöntemlerin sayısını ve tekniğini 

hatırlamadığı için dozun tam olarak hangi yöntemlerden kaynaklandığı 

hesaplanamamaktadır. 

Tiroid kanserli baş ve boyun radyaterapisi görmüş olan iki hastanın (3 ve A4 No.lu) 

dişlerinden ölçülen radyasyon ölçüm fark doz değerleri sırasıyla 1029 mGy ve 1605 

mGy’dir. Bununla birlikte radyoterapi görmemiş bir kişi (13 No.lu), kızının akciğer 

kanseri olduğunu ve kızının tüm tedavileri (radyoterapi, radyolojik görüntüleme) 

sırasında yanında bulunduğunu belirtmiştir. Bu kişinin ölçülen radyasyon fark doz 

değeri 5701 mGy’dir.   

Yapılan ölçümlerde 1000-3100 mGy arasında radyasyon fark dozları elde edilen 23, 

25, 36, 58, 62, 69, 72, 88 ve A1 No.lu kişilerin ise anket sorularından birçok farklı 

görüntüleme yöntemleri ile tetkik yaptırdıkları belirlenmiştir.  

11 No.lu (1771 mGy) ve 82 No.lu (2831 mGy) radyasyon alan kişilerin anket 

sorularına verdikleri cevaplar incelendiğinde tanı ve tedavi planlaması için film 

çektirmediği veya diğer sorulara verdiği cevaplarda dikkate değer bir bilgi 

bulunmadığı görüldü. Fakat hastanın o gün çekim öncesi alınan  panoramik filmi 

ankette belirtmemiştir. Bu da bize hastaların ankete verdikleri cevapların 

doğruluğunu sorgulamamıza neden olmuştur. Bununla birlikte radyasyon doz 
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ölçümünün üst ön kesici dişlerin mine örneklerinden yapıldığı ancak kişinin dudak 

yapısı ve dişin ağız içindeki pozisyonunun belirlenmemiş olduğuda görüldü. 
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4. TARTIŞMA 

Çalışmamızda; Karadeniz Bölgesinde yaşayan kişilerin çekilmiş dişleri kullanılarak 

EPR yöntemiyle radyasyon doz ölçümleri hedeflenmiştir. Karadeniz Bölgesinin 

çeşitli illerinden toplanan 97 adet diş mine örneklerinin ölçümleri A.Ü. Nükleer 

Bilimler Enstitüsü’nde yapılmıştır. 26 kişinin diş minesi örneklerinden radyasyon 

dozları hesaplanabilmiştir. 26 kişinin diş mine örneklerinden ölçülen radyasyon 

dozlarından 1Gy’in altında hesaplanan fark dozu değerleri, tıbbi görüntüleme 

yöntemlerinden veya herhangi bir tirod kontrol taramasından sonra kişinin maruz 

kalabileceği düşünülürse 1 Gy’in üstünde olan 15 kişinin fark dozları (yüksek 

değerlerde ölçülen) değerlendirildi. 71 kişiye ait diş minesi örnekleri ise minimum 

ölçülebilecek doz değeri olan 95 mGy’in altında kaldığı için radyasyon fark dozları 

hesaplanamamıştır. Çalışmaya katılan 97 kişinin anketleri incelenmiş, kendi içinde 

karşılaştırılmış ve istatistiksel olarak değerlendirilmiştir.  

Çalışmamızda diş minelerinden radyasyon dozu ölçülebilen kişilere uygulanan 

anketler sonucu kişilerin birçok kez radyolojik görüntüleme yöntemlerine 

başvurdukları belirlenmiş fakat kişilerin radyolojik görüntüleme ile ilgili herhangi bir 

kayıtlarının bulunmaması ve kişilerin hatırlamaması doğru bilgiye ulaşmamızı 

engellemiştir. Çalışmamızda radyasyon doz ölçümü yapılabilen 26 kişinin  yaş  

ortalamasının 45 ve ortalama radyasyon dozunun 1271 mGy olduğu gözlenmiştir. 

Bunun nedeni Karadeniz Bölgesinde yaşayan insanların belki Çernobil Kazasının 

etkisiyle kanser konusundaki hassaslığına bağlı bir çok kez kontrol amaçlı radyolojik 

görüntüleme işlermlerine başvurmuş olabileceğini akıllara gelmektedir. Ayrıca, 

yapay radyasyona maruz kalmayan kişilerin tam olarak belirlenememesi sonucu 

kişilere özgü doğal radyasyon dozu hesaplanamamıştır.  

Radyasyon doz ölçümlerinde numune sayısı önemlidir. Sayı arttıkça güvenilirlik de 

artacaktır. Hindistan'da yapılan çalışmada ülkenin doğal doz hesaplaması 34 molar 

diş üzerinden yapılmıştır (El_Faramway, 2005). 2011 yılında ise Malezya'da yapılan 

diş mineleri kullanılarak EPR yöntemi ile doğal radyasyon dozu 48 diş ile 
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hesaplanmıştır (Rodzi, 2011). Bu çalışmalarda kullanılan dişler, daha önce herhangi 

bir tıbbi görüntülemeden faydalanmamış kişilerden tercih edilmiştir. Bu nedenle 

doğal doz hesaplaması yapılabilmiştir. Bizim çalışmamızda ise Karadeniz bölgesinde 

yaşayan kişilerden toplanan 97 adet daimi dişten ölçülebilir doza sahip olan 26 

kişinin diş minesi kullanılmıştır. Fakat çalışmamızda görüldüğü gibi tıbbi radyasyona 

maruz kalmamış kişi yoktur. Bu nedenle doğal radyasyon dozu hesaplanamamıştır. 

İstatistiksel olarak ölçümün güvenirliliğinin artması ve bölgesel olarak daha genel bir 

sonuca varılması için daha fazla ve başka bölgelerden örneklerle de çalışılmalıdır.  

Diş çürükleri EPR sinyaline etki eden faktörlerden biridir. Diş minesinin çürük 

kısımları sağlıklı kısımlarına oranla 3 kat kadar yüksek doğal fon sinyali oluşturur. 

Yine de, bu etki kimyasal işlemler ile azaltılabilir hatta yok edilebilir (Sholom ve ark., 

2000; Gualtieri ve ark., 2001). Radyasyon sinyalinin daha iyi ölçülmesi için 

çalışmamızda kullanılan diş minelerinin çürük dokuları da dikkatli bir şekilde 

temizlenmeye çalışılmıştır. Özellikle toplanan dişlerde çürük ve dolgulu dişlerden 

kaçınılmıştır. Fakat günümüzde çürüksüz ve dolgusuz dişlerle karşılaşmak da 

oldukça zor ve zahmetli bir durumdur. Kompozit dolgularda kullanılan UV 

cihazlarındaki gün ışığının oluşturduğu sinyaller çok düşük kalmaktadır (Pass ve ark., 

1998). Kompozit ve rezin materyallerinin oluşturduğu radyasyona duyarlı sinyallerin 

yüksek dozlarda sorun olmadığı belirtilirken; polimerizasyondan 6 ay sonra dişte 3 

Gy lik dozimetrik sinyale sebep olduğunu savunan çalışmalarda vardır (Leveque ve 

ark., 2013). Çalışmamızda düşük dozlar değerlendirildiği için restorasyonlu dişler 

tercih edilmemiştir. Restorasyonlu dişlerin de temizlenerek numune hazırlanmasına 

dikkat edilmiştir. 

Numunelerin saklanmasında oda sıcaklığındaki artış EPR sinyalini azaltacağından 

örnek saklama ve ölçüm işlemleri sabit oda sıcaklığında yapılmıştır. Ortamın nemli 

olması ve örneklerin iyi kurutulmaması ortamdaki su moleküllerini ve EPR 

cihazındaki mikrodalga kaynağından gelen mikrodalgaları emmesine bağlı olarak diş 

minesinin EPR sinyalinde azalma ve ölçümlerde sapmalara neden olduğu 

bildirilmiştir (IAEA, 2002). Bizim çalışmamızda örnekler etüvde iyice kurutulmuş ve 
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nemli ortamda bekletilmemiştir. Özel kutular içerisinde ağızları kapalı oda sıcaklığı 

sabit bir şekilde saklanmıştır. 

EPR yöntemi ile diş mine örneklerinden radyasyon doz ölçümünde; mine örneklerine 

yapılan kimyasal aşındırma; mekanik işlemler ve örneklerin agat havanda 

parçalanması sırasında oluşan ilave sinyalleri engellemek için kullanılan bir 

yöntemdir (Fattibene ve ark., 1998; Wieser ve El-Faramawy, 2002; Romanyuka ve 

Regulla, 1996). Örnek hazırlamada yapılan kimyasal aşındırma ve diğer işlemler diş 

minesi EPR sinyaline ilave bir sinyal oluşturmamaktadır (Büyüm, 2007). Yaptığımız 

çalışmada da agat havan kullanılmasıyla oluşan ilave sinyaller kimyasal aşındırma ile 

engellenmiştir. Mekanik işlemler sırasında oldukça dikkatli ve hassas çalışılmış ilave 

sinyale sebep vermemek için özen gösterilmiştir. 

Diş mine örneklerinin ısıtılmasıyla EPR sinyalinin arttığı gözlenmiştir (Fattibene ve 

ark., 2000; Bulur ve ark., 1997). Sinyal şiddetinin sıcaklıktan etkilenmemesi 

amacıyla kimyasal işlemler sonunda diş mineleri etüvde maksimum 40C’de 

kurutulmuştur. 

EPR ölçümlerinde dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri de yeterli (en 

az 100 mg) miktarda mine örneğine sahip olmaktır (Zhumadilov ve ark., 2005). Bazı 

durumlarda yeterli mine miktarı bulunmadığı için dentinden ölçüm yapılabilir. 

Kalsifiye dokudaki inorganik madde miktarı ile doğal sinyal büyüklüğü arasında 

güçlü bir korelasyon vardır. Yani inorganik maddenin fazla olduğu kalsifiye 

dokularda doğal fon sinyali daha güçlüdür. Diş minesinin %2'sini mineral olmayan 

bileşenler oluşturur. Bu dentinde %30 civarıdır ve dentinin doğal fon sinyali diş 

minesininkinden 10 kat daha güçlüdür (IAEA, 2002). Bizim çalışmamızda, örnek 

mine miktarı yaklaşık 350-450 mg ağırlığında olduğu için dentin dokuya ihtiyaç 

duyulmamış ölçümler diş minesi ile yapılmıştır. 

Minelerin toz hale getirilmesi sırasında oluşacak sinyalin 100 mGy olabileceği 

bildirilmiştir (IAEA 2002). Daha küçük boyutlu örneklerin kullanılması diş 

minesinin agat havanda parçalanmasına bağlı ilave bir sinyal oluşturacaktır  (Sholom 
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ve ark., 1998; Fattibene ve ark., 1998). Diş minesi parçacık büyüklüğü ile doğal fon 

sinyal büyüklüğü arasında güçlü bir ilişki vardır. Doğal fon sinyalinin tepeden tepeye 

yüksekliği, parçacık büyüklüğünün 2 mm'den 50-100 μm'ye azaltılmasıyla %50-70 

oranında arttığı bildirilmiştir (Fattibene ve ark., 1998). Çalışmamızda radyasyon 

ölçümü yapıldığı için en düşük doz bile bizim için önemlidir. Bu nedenle örnek 

büyüklükleri 125-600 µm kalınlığındaki eleklerle elenerek hazırlanmıştır. Diş mine 

örneklerinin toz haline getirilmesinden sonra 125 µm’dan daha küçük tanecikleri 

elimine etmek için  diş mine örneklerinin alkol ile yıkanması önerilir. Yaptığımız 

pilot çalışmada diş mine örneklerini hem asitleme hem alkol ile yıkayarak sinyalde 

farklılık olup olmadığı değerlendirildi. Alkol ile yıkanan numunelerin sinyalinin 

netleştiği görüldü. İlerde yapılacak çalışmalar için ölçüm öncesinde dişlerin alkol ile 

yıkanması önerilir (İnceoğlu ve ark., 2013). 

Doğal doz hesaplaması yapıldığında ön dişlerin kullanımından da sakınılmalıdır. 

Çünkü güneş ışığına maruz kalmaları bazı sinyallere sebep olabilir. Güneş ışığındaki 

spektral UV bileşenlerin ön dişlerin içindeki dozimetrik sinyale katkıda bulunabildiği 

gösterilmiştir. Sadece ön dişlerin olması durumunda ise dişlerin lingual (dile bakan 

kısım)  yüzeyinin kullanılması önerilmektedir (Ivannikov,1997; Sholom,1998).  

Diğer bir yandan Wieser ve arkadaşları (2001) yaptıkları çalışmada ön ve arka 

dişlerden ölçülen dozun ağız içinde bulunduğu yere bağlı olmadığını belirtmişlerdir. 

Dişlerin ağız boşluğundaki yerlerine göre radyasyon dozları incelendiğinde Şekil 

3.3’de görüldüğü üzere üst çene ön bölge ve alt çene arka bölgedeki molar dişlerden 

ölçüm yapılabildiği çalışmamızda gözlenmiştir. Bizim çalışmamızda 11 ve 82 nolu 

kişilerin radyasyon dozunun yüksek olmasının nedeninin  üst ön kesici dişlerden 

kaynaklandığı da düşünülmüştür. Bu durum farklı çene yapıları nedeniyle güneşe 

maruz kalmalarıyla ilişkilendirilebilir. 

Radyasyon dozunun dişlerin ağız boşluğundaki yerlerine göre belirlenmesi için tek 

bir kişiden seri çekim yapılması daha uygun bir yöntemdir. Fakat seri çekim 

yapılacak hasta bulmak aynı zamanda çürüksüz dişler toplamak oldukça zaman 

gerektiren bir durumdur. Diğer bir yandan diş sayısının fazla olması çalışmanın 

güvenirliğini artıracaktır. Hindistan’da popülasyonun tahmini radyasyon dozu 
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hesaplanmasında aynı kişiden 8 diş çekilmiş ve dişlerin ağız boşluğundaki yerlerine 

göre radyasyon dozunun farklı olup olmadığı incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda 

üst çenedeki dişlerin alt çenedeki dişlere göre daha az radyasyona maruz kaldığı 

tespit edilmiş ve bu durum güneş ışınları ve çene yapıları ile ilişkilendirilmiştir (El-

Faramawy, 2005). Fakat yapılan çalışmanın verilerine göre hata payı oldukça yüksek 

görülmektedir. Doğru sonuca ulaşılabilmek için zaman, kişi ve imkanlar oldukça 

sınırlıdır. Bizim çalışmamızda ise alt çenede ön bölgedeki dişlerden radyasyon dozu 

hesaplanamamıştır. Bu durum kişilerin çene yapılarıyla ilişkilendirilebilir. 

Süt dişleri ile yapılan EPR çalışmalarında, süt dişlerinin küçük olmaları, ayrıca mine 

ve dentinin birbirinden ayrılmasındaki zorluklar nedeniyle bireysel dozları ölçmede 

yetersiz kaldığı gösterilmiştir (IAEA, 2002). Bizim çalışmamızda bu nedenle daimi 

dişler kullanılmıştır. Ancak doğal doz hesaplamalarında süt dişlerinden faydalanmak 

daha doğru bir tercihtir. Çünkü çalışmamızda görüldüğü gibi tıbbi radyasyona maruz 

kalmamış kişi yoktur. Tıbbi görüntüleme yöntemlerinin, çocuklarda daha az tercih 

edilmesi ve düşük dozlarla uygulanması nedeniyle doğal radyasyon dozu 

belirlenmesinde süt dişlerinin kullanılması daha uygundur. 

Kuzeydoğu Hindistan’da yapılan bir çalışmada Lime (kirecin Betel ağacının 

yapraklarının içine sarılarak çiğnenen keyif verici madde, bir çeşit sigara )  tüketen 

ve tüketmeyen kişilerin dişleri çekilerek EPR yöntemiyle radyasyon dozları 

karşılaştırılmıştır. Lime tüketen kişilerde radyasyon dozu yüksek görülmüştür 

(Bhattacharjee, 2009). Sigara kullanan kişiler ile ilgili çalışma literatürde 

rastlanmamıştır. Sigaranın içerisindeki Polonyum-210 göz önünde bulundurularak 

anket sorularına dahil edilmiştir. Bizim çalışmamızda radyasyon dozu hesaplanabilen 

kişilerin sigara kullanımının çok az olduğu görülmüştür. İstatistiksel olarakta anlamlı 

bir sonuca varılamamıştır. 

Kişilerin yaşadığı yere, yaşına, kullandığı içme suyu ve beslenmesine bağlı olarak da 

farklı doğal fon sinyallerinin ölçülebildiği, yüksek ölçülen doğal fon sinyallerinin de 

bazı dozimetrik sinyalleri baskılayabildiği görülmüştür (Romanyukha ve ark., 1999; 

Pass ve ark., 1998; IAEA, 2002). Yaptığımız çalışmada Karadeniz Bölgesinde farklı 
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illerde, yaş ve yaşam koşullarına sahip farklı sayıda hastanın diş mineleri 

kullanılmıştır. Kişilerin arasında bu şartlar göz önüne alındığında farklılık 

görülmemiştir. 

2005 yılında diş mineleri ile radyasyon dozunun belirlenmesi üzerine yapılan 

çalışmaları derleyen Bhat, ölçülebilecek en düşük dozun 30 mGy olduğunu 

belirtmektedir (Bhat,2005). Hesaplanabilen karmaşık matematiksel analiz yöntemleri 

ile ölçülebilen en düşük dozun 30 mGy olduğu söylenmesine rağmen dünya 

literatüründe 100 mGy altında retrospektif bir dozimetre yapılamayacağı 

görülmektedir. Bizim çalışmamızda ise ölçülebilen en düşük doz değeri 95 mGy 

olarak hesaplanmıştır. 

Diş minesinden radyasyon doz ölçümünün dezavantajları; EPR cihazının 

taşınmazlığı, mine parçalarında kalabilecek organik yapıya bağlı sınırlı duyarlılığı, 

düşük dozları ölçmedeki yetersizliği (0,1 Gy) (Pass ve ark., 1998; Güttler ve Wieser, 

2008), ve EPR cihazının kavite bölümünü doldurmayacak kadar az (200 mg’dan az) 

örnek miktarıyla ölçüm yapılamaması (Zhumadilov ve ark., 2005), çok zaman ve iş 

gücü harcayan uygulamalar olması, çalışma grubundaki kişilerden çekim 

endikasyonu olan dişleri her zaman bulmanın kolay olmamasıdır (IAEA, 2002). 

Bunun yanında çok sayıda örnekle çalışma yapılabilmesi (Bailiff ve Stepanenko, 

1996; Williams ve ark., 2010), ölçümlerin tekrarlanabilmesi ve örneklerin bu 

tekrarlanan ölçümlerde dozimetrik özelliklerini kaybetmemesi de avantajları 

arasındadır. EPR cihazının aynı örneği birçok kez ölçme olanağı sağlaması 

yapılabilecek hata oranını düşürmektedir (Williams ve ark., 2010). Ölçümün birçok 

kez tekrarlanması için geniş bir çalışma aralığına ihtiyaç vardır. Biz çalışmamızda 

örneklerimizden bir kez ölçüm yapabildik. İlerde yapılacak çalışmalarda bu çalışma 

için hazırlanmış örneklerden tekrar ölçüm yapılabilir. 

EPR ölçüm yöntemi nükleer kazalardan sonrada maruz kalınan radyasyon dozu 

ölçümünde tercih edilen bir yöntemdir. Günümüze kadar birçok nükleer kaza olmuş 

ve EPR ölçüm yöntemi ile çalışmalar yapılmıştır. Hiroşima’ya atılmış olan atom 

bombasından sonra  sağ kurtulanlar ile birçok  EPR doz ölçüm çalışmaları 
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yapılmıştır. Atom bombasının etkisini kıyaslayabilmek için patlama anında merkeze 

olan uzaklıkları ve sığınakların özellikleri de belirlenerek radyasyon dozları 

değerlendirilmiştir. EPR yöntemi kullanılarak bizim çalışmamızda olduğu gibi diş 

mineleri ile elde edilen sonuçlarla kromozom hasarı analizinden elde edilen sonuçlar  

karşılaştırılmıştır. EPR sonuçlarının, bireysel hesaplanmış dozlarla kıyaslamasına 

göre çok daha iyi olduğu görülmüştür. Bir kişinin patlama anında ve sonrasında 

bulunduğu mevki hakkında güvenilir bilgi elde etmek çok zordur ve hesaplama 

yöntemiyle doz ölçümünü değerlendirirken bulunduğu yer belirleyici olmaktadır. 

EPR, iyonize radyasyon sonucu absorbe edilen enerjiyi doğrudan tespit etmektedir 

(Hirai, 2011). Diğer bir çalışma ise Rusya’da Nükleer malzeme üretimi ile bağlantılı 

Mayak şirketi personelinin EPR doz ölçüm çalışmasına denek olarak katıldığı; 

kişilerin diş mineleri kullanılarak EPR metodu ile, kişisel mesleki dozimetrelerinin 

karşılaştırıldığı bir çalışmadır. Bireysel dozimetre sonuçlarının 0,2 ile 6 Gy arasında 

olduğu görülmüştür. Bu çalışmada genelde ölçülmüş dozlarla bireysel dozimetre 

sonuçları (resmi raporlara girmiş dozlar) arasında paralellik bulunuyordu. Ancak bazı 

sapmalar da gözlemlendi. Yüksek dozda radyasyona maruz kalınan bölgedeki 

kişilerin resmi raporlardaki dozları ortalama %10-20 arasında veya 0,5 Gy daha 

düşük, düşük doz bölgesinde ise resmi dozları ortalama 100 mGy kadar daha yüksek 

görünüyordu. Bu gözlemlenen sapmaların olası nedenlerinin mine hassasiyet 

kalibrasyonunda yaşanan sistematik hatalar veya konvansiyonel bireysel 

dozimetreler tarafından kaydedilmiş olan ek radyasyon etkisinden kaynaklanmış 

olabileceği belirtiliyordu (Wieser, 2006). Nükleer kazalardan en çok akılda kalan 

1986 yılında Ukrayna’da gerçekleşen Çernobil nükleer kazası, birçok Avrupa Ülkesi 

ve Türkiye’nin de etkilendiği kazadır. Dünyada hiç bir kaza bu kadar araştırmaya 

konu olmamış, ancak etkileri üzerinde tartışmaların da sonu gelmemiştir. Bunun 

nedeni, kazanın insan sağlığına olan etkilerinin büyüklüğünden değil, radyasyonun 

neden olduğu kanser riskinin, radyasyon dışındaki tüm diğer nedenlerden çok daha 

az olması ama daha iyi hesaplanabilmesidir. Sağlık hizmetlerinin gelişmiş ve yaygın 

olduğu ülkelerde bir insanın yaşamı sürecinde kanser tanısı konma olasılığı %40'tır. 

Ama her kanser ölümle sonuçlanmadığından, kansere yakalananların % 50'si 

hayatına devam etmektedir. Çernobil kazasının insan sağlığına etkilerini belirlemek  

için  radyasyon uzmanları 20 yıl boyunca yaptıkları çok kapsamlı araştırmalarının 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wieser%20A%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=16456671
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sonuçlarını 2006 yılında UNSCEAR raporlarında özetleyerek yayınlamışlardır 

(UNSCEAR, 2006). TAEK’ de bu konuda çok ciddi çalışmalar yaparak Çernobil 

Serisi başlıklı 7 kitaptan meydana gelen bir döküman ortaya koymuştur. Sonuç 

olarak, olaya küresel açıdan bakıldığında, gerek nükleer bomba denemeleri gerek 

Çernobil kazasından dolayı bir insanın maruz kaldığı ortalama radyasyon dozunun, 

doğal ve özellikle de sağlık tetkikleri nedeniyle aldığı radyasyon dozunun yanında 

ihmal edilebilecek kadar az olduğu vurgulanmıştır (Göksu, 2009). Çernobil 

kazasından sonra Türkiye’de de bir çok çalışma yapılmıştır. Bizim çalışmamızda da 

Karadeniz Bölgesi’nde yaşayan insanların diş minelerinden radyasyon dozları 

hesaplandı. Bu bölgede yaşayan insanların doğal radyasyon dozlarının ölçülebilmesi 

için daha önce radyasyona maruz kalmamış kişilerin veya maruz kaldıkları 

radyasyon dozlarının bilinmesi halinde doğal radyasyon dozunun hesaplanabileceğini 

vurgulamak isteriz.  

Yaptığımız çalışmada, diş minesinin radyasyon doz ölçümünde kullanılabileceği 

sonucuna varılmıştır. Bu çalışmada kullanılan diş sayısının çokluğu ve geniş bir alanı 

temsil etmesi nedeniyle elde edilen doz kalibrasyon eğrisi ileride yapılacak 

çalışmalarda kullanılabilecektir.  

Çalışmamızda tiroid kanseri nedeniyle baş ve boyun bölgesine radyoterapi alan iki 

hasta bulunmaktadır (3 ve A4 No.lu kişiler). Bu hastaların radyoterapi tedavi 

planlarına ulaşılamadığı için yeterli bilgiye sahip olamadık. Fakat hazırladığımız 

doz-kalibrasyon eğrisi kullanılarak tahmini radyasyon dozları ölçülmüştür. Bu 

ölçümlere göre tiroid kanseri geçmişi olan ve radyoterapi alan 2 kişinin tedavi 

sonucunda hayatları boyunca aldıkları doğal radyasyon dışında sırasıyla 1029 mGy 

ve 1605 mGy doz aldıkları hesaplanmıştır. Bununla birlikte radyoterapi görmemiş bir 

kişi (13 No.lu), kızının akciğer kanseri olduğunu ve kızının tüm tedavileri 

(radyoterapi, radyolojik görüntüleme) sırasında yanında bulunduğunu belirtmiştir. Bu 

kişinin ölçülen radyasyon fark doz değeri 5701 mGy’dir.  Radyoterapi gören kişinin 

radyasyondan daha az etkilenmesi için çeşitli önlemler alınırken uygulama sırasında 

yanında bulunan kişinin daha fazla etkilendiğini yaptığımız çalışma  sonucunda 

görülmüştür. 

http://www.nükte.com/yetergöksu).%20Çernobil
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Çalışmamız, Türkiye’de EPR yöntemiyle sağlıklı kişilerin diş mineleri kullanılarak 

radyasyon dozunun ölçülmesi amacıyla yapılmış olan ilk çalışma olmasının yanı sıra 

Dünya’da yapılan sayılı çalışmalardan biridir.  
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Çalışmamızda Karadeniz Bölgesinde yaşayan kişilerin çekilmiş dişleri kullanılarak 

EPR yöntemiyle diş minelerinin maruz kaldığı radyasyon dozu ölçümleri yapılmıştır.  

Tez çalışması sonucunda; 

1- Diş minesinden elde edilen EPR sinyallerinin doz kalibrasyon eğrisi kullanılarak 

değerlendirilmesi sonucunda 95 mGy’in bizim çalışmamız için ölçülebilen en 

düşük doz olduğu belirlenmiştir. 97 örnek analizi sonucunda   95 mGy’in 

altındaki dozlarda geriye dönük dozimetre ölçümleri yapılamayacağı 

gösterilmiştir. Bu sonuç dünya literatürü ile uyum içindedir. 

2- Bu çalışmada kullanılan diş sayısının çokluğu ve geniş bir alanı temsil etmesi 

nedeniyle elde edilen doz kalibrasyon eğrisi ileride yapılacak çalışmalarda 

rehber olabilecek niteliktedir. 

3- Bir kişinin radyolojik görüntüleme yöntemlerinden olan akciğer filmi 

çekiminden 0.04-0.14 mGy; bilgisayarlı tomografiden 4.3 mGy; konik-ışınlı 

bilgisayarlı tomografi (KIBT) üst çene görüntülemesinde 0.1-3.3 mGy, alt çene 

görüntülemesinde 0.3-1.2 mGy; nükleer tıpta bir akciğer taramasında 1.1-1.4 

mGy, radyasyon dozları aldığı düşünüldüğünde ölçülen radyasyon dozlarının 

mümkün olabileceği kanısına varılmıştır (Erdamar, 2010; Radiation Protection, 

2004).  

4- Radyasyon doz ölçümü yapılabilen 26 kişinin  yaş  ortalamasının 45 ve ortalama 

radyasyon dozunun 1271 Gy olduğu gözlenmiştir. Hastaların radyoaktif iyot-131 

kullanılarak yapılan tiroid sintigrafisi uygulamalarında yaklaşık 500 mgy 

radyasyona maruz kaldıkları bilinmektedir. Bu doz yaklaşık 2 veya 3 kez tiroid 

kanser taramalarında kullanılan doza eşdeğer olduğu söylenebilir (Thi, 2004). 

Özellikle Karadeniz Bölgesinde yaşayan insanların başka nedenlerle tiroid 
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hastalıklarının yüksek olduğu bilinmektedir. Bu nedenle popülasyonun %30’nun 

teşhis için görüntüleme yöntemlerine başvurması normal olarak görülebilir.  

 

5- Sağlık hizmetlerinin yaygınlaşması nedeni ile Türkiye’de ve Dünya genelinde 

tanı ve tedaviler sırasında kullanılan radyasyon nedeniyle alınan doğal 

radyasyonun hesaplanması neredeyse imkansızdır. Yaptığımız çalışmada bugüne 

kadar tıbbi amaçlı kullanılan radyasyona maruz kalmamış kişi bulunamamıştır. 

Bununla birlikte kişilerin görüntüleme yöntemleri hakkında geriye dönük 

kayıtlarının olmaması nedeniyle kişilerden veya kurumlardan görüntüleme 

yöntemi ve sayısı hakkında bilgi alınamamıştır. Çalışmaya dahil edilen 13 

yaşındaki hasta (en küçük) bile çok kez akciğer filmi çektirmiş ve hesaplanan 

dozlarda doğal radyasyon dozundan daha fazla radyasyon dozu aldığı 

görülmüştür.  

6- Düşük dozlarla ilgili çalışmalar yapılması, farklı bölgelerden elde edilen 

verilerle Türkiye’ye ait oluşturulacak doğal fon kalibrasyon eğrisine göre 

herhangi bir nükleer radyasyon kazasında görülebilecek zararın ölçülebilmesinin 

sağlanması, diş minesinden EPR dozimetrisi çalışmalarını destekleyeceği ve 

geliştireceği sonuçlarına ulaşılmıştır. 

7- Seçilen numune hazırlama prosedürü, saklama koşulları, ölçümlerdeki 

kalibrasyon hassasiyeti, ölçüm teknikleri, tekrarlanan ölçümlerin yapılması gibi 

dozimetrik amaca yönelik çalışmaların her aşaması ölçülen dozun hassasiyetini 

arttırmaktadır. EPR ile doz belirleme çalışması sonuçları; diş mine ve dentin 

bölümlerinin tam olarak ayrılamaması, örneklerde çürük doku kalması, 

örneklerin nem ve ısıya maruz kalması, saklanma koşulları ve diş minelerinin 

mekanik aşındırma sırasında oluşan toz tanecikleri ölçülen dozların hatalarının 

yüksek olmasına neden olmaktadır. Çalışmamızdaki hedef bu metotların 

geliştirilerek, hataları en aza indirmek ve bu prosedürün standart hale 

getirilmesini sağlamaktır. 

8- Diş mine örneklerinin toz haline getirilmesinden sonra 125 µm’dan daha küçük 

tanecikleri elimine etmek için  diş mine örneklerinin alkol ile yıkanması önerilir. 
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Alkol ile yıkanan numunelerin sinyalinin netleştiği yapılan pilot çalışmada 

görüldü. İleride yapılacak çalışmalar için ölçüm öncesinde dişlerin alkol ile 

yıkanması önerilir. 

9- Doğal radyasyon doz hesaplamasında tıbbi amaçlı kullanılan radyasyona maruz 

kalmamış kişilerin bulunması veya görüntüleme yöntemlerinden hangileri tercih 

edildiyse uygulanan tekniğin bilinmesi, kişilerin verilerinin kayıt altında olması, 

anket sorularına daha bilinçli cevaplar vermesi doğal doz hesaplanmasında 

doğru bilgiye ulaşmamızı sağlayacaktır.  

10- Farklı bölgelerden elde edilen verilerle Türkiye’nin doğal radyasyon doz 

haritasının çıkarılması için çalışmamız ilk basamak olmuştur. Fakat bu çalışma 

için oldukça uzun ve özenli grup çalışmaları yapılması ve istatistiksel olarak 

ölçümün güvenirliliğinin artması için daha fazla  örneklerle de çalışmalar 

yapılması önerilmektedir.  

11- Çalışmamızın Karadeniz Bölgesi ile başlaması kafalarda halen daha soru işareti 

olarak görülen Çernobil Kazası sonrası etkilerinin aydınlanmasında rehber 

olacağı düşünülmektedir. 

. 
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ÖZET 

Elektron Paramagnetik Rezonans (EPR) Tekniği İle Diş Minelerinin Almış Olduğu Radyasyon 

Dozunun Belirlenmesi 

Karadeniz Bölgesinde yaşayan 97 kişiden çekim endikasyonu konulmuş  dişler toplanmış ve bu 

dişlerin mineleri kullanılarak EPR yöntemiyle radyasyon doz ölçümleri hedeflenmiştir. 

Toplanan dişlere, kimyasal ve mekanik ayırma işlemleri uygulanarak minesi dentinden ayrıştırılmıştır. 

Diş mineleri agat havanda kırıldıktan sonra 125-600 µm boyutlarındaki elekler yardımıyla istenilen 

tanecik boyutuna getirilmiştir.  Daha sonra 125-600 µm aralığındaki tüm diş minelerinin EPR 

sisteminde spektrumu elde edilmiştir. EPR ölçümleri A.Ü. Nükleer Bilimler Enstitüsü’nde yapılmıştır. 

Kalibrasyon eğrisinin oluşturulması için ışınlamalar Medicana Hastanesi Radyasyon Onkolojisi 

Radyoterapi Birimi’nde yer alan Varian DBX marka Lineer Akseleratör (Linac) Cihazı ile yapılmıştır. 

Radyasyon dozları elde edilen kalibrasyon eğrisi kullanılarak belirlenmiştir.  

Toplam 97 kişiden 71 kişinin aldığı radyasyon dozu 95 mGy’in altında kalması nedeniyle, radyasyon 

doz ölçümü yapılamadı. Geriye kalan 26 kişiye ait fark dozları hesaplandı. 26 kişinin diş mine 

örneklerinden ölçülen radyasyon dozlarından 1 Gy’in altında hesaplanan fark dozu değerleri, tıbbi 

görüntüleme yöntemlerinden veya herhangi bir tirod kontrol taramasından sonra kişinin maruz 

kalabileceği düşünülürse 1 Gy’in üstünde olan 15 kişinin fark dozları değerlendirildi. Anketlere 

verilen cevapların değerlendirilmesi sonucunda 26 kişi ve 15 kişi kendi aralarında da karşılaştırılarak 

belirlenen radyasyon doz ölçüm değerleri arasında anlamlı bir ilişki olmadığı sonucuna varıldı. 

Radyasyon ölçüm fark doz değeri yüksek çıkan kişilerin, birçok farklı görüntüleme yöntemleri ile 

tetkik yaptırdıkları belirlenmiştir. 

Yaptığımız çalışma sonucunda diş minesinden elde edilen sinyallerin doz kalibrasyon eğrisi 

kullanılarak ölçülebilen en düşük dozunun 95 mGy olduğu belirlenmiştir. Doğal radyasyon doz 

hesaplamasında tıbbi amaçlı kullanılan radyasyona maruz kalmamış kişilerin bulunması, daimi dişler 

yerine süt dişlerinden faydalanmak, görüntüleme yöntemlerinden hangileri tercih edildiyse uygulanan 

tekniğin bilinmesi, çalışma için uzun süreli ve özenli grup çalışmaları ve örnek sayısının artırılması 

önerilmektedir. 

Anahtar Kelime: Diş minesi, Doz kalibrasyon eğrisi, EPR, Radyasyon dozu. 
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SUMMARY 

Radiation Dose Measurement By Electron Paramagnetic Resonance (EPR) Of Tooth Enamel  

The aim of this study was to examine radiation dose by using the EPR method of the extracted teeth 

which were collected from 97 individuals who are living in the Black Sea Area. 

The enamel of the teeth were substracted from the dentin using chemical and mechanical separation 

processes. The enamel seperated in an agate mortar the partical size was designated to be 125-600 μm. 

The EPR spectra of the systems was amanged in this which EPR measurements AU Calibration is 

performed at the Nuclear Science Institute for the creation of irradiation Medicine Hospitals located in 

Radiation Oncology Radiotherapy Unit; DBX brand Varian Linear Accelerator (Linac)  was used for 

this purpose . Radiation doses were determined using the resulting calibration curve. 

Of all 97, 71 people’s radiation dose were below 95 mGy , thus the radiation dose measurements 

could not be made. The remaining 26 persons were calculated. From the rest 26 people’s,  11 of them 

were over 95 mGy but less then  1 Gy were classified as long. This subtracted dose from the thyroid 

gland control or various imaging methods. 15 people over 1 Gy is calculated seperately, the statistical 

evaluation revealed no significant difference between over 1 Gy and below 1 Gy inters of subtracted 

radiation dose. Dose calibration curve calculated that the higher values for the subtracted radiation 

levels results from  the patients various imaging methods.  

In the study, the threshold dose for calibration curve for dental enamel was found to be 95 mGy. 

Further studies should make with the individuals without any medical exposures, using deciduous 

teeth instead of permanent teeth. Moreover, the techniques as well as long term with longer studies 

groups must be included for this purpose.   

Key Words: Dose calibration curve, EPR, Radiation dose, Tooth enamel. 
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EKLER 

Ek-1. Anket 

ANKET 

A – HASTA TARAFINDAN DOLDURULACAK BÖLÜM: 

1. Adı: 

2. Soyadı: 

3. Yaş: 

4. Cinsiyeti:          K          E 

5. Doğum Yeri: 

6. Yedi yaşından itibaren ikamet ettiği yer: 

7. Yedi yaşından sonra röntgen çektirdiniz mi ? 

       DİŞ 

       PANORAMİK     

        KAFA  

        DİĞER 

 

8.Radyoaktif madde aldınız mı?           E             H    

9. Tomografi, Sintigrafi, Pet Ct vs. çektirdiniz mi? 

          TOMOGRAFİ 

          SİNTİGRAFİ 

          PET CT 

          DİĞER 

 

 

10. Kemoterapi, Radyoterapi aldınız mı? Aldığınız tarih: 

       KEMOTERAPİ 

       RADYOTERAPİ 

 

 

 

11. Sigara içme alışkanlığınız var mı? Varsa günde ne kadar? 

       E 

       H 

       GÜNDE   

 

12. Çay içme alışkanlığınız var mı? Varsa günde ne kadar ? 

       E 

       H 

       GÜNDE   

 

13. Yaşadığınız bina türü nedir? 

       SIVALI 

       SIVASIZ 
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       BETON   

       DİĞER 

 

14. Ne cins içme suyu kullanıyorsunuz? 

       MUSLUK 

       KAYNAK 

       ARITMA 

       DİĞER 

 

 

 

15.Yemek  yeme alışkanlığınız ağırlıklı olarak nasıldır?  

       ET 

       SEBZE 

       MAKARNA, EKMEK 

       KIZARTMA 

       HAŞLAMA 

 

B – HEKİM TARAFINDAN DOLDURULACAK BÖLÜM: 

16. Çekilen dişin konumu: 

  

  

 

 

17. Radyoterapinin uygulandığı organ: 

 

18. Koruyucu Kullanımı: 

       VAR 

       YOK 
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Ek-2. Hasta Aydınlatılmış Bilgi Formu 

HASTA AYDINLATILMIŞ BİLGİ FORMU 

Sizden Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş ve Çene Radyolojisi 

Anabilim Dalında Yürütülmekte olan “Elektron Paramagnetik Rezonans (EPR) 

Tekniği İle Diş Minelerinin Almış Olduğu Radyasyon Dozunun Belirlenmesi” 

konulu çalışmaya katılmanız istenmektedir.  

Buçalışmada çekim endikasyonu koyulmuş olan dişiniz atılmayıp araştırma için bir 

takım işlemlere tabi tutulacaktır. Ayrıca sizinle ilgili (Ad, Soyad, adres ...vs.) gibi 

sorular sorulacak ve kaydedilecektir. Yapılan araştırmanın amacı; Karadeniz 

Bölgesinde yaşayan kişilerin çekim endikasyonu koyulmuş dişlerin minesinde 

birikmiş radyasyon miktarının ölçülmesidir. İstediğiniz takdirde çalışmanın sonucu 

hakkında bilgi verilecektir.  

Çekimi gerekli olan diş örneklerinin bu çalışmada kullanılmasını kabul ediyorum. 

Çalışmanın amacı ve sonuçları, Dt. Beste İNCEOĞLU tarafından bana açıklanmıştır. 

Ad: 

Soyad: 

Telefon: 

Tarih: 

İmza: 

Hasta yakını imzası: 

Yakınlık derecesi: 
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