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Görüntülenmesi ve bilgisayarda değerlendirilmesi yapılmakta olan bir hasta



Görüntülenmesi yapılmakta olan bir hasta



Tıpta kullanılan görüntüleme cihazlarından birisi



Bir hastaya ait 3 boyutlu görüntü



Filmi çekilen bir at



Normal bir kedinin tiroit görüntüsü(sintigrafisi)



Hipertiroit bir kedinin tiroit sintigrafisi(unilateral) 



Hipertiroit bir kedinin tiroit sintigrafisi(bilateral)



GGüünlnlüük yak yaşşam olayam olayıı::
GGüünnüümmüüzde hastalzde hastalııklarklarıı teteşşhis etmek ihis etmek iççin in ççeeşşitli itli 

yyööntemler kullanntemler kullanıılmaktadlmaktadıır.Bu yr.Bu yööntemlerden en sntemlerden en sıık k 
babaşşvurulanlarvurulanlarıından birisi de gndan birisi de göörrüüntntüülemedir.lemedir.

NNüükleer tkleer tııpta da kullanpta da kullanıılan bir ylan bir yööntem olan gntem olan göörrüüntntüüleme, leme, 
bu tbu tııp dalp dalıında baznda bazıı öön hazn hazıırlrlııklardan sonra yapklardan sonra yapıılmaktadlmaktadıır.r.

NNüükleer tkleer tııpta, hastaya pta, hastaya ööncelikle damardan zararsncelikle damardan zararsıız tz tııbbi bbi 
öözellizelliğği olan bir radyoaktif element verilir.Bu elementin i olan bir radyoaktif element verilir.Bu elementin 
verilmesinden belli bir zaman sonra gverilmesinden belli bir zaman sonra göörrüüntntüüyyüü verecek verecek öözel zel 
bir kamera olan gama kamerasbir kamera olan gama kamerasııyla hastanyla hastanıın filmi n filmi ççekilir.ekilir.

Bu Bu şşekilde oluekilde oluşşturulan gturulan göörrüüntntüüye de sintigrafi denir.ye de sintigrafi denir.



Filmi çekilen bir hasta



Kimya ile iliKimya ile ilişşkisi:kisi:TeknesyumTeknesyum isimli bir radyoaktif maddenin isimli bir radyoaktif maddenin 
damar yolundan verilmesinden yakladamar yolundan verilmesinden yaklaşışık 20 dakika sonra k 20 dakika sonra 
gama kamerasgama kamerasıı ile ilgilenilen vile ilgilenilen vüücut bcut böölgesinin filmi lgesinin filmi ççekilir.ekilir.

KullanKullanıılan lan teknesyumteknesyum elementi zararselementi zararsıız, tz, tııbbi bbi öözellizelliğği olan i olan 
radyoaktif bir maddedir.Vradyoaktif bir maddedir.Vüücuda alcuda alıınmasnmasıından sonra ki 20 ndan sonra ki 20 
dakika idakika iççersinde ersinde metabolikmetabolik faaliyetler sonucu belli faaliyetler sonucu belli 
bböölgelerde birikip, radyoaktif lgelerde birikip, radyoaktif ışıışıma yaparak bize ilgilenilen ma yaparak bize ilgilenilen 
vvüücut bcut böölgesindeki hastallgesindeki hastalığıığın dn düüzeyi hakkzeyi hakkıında bilgi verir.nda bilgi verir.



Görüntülenmek üzere olan bir hasta



Akciğer kanseri



GGÜÜNLNLÜÜK YAK YAŞŞAM OLAYININ AM OLAYININ ĐĐÇÇERERĐĞĐĐĞĐ VE KVE KĐĐMYA MYA ĐĐLE LE 
BABAĞĞLANTISININ ALANTISININ AÇÇIKLANMASIIKLANMASI

SSĐĐNTNTĐĐGRAFGRAFĐĐNNĐĐN SN SÖÖZLZLÜÜK ANLAMI; Gama K ANLAMI; Gama ışıışınlarnlarıı yayan yayan 
radyoaktif bir izotopun organizma iradyoaktif bir izotopun organizma iççindeki yolunu izlemek indeki yolunu izlemek 
temeline dayanan tantemeline dayanan tanıı yyööntemi.ntemi.

TIPTA STIPTA SĐĐNTNTĐĐGRAFGRAFĐĐ; Bir ; Bir ççok organok organıın incelenmesi in incelenmesi iççin kullanin kullanıılan lan 
ttııbbi gbbi göörrüüntntüüleme teknileme tekniğğidir. Sintigrafi idir. Sintigrafi ççekilmeden kekilmeden kıısa bir sa bir 
ssüüre re öönce veya baznce veya bazıı durumlarda durumlarda ççekim sekim sıırasrasıında hastaya nda hastaya 
ddüüşşüük doz, zararsk doz, zararsıız, tz, tııbbi bbi öözellizelliğği olan radyoaktif bir madde i olan radyoaktif bir madde 
enjekte edilir.enjekte edilir. Bu ilacBu ilacıın vn vüücudunuzda dacudunuzda dağığılmaslmasıınnıı gama gama 
kamera cihazkamera cihazıı altaltıında gnda göörrüüntntüülemek mlemek müümkmküündndüür. Bu r. Bu 
şşekilde elde edilen gekilde elde edilen göörrüüntntüüye sintigrafi denir. ye sintigrafi denir. 



Tiroid bezinin büyümesi ile guatr adı verilen hastalık ortaya çıkar 







Bir atın sintigrafisinin çekilmesi ve elde edilen görüntüler



BaBaşşka bir deyika bir deyişşle sintigrafi vle sintigrafi vüücuttaki organlarcuttaki organlarıın dokularn dokularıın veya n veya 
vvüücuttaki herhangi bir olucuttaki herhangi bir oluşşumun kiumun kişşiye verilen radyoaktif iye verilen radyoaktif 
elementlerle ielementlerle işşaretli kimyasal ilaaretli kimyasal ilaççlarlarıın incelenen organda ve n incelenen organda ve 
dokuda tutuludokuda tutuluşşu, dau, dağığıllıımmıı, at, atııllışıışı gibi organgibi organıın fonksiyonel n fonksiyonel 
olarak golarak göörrüüntntüülenmesidir.lenmesidir.

SSĐĐNTNTĐĐGRAFGRAFĐĐ PRENSPRENSĐĐBBĐĐ NEDNEDĐĐR? Sintigrafinin prensibi, insan R? Sintigrafinin prensibi, insan 
vvüücudundaki hcudundaki hüücrelerin metabolizmalarcrelerin metabolizmalarıı ve biyolojik ve biyolojik 
aktivitelerine giren radyoaktif maddelerin kullanaktivitelerine giren radyoaktif maddelerin kullanıılmaslmasıına na 
dayandayanıır. Bu sayede, ter. Bu sayede, teşşhis amahis amaççllıı sintigrafi isimli sintigrafi isimli 
““fonksiyonel gfonksiyonel göörrüüntntü”ü” elde edilir. Sintigrafielde edilir. Sintigrafi hizmeti verirken hizmeti verirken 
gama kamera isimli bir ggama kamera isimli bir göörrüüntntüüleme cihazleme cihazıına ihtiyana ihtiyaçç vardvardıır.                           r.                           
Gama kamera hastanGama kamera hastanıın n üüzerindeki radyoaktiviteyi toplar ve zerindeki radyoaktiviteyi toplar ve 
bu veriler ve gbu veriler ve göörrüüntntüüler bilgisayar ortamler bilgisayar ortamıında nda proseslenerekproseslenerek
dedeğğerlendirilir. Gerlendirilir. Göörrüüntntüülerde vlerde vüücuttaki veya incelenmek cuttaki veya incelenmek 
istenilen bistenilen böölgedeki dalgedeki dağığıllıım saptanarak dokunun im saptanarak dokunun iççindeki az indeki az 
yada fazla yada fazla ççalalışışan kan kııssıımlar ortaya mlar ortaya ççııkarkarıılarak dokunun larak dokunun 
fonksiyonu gfonksiyonu göörrüüntntüülenir.lenir.





Kemik sintigrafisi



Veriler sayVeriler sayıısaldsaldıır, dolayr, dolayııssııyla birbiri ile kyla birbiri ile kııyaslanabilir, yaslanabilir, 
tekrarlandtekrarlandııklarklarıında aynnda aynıı verilerin elde edilmesi ile normal ve verilerin elde edilmesi ile normal ve 
anormalin saptanmasanormalin saptanmasıında bnda büüyyüük kolaylk kolaylıık sak sağğlar.lar.

Bu gBu göörrüüntntüüleme teknileme tekniğğinde enjektesi gerinde enjektesi gerççekleekleşştirilen madde tirilen madde 
teknesyumdurteknesyumdur ve gve göörrüüntntüülemeyi mlemeyi müümkmküün kn kıılan lan teknesyumteknesyum
elementinin elementinin ışıışıma yapabilme yani radyoaktif ma yapabilme yani radyoaktif 
öözellizelliğğidir.Burada kullanidir.Burada kullanıılan lan teknesyumunteknesyumun 99mTc 99mTc 
izotopudur.(m:izotopudur.(m:metastabilmetastabil izomer=nizomer=nüükleer reaksiyon sonucu kleer reaksiyon sonucu 
oluoluşşan) an) TeknesyumTeknesyum elementi sadece nelementi sadece nüükleer reaksiyonlar kleer reaksiyonlar 
sonucu olusonucu oluşşan bir metaldir ve yaran bir metaldir ve yarıılanma slanma süüresi resi ççok ok 
kkıısadsadıır(6 saat).Element gr(6 saat).Element göörrüüntntüüleme ileme iççin ideal olan yin ideal olan yüüksek ksek 
enerjili gama enerjili gama ışıışınlarnlarıı(140keV) yaymaktad(140keV) yaymaktadıır.Ayrr.Ayrııca kimyasal ca kimyasal 
olarak farklolarak farklıı organlara baorganlara bağğlanabilme ve buralarda gama lanabilme ve buralarda gama 
ışıışına yayma na yayma öözellizelliğği vardi vardıır, bu da r, bu da ççeeşşitli organlar iitli organlar iççin in 
sintigrafi filminin sintigrafi filminin ççekilmesini saekilmesini sağğlar.lar.





KKıısaca nsaca nüükleer tkleer tııpta gpta göörrüüntntüüleme hastaya aleme hastaya ağığız yoluyla veya z yoluyla veya 
damardan radyoaktif maddeler vererek bu radyoaktif ilacdamardan radyoaktif maddeler vererek bu radyoaktif ilacıın n 
yaydyaydığıığı gama gama ışıışınlarnlarıınnıın n öözel bir makinede saptanmaszel bir makinede saptanmasııddıır.r.

Sintigrafide uygulama alanlarSintigrafide uygulama alanlarıı:Klinik pratikte daha sonra :Klinik pratikte daha sonra 
kardiyovaskkardiyovasküülerler hastalhastalııklarda, klarda, gastrointestinalgastrointestinal hastalhastalııklar, klar, 
onkolojik hastalonkolojik hastalııklarda, endokrin hastalklarda, endokrin hastalııklarklarıında daha nda daha 
yaygyaygıın olarak kullann olarak kullanıılmakla birlikte sintigrafi ile endokrin lmakla birlikte sintigrafi ile endokrin 
sistemi, dolasistemi, dolaşışım sisteminin, solunum sisteminin, sindirim m sisteminin, solunum sisteminin, sindirim 
sisteminin, sisteminin, üürogenitalrogenital sistemin, enfeksiyonlarsistemin, enfeksiyonlarıın, sistemin, n, sistemin, 
iskelet sisteminin, tiskelet sisteminin, tüümmöörlerin fonksiyonel olarak rlerin fonksiyonel olarak 
ggöörrüüntntüülenebilir.lenebilir.

GGüünlnlüük hayatk hayatıımmııza nza nüükleer tkleer tııp alanp alanıında girminda girmişş olan bu olay olan bu olay 
kimyankimyanıın radyoaktivite(gama n radyoaktivite(gama ışıışımasmasıı ve yarve yarıılanma slanma süüresi) resi) 
konusu ile ilikonusu ile ilişşkilidir.kilidir.



Tüm vücut kemik sintigrafisi



Kalp sintigrafi filmi



KONU:RADYOAKTKONU:RADYOAKTĐĐVVĐĐTETE

HEDEF VE DAVRANIHEDEF VE DAVRANIŞŞLARLAR

HEDEF 1:HEDEF 1: Radyoaktivite kavramRadyoaktivite kavramıınnıı anlayabilmeanlayabilme

DAVRANIDAVRANIŞŞLAR:LAR:

1.a.Radyoaktivitenin tan1.a.Radyoaktivitenin tanıımmıınnıı verir.verir.
1.b.n/p oran1.b.n/p oranıına gna gööre izotop bre izotop böölgelerini ve kararllgelerini ve kararlııllıık kuk kuşşaağığınnıı

verir verir 



HEDEF 2:HEDEF 2: ÇÇekirdek tepkimelerini kavrayabilmeekirdek tepkimelerini kavrayabilme

DAVRANIDAVRANIŞŞLAR:LAR:

2.a.B2.a.Böölgelere glgelere gööre gerre gerççekleekleşşen radyoaktif en radyoaktif ışıışımalarmalarıı verir.verir.
2.b.2.b.ÇÇekirdek tepkimelerinin ekirdek tepkimelerinin öözelliklerini verir.zelliklerini verir.
2.c.Yapay radyoaktiflikten bahseder.2.c.Yapay radyoaktiflikten bahseder.
2.d. 2.d. FizyonFizyon ve fve füüzyon kavramlarzyon kavramlarıınnıı aaççııklar.klar.

HEDEF 3:HEDEF 3: Bozunma hBozunma hıızzıı kavramkavramıınnıı aaççııklayabilme.klayabilme.

DAVRANIDAVRANIŞŞLAR:LAR:
3.a.Radyoaktif bozunma h3.a.Radyoaktif bozunma hıızzıı kavramkavramıınnıı tantanıımlar.mlar.
3.b.Yar3.b.Yarıılanma slanma süüresi kavramresi kavramıınnıı aaççııklar.klar.



RADYOAKTRADYOAKTĐĐVVĐĐTETE

GGüüneneşşimizdekilerde dahil olmak imizdekilerde dahil olmak üüzere yzere yııldldıızlardaki tzlardaki tüüm m 
elementler nelementler nüükleer kleer ffüüsyonlarsyonlar sonucu hafif elementlerden sonucu hafif elementlerden 
daha adaha ağığır elementlerin olur elementlerin oluşşumuyla meydana gelmiumuyla meydana gelmişştir.Atom tir.Atom 
numarasnumarasıı 8383’’ten bten büüyyüük olan elementler kararsk olan elementler kararsıızdzdıırlar, dirlar, diğğer er 
bir deyibir deyişşle le radyoaktiftirlerradyoaktiftirler..

Bu konuda atomlarBu konuda atomlarıın n ççekirdeklerin kaynaklanan ekirdeklerin kaynaklanan ççeeşşitli itli 
olaylarolaylarıı inceleyeceinceleyeceğğiz.Bu olaylariz.Bu olaylarıın tn tüümmüüne birden ne birden ççekirdek ekirdek 
kimyaskimyasıı adadıı verilir. Baverilir. Başşka bir deyika bir deyişşe kararse kararsıız atom z atom 
ççekirdeklerinin  ekirdeklerinin  ışıışıma yaparak kararlma yaparak kararlıı hale gelmelerine hale gelmelerine 
radyoaktiflik, bu maddelere de radyoaktif denir.radyoaktiflik, bu maddelere de radyoaktif denir.





Atom Atom ççekirdeekirdeğğinde kararlinde kararlııllıık ya da kararsk ya da kararsıızlzlıık, protonk, proton--
nnöötron saytron sayıılarlarıı arasarasıındaki ilindaki ilişşki ki şşööyle genellenebilir:yle genellenebilir:
Atom numarasAtom numarasıı 11--20 aras20 arasıındaki atomlarndaki atomlarıın n ççekirdeklerinde ekirdeklerinde 
proton sayproton sayııssıı = n= nöötron saytron sayııssııddıır.Bu r.Bu ççekirdekler kararlekirdekler kararlııddıır r 
ışıışıma yapmazlar. ma yapmazlar. 

Atom numarasAtom numarasıı 2020--83 aras83 arasıındaki ndaki ççekirdeklerde nekirdeklerde nöötron tron 
saysayııssıı proton sayproton sayııssıından fazladndan fazladıır.Bu elementlerin bazr.Bu elementlerin bazıı
izotoplarizotoplarıı kararskararsıızdzdıır. r. 

Atom numarasAtom numarasıı 8383’’ ten bten büüyyüük olan elementlerin k olan elementlerin 
ççekirdekleri kararsekirdekleri kararsıız olup radyoaktiftir z olup radyoaktiftir 



►► I. BI. BÖÖLGE:1.bLGE:1.böölgedeki kararslgedeki kararsıız izotoplarz izotoplarıın n/p orann n/p oranıı
kararlkararlııllıık kuk kuşşaağığındaki n/p oranndaki n/p oranıından bndan büüyyüüktktüür.Bunlarr.Bunlarıın n 
kararlkararlıı hale gelmesi ihale gelmesi iççin in nn’’ninnin azalmasazalmasıı, , pp’’ninnin artmasartmasıı
gerekir.gerekir.

►► II. BII. BÖÖLGE:Proton fazlalLGE:Proton fazlalığıığı vardvardıır.Yani n/p oranr.Yani n/p oranıı kararlkararlııllıık k 
kukuşşaağığındaki n/p oranndaki n/p oranıından kndan küçüüçüktktüür.Bu oranr.Bu oranıın bn büüyyüümesi mesi 
iiççin protonun azalmasin protonun azalmasıı gerekir.gerekir.

►► III. BIII. BÖÖLGE: kararlLGE: kararlııllıık kuk kuşşaağığındaki en son elementi    ndaki en son elementi    
209Bi209Bi’’dir.n/pdir.n/p≈≈1,5=126/83. 3. b1,5=126/83. 3. böölgede ki izotoplarlgede ki izotoplarıın atom n atom 
numaralarnumaralarıı 8383’’ten, kten, küütle numaralartle numaralarıı 209209’’dan bdan büüyyüük olup, k olup, 
n/pn/p≈≈1,51,5’’tur.tur.



RADYOAKTRADYOAKTĐĐF IF IŞŞIMALAR:IMALAR:

1)ALFA (a) I1)ALFA (a) IŞŞIMALARI: Atom numarasIMALARI: Atom numarasıı 8383’’ ten bten büüyyüük olan k olan 
elementler , kararlelementler , kararlıı bir bir ççekirdek yapekirdek yapııssıına ulana ulaşşmak mak üüzere , zere , 
atom ve katom ve küütle numaralartle numaralarıınnıı azaltarak n/p oranazaltarak n/p oranıınnıı bire bire 
yaklayaklaşşttıırmak isterler.alfa parrmak isterler.alfa parççacacığıığı 4He2+ 4He2+ ççekirdeekirdeğği olup i olup 
daha bdaha büüyyüük atomlark atomlarıın n ççekirdeklerinden yararlanekirdeklerinden yararlanıırlar.Alfa rlar.Alfa 
parparççacacııklarklarıı yayyayıınlanmasnlanmasıınnıı radyoaktif radyoaktif ççekirdekten iki proton ekirdekten iki proton 
ve iki nve iki nöötronun yaytronun yayıınlanmasnlanmasıı ve daha hafif bir ve daha hafif bir ççekirdeekirdeğğin in 
meydana gelmesi smeydana gelmesi süüreci olarak algreci olarak algıılayabiliriz.Alfa layabiliriz.Alfa 
parparççacacııklarklarıı bir madde ibir madde iççerisinde hareket ederken atomlarla erisinde hareket ederken atomlarla 
ççarparpışışarak arak ççok miktarda iyon oluok miktarda iyon oluşştururlar.Fakat delicilikleri tururlar.Fakat delicilikleri 
azdazdıır.(Genellikle bir kar.(Genellikle bir kağığıt taraft tarafıından ndan 
durdurulabilirler.).durdurulabilirler.).ÜÜzerlerinde pozitif yzerlerinde pozitif yüük tak taşışıddııklarklarıından, ndan, 
elektrik ve manyetik alanda sapmaya uelektrik ve manyetik alanda sapmaya uğğrarlar.rarlar.





Alfa parAlfa parççacacııklarklarıınnıın olun oluşşumunu umunu ççekirdek eekirdek eşşitlikleri ile itlikleri ile 
ggöösterebiliriz.sterebiliriz.ÇÇekirdek eekirdek eşşitlikleri itlikleri şşu iki kurala gu iki kurala gööre re 
yazyazııllıır.r.

1.1. EEşşitliitliğğin her iki tarafin her iki tarafıındaki kndaki küütle numaralartle numaralarıı birbirine birbirine 
eeşşit olmalit olmalııddıır.r.

2.2. EEşşitliitliğğin her iki tarafin her iki tarafıındaki atom numaralarndaki atom numaralarıı birbirine birbirine 
eeşşit olmalit olmalııddıır.r.

Alfa parAlfa parççacacııklarklarıı He;  He;  

Olarak gOlarak göösterilmisterilmişştir.Ktir.Küütle numaralartle numaralarıı toplamtoplamıı 238, 238, 
atom numaralaratom numaralarıı toplamtoplamıı 9292’’dir.Bir alfa pardir.Bir alfa parççacacığıığı
kaybkaybıı ççekirdeekirdeğğin atom numarasin atom numarasıınnıı iki, kiki, küütle tle 
numarasnumarasıınnıı ddöört azaltrt azaltıır.r.



Alfa Alfa ışıışınlarnlarıınnıın n öözelikleri:zelikleri:

11-- FotoFotoğğraf filmlerine etki ederler.raf filmlerine etki ederler.

22-- + y+ yüüklklüü olduklarolduklarıı iiççin elektrik ve manyetik alanda (in elektrik ve manyetik alanda (––) ) 
kutupkutup’’a doa doğğru saparlar.ru saparlar.

33-- KarKarşışılalaşşttııklarklarıı molekmoleküüllerden elektron kopararak , llerden elektron kopararak , 
iyonlaiyonlaşşmaya neden olurlar.maya neden olurlar.

44-- Giricilikleri Giricilikleri ççok azdok azdıır.r.



2)BETA (2)BETA (ββ--) I) IŞŞIMALARI:Elektrik ve manyetik alanda alfa IMALARI:Elektrik ve manyetik alanda alfa 
parparççalaralarıına gna gööre zre zııt yt yöönde ve knde ve küütleleri daha ktleleri daha küçüüçük olduk olduğğu u 
iiççin daha fazla saparlar. in daha fazla saparlar. ββ((--) par) parççacacııklarklarıı ççekirdek bozunma ekirdek bozunma 
tepkimelerinde atom tepkimelerinde atom ççekirdeklerinden yayekirdeklerinden yayıılan lan 
elektronlardelektronlardıır.r.ÇÇekirdeekirdeğğin in ççevresindeki elektronlar bilinen eevresindeki elektronlar bilinen e--
sembolsembolüüyle gyle göösterilir.sterilir.

ββ-- parparççacacığıığı oluoluşşturan en basit bozunma atom turan en basit bozunma atom ççekirdeekirdeğği i 
ddışıışında kararsnda kararsıız olan serbest nz olan serbest nöötron bozunmastron bozunmasııddıır.r.



Bir Bir ββ-- parparççacacığıığınnıın atom numarasn atom numarasıı yoktur.Fakat yoktur.Fakat --1 1 
yyüükküü , , --1 atom numaras1 atom numarasıına ena eşş dedeğğerdir.erdir.ÇÇekirdek ekirdek 
eeşşitliklerinde itliklerinde ββ-- parparççacacığıığı ββ olarak golarak göösterilir. sterilir. ββ--
parparççacacığıığınnıın kn küütlesi tlesi ççok kok küçüüçük olduk olduğğu iu iççin, sin, sııffıır olarak r olarak 
kabul edilebilir.Yukarkabul edilebilir.Yukarııdaki edaki eşşitlikte tipik bir itlikte tipik bir ββ--
bozunmasbozunmasıında bir nnda bir nöötronun atom tronun atom ççekirdeekirdeğği ii iççinde bir inde bir 
protona dprotona döönnüüşşttüüğğüü ve ve ççekirdek iekirdek iççinde kaldinde kaldığıığı , , ββ--
parparççacacığıığınnıın ise n ise ççekirdekten dekirdekten dışışararıı yayyayıınlandnlandığıığı
ddüüşşüünnüülebilir.Bu proton lebilir.Bu proton ççekirdekte kalekirdekte kalıırken elektron rken elektron ββ--
tanecitaneciğği i şşeklinde ateklinde atııllıır.Bu olayda atom numarasr.Bu olayda atom numarasıı bir birim bir birim 
artarken kartarken küütle numarastle numarasıı dedeğğiişşmez.mez.



Bir Bir ββ-- parparççacacığıığınnıın atom numarasn atom numarasıı yoktur.Fakat yoktur.Fakat --1 y1 yüükküü , , --1 1 
atom numarasatom numarasıına ena eşş dedeğğerdir.erdir.ÇÇekirdek eekirdek eşşitliklerinde itliklerinde ββ--
parparççacacığıığı ββ olarak golarak göösterilir. sterilir. ββ-- parparççacacığıığınnıın kn küütlesi tlesi ççok ok 
kküçüüçük olduk olduğğu iu iççin, sin, sııffıır olarak kabul edilebilir.Yukarr olarak kabul edilebilir.Yukarııdaki daki 
eeşşitlikte tipik bir itlikte tipik bir ββ-- bozunmasbozunmasıında bir nnda bir nöötronun atom tronun atom 
ççekirdeekirdeğği ii iççinde bir protona dinde bir protona döönnüüşşttüüğğüü ve ve ççekirdek iekirdek iççinde inde 
kaldkaldığıığı , , ββ-- parparççacacığıığınnıın ise n ise ççekirdekten dekirdekten dışışararıı yayyayıınlandnlandığıığı
ddüüşşüünnüülebilir.Bu proton lebilir.Bu proton ççekirdekte kalekirdekte kalıırken elektron rken elektron ββ--
tanecitaneciğği i şşeklinde ateklinde atııllıır.Bu olayda atom numarasr.Bu olayda atom numarasıı bir birim bir birim 
artarken kartarken küütle numarastle numarasıı dedeğğiişşmez.mez.



Beta Beta IIşşinlarinininlarinin ÖÖzellikleri :zellikleri :

11-- ĐĐyonlayonlaşşttıırma rma öözellikleri azdzellikleri azdıır.r.

22-- IIşşikik hizinahizina yakin bir yakin bir hizlahizla hareket ederler.hareket ederler.

33-- Alfa Alfa ışıışınlarnlarıından daha ndan daha ççok , gama ok , gama ışıışınlarnlarıından daha az ndan daha az 
giricidirler.giricidirler.

44-- FotoFotoğğraf filmine etki ederler.raf filmine etki ederler.

55-- Elektrik ev manyetik alanda negatif yElektrik ev manyetik alanda negatif yüüklklüü olduklarolduklarıı iiççin in 
pozitif pozitif kutupakutupa dodoğğru saparlar. Sapmalarru saparlar. Sapmalarıı alfa alfa ışıışınlarnlarıından ndan 
daha fazladdaha fazladıır. r. ÇüÇünknküü bunlarbunlarıın kn küütleleri daha ktleleri daha küçüüçüktktüür.r.



3)POZ3)POZĐĐTRON ITRON IŞŞIMASI:AynIMASI:Aynıı şşekilde bozunma olaylarekilde bozunma olaylarıında nda 
ççekirdekteki proton nekirdekteki proton nöötrona dtrona döönnüüşşüür ve r ve ββ+ yay+ yayıınlannlanıır.r.

p             n    +    p             n    +    ββ

ββ+ par+ parççacacığıığı pozitron olarak da adlandpozitron olarak da adlandıırrııllıır ve pozitif yr ve pozitif yüük k 
tataşışımasmasıı ddışıışında nda öözellikleri zellikleri ββ--‘‘ye benzer.Bu parye benzer.Bu parççacacııklar klar 
pozitif elektron olarak da bilinir ve pozitif elektron olarak da bilinir ve ççekirdek tepkimelerinde ekirdek tepkimelerinde 
ββ simgesiyle gsimgesiyle göösterilir.Hafif elementlerin yapay radyoaktif sterilir.Hafif elementlerin yapay radyoaktif 
ççekirdeklerinden pozitron yayekirdeklerinden pozitron yayıılmaslmasıına sna sııkkçça rastlana rastlanıır.r.

P             Si    +   P             Si    +   ββ



4) ELEKTRON YAKALANMASI: Pozitron yakalanmas4) ELEKTRON YAKALANMASI: Pozitron yakalanmasııyla aynyla aynıı
etkiyi getkiyi göösteren disteren diğğer bir ser bir süürereçç elektron elektron 
yakalanmasyakalanmasııddıır.Burada elektron kabur.Burada elektron kabuğğundan (genellikle undan (genellikle 
birinci veya ikinci kabuk)bir elektron birinci veya ikinci kabuk)bir elektron ççekirdek tarafekirdek tarafıından ndan 
absorblanabsorblanıırr.Y.Yüüksek enerji seviyesinden bir elektron, ksek enerji seviyesinden bir elektron, 
yakalanan elektronun boyakalanan elektronun boşşalttalttığıığı seviyeye dseviyeye düüşşttüüğğüünde Xnde X--ışıışınnıı
yayyayıınlar.nlar.ÖÖrnerneğğin     in     

Ti  +   e               Ti  +   e               HgHg (arkas(arkasıından X ndan X ışıışımasmasıı))



5) GAMA (5) GAMA (γγ ) I) IŞŞINLARI: a ve INLARI: a ve ββ-- parparççacacııklarklarıı oluoluşşturan turan 
bazbazıı radyoaktif bozunma tepkimeleri sonunda radyoaktif bozunma tepkimeleri sonunda 
ççekirdek enerjili halde kalekirdek enerjili halde kalıır.r.ÇÇekirdek daha sonra ekirdek daha sonra 
elektromanyetik elektromanyetik ışıışıma ma şşeklinde enerji kaybeder, yani eklinde enerji kaybeder, yani 
gama gama ışıışınnıı yayar.Gama yayar.Gama ışıışınlarnlarıınnıın etki gn etki güüccüü ççok ok 
yyüüksektir.Manyetik ve elektrik alanda sapma ksektir.Manyetik ve elektrik alanda sapma 
ggööstermezler.stermezler.

U              U              ThTh++++ +   He  +   He  
ThTh++++ ThTh +   +   γγ eeşşitliklerini yazabiliriz.                     itliklerini yazabiliriz.                     



6) N6) NÖÖTRON ITRON IŞŞIMASI: Daha dIMASI: Daha düüşşüük enerjili izotopu elde k enerjili izotopu elde 
edilir.Nedilir.Nöötron ftron fıırlatan bir atomun krlatan bir atomun küütle numarastle numarasıı 1 azal1 azalıır. r. 
Atom numarasAtom numarasıı dedeğğiişşmez.mez.
HeHe HeHe +   n +   n 



Alfa Alfa ışıışınnıı aağığır oldur olduğğundan undan 
dolaydolayıı bir kabir kağığıt part parççasasıı ile ile 
durdurulabilir. durdurulabilir. 

BetaBeta ışıışınnıı alfa'dan           alfa'dan           
daha hafif oldudaha hafif olduğğundan bir undan bir 
alalüüminyum yaprak ile minyum yaprak ile 
durdurulabilir. Gama durdurulabilir. Gama ışıışınnıı
ise giriise girişşkenlikenliğği en fazla i en fazla 
olan parolan parççacacııktktıır ve birr ve birççok ok 
maddeden gemaddeden geççebilir.ebilir.



ÇÇekirdek  tepkimelerinin ekirdek  tepkimelerinin öözellikleri:zellikleri:

1.Bu tepkimeler 1.Bu tepkimeler ııssıı, , ışıışık ve katalizk ve katalizöörden etkilenmezler.rden etkilenmezler.

2.Bu tepkimelerde k2.Bu tepkimelerde küütle korunmaz, ktle korunmaz, küütle enerjiyle birlikte tle enerjiyle birlikte 
korunur.korunur.

3.Radyoaktif bir elementin bile3.Radyoaktif bir elementin bileşşik haline geik haline geççmesi, katmesi, katıı, s, sııvvıı, , 
gaz haline gegaz haline geççmesi radyoaktif mesi radyoaktif öözellizelliğğini bozmaz, aynini bozmaz, aynıı ttüür r 
ışıışımalarmalarıı yaymaya devam eder.yaymaya devam eder.

4.4.ÇÇekirdek tepkimelerinde toplam proton,nekirdek tepkimelerinde toplam proton,nöötron saytron sayıılarlarıı
korunur. korunur. 



YAPAY RADYOAKTYAPAY RADYOAKTĐĐFLFLĐĐKK
EEğğer kararler kararlıı bir bir ççekirdek bazekirdek bazıı

taneciklerle bombardtaneciklerle bombardııman edilirse man edilirse 
yapay radyoaktiflik meydana yapay radyoaktiflik meydana 
gelir. Bombardgelir. Bombardıımanmanıı yapan yapan 
taneciklerin enerjisi yeteri kadar taneciklerin enerjisi yeteri kadar 
bbüüyyüükse kse ççekirdek bunlarla ekirdek bunlarla 
birlebirleşşerek yeni bir erek yeni bir ççekirdek ekirdek 
oluoluşşturur. Eturur. Eğğer bu yeni oluer bu yeni oluşşan an 
ççekirdek kararsekirdek kararsıızsa radyoaktif zsa radyoaktif 
bozunmaya ubozunmaya uğğrar. Mesela 12C rar. Mesela 12C 
ççekirdeekirdeğği enerjisi artti enerjisi arttıırrıılmlmışış
protonlarla bombardprotonlarla bombardııman edilirse man edilirse 
radyoaktif hale gelir.radyoaktif hale gelir.



YeniYeni oluoluşşanan ççekirdeekirdeğği radyoaktiftir. i radyoaktiftir. 

atomu radyoaktif bozunmaya uatomu radyoaktif bozunmaya uğğrayacaktrayacaktıırr..

Yapay çekirdek tepkimeleri şu özellikleriyle kimyasal 
tepkimelere benzer.
a. Tepkime sırasında enerji alınır yada verilir.
b. Tepkimelerin genellikle belirli bir aktifleşme enerjisi 
vardır.



Yapay Yapay ççekirdek tepkimeleri, kimyasal tepkimelerden farklekirdek tepkimeleri, kimyasal tepkimelerden farklıı
olarak;olarak;

a. a. Atomdaki proton, nAtomdaki proton, nöötron saytron sayıılarlarıı dedeğğiişşir.ir.

b. b. Toplam madde miktarToplam madde miktarıında nda ççok az olsa ok az olsa ööllçüçülecek kadar lecek kadar 
dedeğğiişşme olur.me olur.

c. c. Tepkimeler yalnTepkimeler yalnıızca o izotopa zca o izotopa öözgzgüüddüür.r.

ÇÇekirdek tepkimeleri ile tabiatta bulunmayan elementlerin ekirdek tepkimeleri ile tabiatta bulunmayan elementlerin 
izotoplarizotoplarıı sentezlenebilir.sentezlenebilir.



FFĐĐZYON VE FZYON VE FÜÜZYONZYON
ÇÇekirdek reaksiyonlarekirdek reaksiyonlarıında nda ççok bok büüyyüük enerji ak enerji aççığığa a ççııkmaskmasıı
fizyonfizyon ve fve füüzyon tepkimeleriyle gerzyon tepkimeleriyle gerççekleekleşşir. ir. 

FisyonFisyon (B(Bööllüünme) Tepkimelerinme) Tepkimeleri
KararlKararlııllığıığı az ve baz ve büüyyüük olan k olan ççekirdeklerin kararlekirdeklerin kararlıı kküçüüçük k 

ççekirdeklere dekirdeklere döönnüüşşmesine mesine fisyonfisyon tepkimesi denir.tepkimesi denir.

Bu olayda bBu olayda büüyyüük miktarda enerji ak miktarda enerji aççığığa a ççııkar.kar.
BBööllüünme tepkimeleri atom bombalarnme tepkimeleri atom bombalarıınnıın yapn yapıımmıında nda 

kullankullanıılmlmışışttıır.r.





FFüüzyon (Kaynazyon (Kaynaşşma) Tepkimelerima) Tepkimeleri
Hafif ve kararlHafif ve kararlııllığıığı az olan az olan ççekirdeklerin, birleekirdeklerin, birleşşerek aerek ağığır ve r ve 
kararlkararlıı ççekirdek oluekirdek oluşşturmasturmasıına fna füüzyon tepkimesi denir. Bu zyon tepkimesi denir. Bu 
olayda da olayda da ççok enerji aok enerji aççığığa a ççııkar. Hidrojen bombaskar. Hidrojen bombasıınnıın temeli n temeli 
bu tepkimedir.bu tepkimedir.

Bu tepkimenin gBu tepkimenin güüneneşşte de te de 
olduolduğğu kabul edilmektedir. u kabul edilmektedir. 
KaynaKaynaşşma tepkimeleri ma tepkimeleri ççok ok 
yyüüksek sksek sııcaklcaklııklarda klarda 
gergerççekleekleşştirilebilmektedir.Btirilebilmektedir.B
u nedenle hidrojen u nedenle hidrojen 
bombasbombasıınnıın yapn yapıılmaslmasıı atom atom 
bombasbombasıındaki ndaki ççekirdek ekirdek 
tepkimesinden elde edilen tepkimesinden elde edilen 
enerji ile enerji ile 
gergerççekleekleşştirilebilmektedir.tirilebilmektedir.



RADYOAKTRADYOAKTĐĐF BOZUNMA HIZI  VE YARILANMA SF BOZUNMA HIZI  VE YARILANMA SÜÜRESRESĐĐ
(YARI (YARI ÖÖMMÜÜR)R)

Radyoaktif bir izotopun bRadyoaktif bir izotopun büüttüün atom n atom ççekirdeklerinin zamanla ekirdeklerinin zamanla 
bozulacabozulacağığınnıı ssööyleyebiliriz.Ama verilen belli bir yleyebiliriz.Ama verilen belli bir ççekirdeekirdeğğin in 
ne zaman bozulacane zaman bozulacağığınnıı öönceden bilemeyiz.Ancak, bir atom nceden bilemeyiz.Ancak, bir atom 
grubu igrubu iççin istatistiksel yin istatistiksel yööntemler kullanabiliriz.ntemler kullanabiliriz.

Deneysel gDeneysel göözlemlere dayanarak bir radyoaktif bozunma zlemlere dayanarak bir radyoaktif bozunma 
yasasyasasıı ortaya konulmuortaya konulmuşştur.tur.

Radyoaktif bir maddenin parRadyoaktif bir maddenin parççalanma halanma hıızzıı, aktiflik A, veya , aktiflik A, veya 
bozunma hbozunma hıızzıı, maddedeki  radyoaktif atomlar, maddedeki  radyoaktif atomlarıın sayn sayııssıı ile ile 
orantorantııllııddıır.r.



Bu yasayBu yasayıı matematiksel olarak ifade etmek gerekirse; matematiksel olarak ifade etmek gerekirse; 

Bozunma hBozunma hıızzıı a,  a,  NN ve      bozunma hve      bozunma hıızzıı = A = = A = λλ NN

Bozunma hBozunma hıızzıı birim zamanda , birim zamanda , öörnerneğğin saniyede bozunan in saniyede bozunan 
atom sayatom sayııssııddıır.r. N N öörnekteki atom sayrnekteki atom sayııssıı, , λλ bozunma sabiti bozunma sabiti 
olup birimi zamanolup birimi zaman--11’’dir.1 000 000 atom idir.1 000 000 atom iççeren bir eren bir öörnerneğği i 
ele alalele alalıım  ve saniyede 100 atomun bozundum  ve saniyede 100 atomun bozunduğğunu unu 
varsayalvarsayalıım.m.

Bu durumda , n = 1,0 X 106 ve Bu durumda , n = 1,0 X 106 ve 

λλ = A / N = 100 atom s = A / N = 100 atom s --11 /1,0 x 106 atom = 1,0 X 10/1,0 x 106 atom = 1,0 X 10--44 ss--1 1 

dirdir..



Radyoaktif maddeler kendilerine has hRadyoaktif maddeler kendilerine has hıızlarla parzlarla parççalanalanıırlar. rlar. 
ParParççalanma halanma hıızzıı ssııcaklcaklığığa, basa, basıınca, maddenin fiziksel haline nca, maddenin fiziksel haline 
babağğllıı dedeğğildir.ildir.
Radyoaktif bozunma hRadyoaktif bozunma hıızzıı, olu, oluşşan an ççekirdeekirdeğğin kararlin kararlııllığıığı iiççin in 
bir bir ööllçüçüddüür ve genellikle yarr ve genellikle yarıılanma slanma süüresi olarak verilir. resi olarak verilir. 
YarYarıılanma slanma süüresi demek, maddenin baresi demek, maddenin başşlanglangııçç miktarmiktarıı ne ne 
olursa olsun, maddenin yarolursa olsun, maddenin yarııssıınnıın bozunmasn bozunmasıı iiççin gein geççen en 
zamandzamandıır ve her izotop ir ve her izotop iççin ayrin ayrıı ayrayrııddıır.r.
Bir radyoaktif element atomlarBir radyoaktif element atomlarıınnıın parn parççalanarak yaralanarak yarııya ya 
inmesi iinmesi iççin gein geççen zamana yaren zamana yarıılanma slanma süüresi veya yarresi veya yarıı öömmüür r 
denir. tdenir. t½½ ile gile göösterilir.sterilir.
Radyoaktif bozunmalarda atom parRadyoaktif bozunmalarda atom parççalanarak baalanarak başşka atoma ka atoma 
ddöönnüüşşecektir.ecektir.
Mesela; 10 gramlMesela; 10 gramlıık yark yarıı öömrmrüü t yt yııl olan radyoaktif madde, l olan radyoaktif madde, 

t yt yııl sonra 10 gramdan 5 grama, 2t yl sonra 10 gramdan 5 grama, 2t yııl sonra 2,5 grama l sonra 2,5 grama 
ddüüşşecektir.ecektir.



Bir atoma ait birden fazla Bir atoma ait birden fazla 
izotopun her biri radyoaktif izotopun her biri radyoaktif 
olabilir. Fakat bu olabilir. Fakat bu 
radyoaktif atomlarradyoaktif atomlarıın n 
kararlkararlııllııklarklarıı farklfarklıı farklfarklııddıır. r. 
YarYarıılanma slanma süüresi uzun olan resi uzun olan 
radyoaktif maddeler radyoaktif maddeler 
yaryarıılanma slanma süüresi kresi kıısa olan sa olan 
radyoaktif maddelere gradyoaktif maddelere gööre re 
daha kararldaha kararlııddıırlar.rlar.



ÖÖĞĞRENME ve RENME ve ÖÖĞĞRETME ETKRETME ETKĐĐNLNLĐĐKLERKLERĐĐ

--ÖÖğğrencilere radyoaktivite konusu ile ilgili olarak ne rencilere radyoaktivite konusu ile ilgili olarak ne 
bildikleri sorulur.Bu bir bildikleri sorulur.Bu bir öön test n test şşeklinde olabilir.Ancak eklinde olabilir.Ancak öön n 
testin itestin iççerieriğği teorik bilgi ai teorik bilgi ağığırlrlııklklıı olmaktan olmaktan ççok gok güünlnlüük k 
hayatta karhayatta karşışılalaşışılan radyoaktivite konulu olaylar(atom lan radyoaktivite konulu olaylar(atom 
bombasbombasıı, , ÇÇernobil faciasernobil faciasıı vs.) ivs.) iççerikli olmalerikli olmalııddıır.r.

--ÖÖğğrencilere nrencilere nüükleer tkleer tııp hakkp hakkıında ne bildikleri sorulur ve nda ne bildikleri sorulur ve 
bilgilerini beyin fbilgilerini beyin fıırtrtıınasnasıı şşeklinde aktarmalareklinde aktarmalarıı sasağğlanlanıır.r.

--Sintigrafi hakkSintigrafi hakkıında ne bildikleri sorulur, bilgi seviyelerine nda ne bildikleri sorulur, bilgi seviyelerine 
ggööre sintigrafi hakkre sintigrafi hakkıında bilgi verildikten sonra nnda bilgi verildikten sonra nüükleer tkleer tııp p 
ve radyoaktivite bave radyoaktivite bağğlantlantıılarlarıınnıı kurmalarkurmalarıı beklenir.beklenir.

--ÖÖğğretmen sunumu yapretmen sunumu yapıılarak larak öörgencilerin konuyu kavramasrgencilerin konuyu kavramasıı
sasağğlanabilir.lanabilir.



ÖÖLLÇÇME VE DEME VE DEĞĞERLENDERLENDĐĐRMERME

-- Konu anlatKonu anlatıımmıı yapyapııldldııktan sonra kktan sonra kıısa soru cevaplar ile sa soru cevaplar ile 
konunun kkonunun kıısa bir tekrarsa bir tekrarıı yapyapııllıır, aynr, aynıı zamanda da zamanda da 
ööğğrencilerin eksik yada yanlrencilerin eksik yada yanlışış kavradkavradığıığı noktalar fark noktalar fark 
edilmiedilmişş olur.olur.

-- En son olarak da konu baEn son olarak da konu başışında yapnda yapıılan beyin flan beyin fıırtrtıınasnasıınnıın n 
eksiklik ve yanleksiklik ve yanlışışllııklarklarıı ddüüzeltilir ve bir son test zeltilir ve bir son test 
uygulanabilir.uygulanabilir.

-- DoDoğğruru--yanlyanlışış ccüümleleri veya bomleleri veya boşşluk doldurma ile de luk doldurma ile de ööğğrenci renci 
ööllççme ve deme ve değğerlendirmesi yaperlendirmesi yapıılabilir.labilir.



SONUSONUÇÇ
Radyoaktivite konusunun gRadyoaktivite konusunun güünlnlüük hayat olayk hayat olayııyla yla 

iliilişşkilendirilen kkilendirilen kıısmsmıı yaryarıılanma slanma süüresi ve gama resi ve gama ışıışımasmasıı
kkııssıımlarmlarııddıır.Gr.Güünlnlüük hayatk hayatıımmıızda hastalzda hastalııklarklarıın ten teşşhis ve his ve 
tedavisinde kullantedavisinde kullanıılan sintigrafi lan sintigrafi öörnerneğği bu konunun anlati bu konunun anlatıımmıı
ssıırasrasıında nda ööğğrencilere verilebilir.Veya konuya sintigrafinin rencilere verilebilir.Veya konuya sintigrafinin 
tantanıımmıı ve genel olarak yve genel olarak yööntemi anlatntemi anlatıılarak bir balarak bir başşlanglangııçç
yapyapıılabilir ancak konunun kimya ile ililabilir ancak konunun kimya ile ilişşkili kkili kıısmsmıı ööğğrenciye renciye 
verilmez.Konu anlatverilmez.Konu anlatıımmıı sonunda da sonunda da ööğğrenciden bu olayrenciden bu olayıın n 
kimya ilikimya ilişşkisi kurmaskisi kurmasıı istenir. istenir. 

BBööylelikle gylelikle güünlnlüük hayatta her zaman zararlk hayatta her zaman zararlıı ve ve ççok tehlikeli ok tehlikeli 
ssııfatlarfatlarııyla karyla karşışılalaşışılan radyoaktivitenin teknoloji sayesinde lan radyoaktivitenin teknoloji sayesinde 
nasnasııl olumlu l olumlu şşekle dekle döönnüüşşttüürrüülebildilebildiğği i ‘‘yararlyararlıı radyasyonradyasyon’’
babaşşllığıığı ile ile ööğğrencilere aktarrencilere aktarıılmlmışış olur.olur.
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