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Radyoizotoplar tıp'ta, endüstride, çevre kirliliğinde, tarımda, hidroloji vb alanlarda 
kullanılmaktadır. Radyasyonla tıbbi teşhis halkın yapay radyasyona maruz kalmasının ana 
kaynağıdır. Radyoizotoplar teşhis ve tedavi amacıyla farklı alanlarda kullanılmaktadır. Bu 
radyoaktif maddelerin kullanımı sonucu doğal olarak radyoaktif atıklar oluşur ve bu 
atıkların bertarafmın çok dikkatli bir şekilde yapılması gerekir. Katı veya sıvı bütün 
radyoaktif tıbbi atıkların bertarafı sağlık fiziği otoritelerinin kontrolü altında çok dikkat 
ister. İnsanlar üzerinde kullanılan farmasötikler dünyada yüksek miktarlarda 
tüketilmektedir. Yüzey sularına deşaıj edilen farmasötik bileşikler su yaşamını tehdit 
etmekle kalmayıp su döngüsüne de yeniden girerler. Yapılan bir tez çalışmasında, tıbbi 
ilaçların belirli oranlarda aktif çamur tarafından adsorplandığı saptanmıştır. Bu nedenle, 
atıksu arıtma tesislerinden çıkan suların ve arıtma çamurlarının, gerekli analizlerle 
tespitleri yapılmadan, tanm amaçlı kullanılmaması gerekir. Atıksu deşaıj lannm yapıldığı 
alıcı ortamların içme suyu kaynağı olarak kullanıldığı ve özellikle ileri arıtım 
teknolojilerinin kullanılmadığı yerlerde tıbbi ilaç kalıntılarının bulunması alıcı 
ortamlardaki canlı hayatı ve insan sağlığı için potansiyel risk oluşturur. Bu çalışmada, bu 
bilgilerin ışığında tıp'ta kullanılan radyofarmasötiklerin özellikleri ile birlikte nerelerde 
kullanıldıkları ve nasıl bertaraf edildikleri anlatılmaktadır. 
Anahtar kelimeler: Farmasötikler, Radyoaktif Atıklar, Tıbbi Atıklar, Tıbbi Atıkların 
Bertarafı, Radyoizotoplar 

THE PHARMACEUTICS USED IN MEDICINE, USING FIELDS AND 
DISCARDING OF WASTES 

Radioisotopes are being used in medicine, industry, environmental pollution, agriculture, 
hydrology etc. The medical diagnosis by radiation is the main source of synthetic radiation 
exposure source of public. Radioisotopes are used in different topics both for diagnosis and 
therapy. Naturally as a result of the usage of these radioactive elements, radioactive wastes 
are formed and discarding rules of these wastes must be applied very carefully. Solid or 
liquid all the radioactive medical wastes are subject to utmost care of dispossing process 
under control of the health physics authorities. Farmaceutics used in humans are consumed 
at high amounts in the world. Farmaceutical compounds discharged into surface waters 
threaten the water life and reenter the water cycle. At a thesis work, it was showed that the 
medical drugs were absorbed by the active sludge in specific ratios. Therefore, the waters 
and treated sludges discharged from wastewater treatment plants must never be used for 
agricultural purposes without the necessary analysis. The receptor media where 
wastewaters are discharged , also at the places where advanced treatment technologies are 
not used, presence of medical drug residues cause potential risk for the livings and human 
health. At this work, the characteristics of radiofarmaceutics, the using places and also 
discarding ways are told. 
Key words: Farmaceutics, Radioactive Wastes, Medical Wastes, Discarding Of Medical 
Wastes, Radioisotopes 
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1. GİRİŞ 

Radyasyonun kullanılması günlük yaşantımızda büyük yararlar sağlamaktadır. 
Radyoizotop ve kontrollü radyasyon; tıp bilimi, endüstriyel uygulama, çevre kirliliği, tarım 
ve hidrolojide kullanılmaktadır. Örneğin tıbbi malzemelerin sterilizasyonu, yiyeceklerin 
korunması gibi. Radyasyonla yapılan tıbbi teşhis ve tedavi halkın yapay radyasyon 
kaynaklarına maruz kalmasının temel kaynağını oluşturur, ancak insan sağlığı ve 
yaşantısına sağladığı yararlar da çok büyüktür. Norveçli araştırmacılar Anatomik Terapötik 
Kimyasal olarak bilinen bir sistem geliştirdiler, ayrıca ilk kez 1976'da kullanılan 
Belirlenmiş Günlük Doz denilen bir sınıflandırma ve teknik ünite kullandılar. Anatomik 
Terapötik Kimyasal sınıflandırma sisteminde ilaçlar üzerinde etkili oldukları ve kimyasal, 
farmakolojik ve terapötik özelliklerine göre farklı gruplara ayrılırlar [1], 

Radyofarmasötikler, tıpta teşhis ve tedavi amacıyla kullanılan radyoaktif maddelerdir. 
Avrupa Birliği tanımına göre bir ilaç (farmasötik) insanlarda tedaviyi veya hastalığı 
önleyici özelliklere sahip herhangi bir madde veya madde kombinasyonudur. Nükleer 
tıp'ta radyofarmasötiklerin % 95'i teşhis, ancak % 5'i tedavi amacıyla kullanılmaktadır. 
Radyofarmasötikleri diğer ilaçlardan ayıran husus herhangi bir farmakolojik etkileri 
olmadığıdır. Çünkü eser miktarlarda kullanılmaktadırlar [2], Radyofarmasötiklerin çoğu 
kullanılacakları nükleer tıp laboratuarlarında hazırlanırlar. Örneğin, yan ömrü 6 saat olan 
Teknesyum 99 gibi maddelerin etkin bir biçimde kullanılmaları ancak bu yolla mümkün 
olur [3]. Radyasyon belirli tipteki kanserlerin tedavisinde en büyük araçtır. Tümörlü 
dokuların ışınlanması ile tümörlerin büyümesinin durdurulduğu veya yok edildikleri 
bilinmektedir. Bazı tıbbi teşhis olaylarında radyoizotoplann çok önemli rolü vardır. 
Geliştiririlmiş görüntü cihazları ve elektronik beyinle birlikte radyoizotoplar kalp, akciğer, 
beyin, karaciğer ve böbrek gibi çeşitli vücut organlannın durum ve fonksiyonlarının 
değerlendirilmesinde kullanılmaktadır. Bu bulguların sağlanması radyoizotopsuz ya çok 
güç ya da imkansızdır [4]. Radyoimmünoassay ve buna ilişkin yöntemler hormon, enzim, 
hepatit virüsü, bazı serum proteinleriyle bazı ilaç ve birtakım maddelerin ölçümlerinde 
kullanılan çok duyarlı yöntemlerdir. Bu yöntemde radyoizotoplar kan örneği alındıktan 
sonra ilave edilmektedir. Radyoimmünoassay'lar radyoaktif madde içeren testler arasında 
en geniş ölçüde kullanılandır [5]. -Hematolojide radyoizotoplar bilhassa demir 
metabolizmasının incelenmesinde kullanılır. Vücut içindeki demirin değişim hareketleri ve 
dokularda demirin dağılımı başka hiçbir yöntemle radyoizotoplarda olduğu gibi 
incelenemez. Bu amaçla Fe-59 radyoizotopu kullanılmaktadır[6]. 

Tiroid bezinin iyod elementini bünyesinde yüksek oranda toplama özelliği hipertiroidinin 
ve tiroid kanserinin tedavileri alanında radyoaktif iyodun ışınlanndan yararlanma 
yönteminin gelişmesine olanak sağlamıştır. Memleketimizde ilk uygulama 1952'de 
Prof.Dr.Suphi Artunkal tarafından yapılmıştır. Tedaviye elverişli olan radyoaktif iyod 
radyoizotoptan yanlanma süresi 8.05 gün olan 1-131 ve 60.2 gün olan I-125'dir [7]. 
Gastrointestinal hastalıkların incelenmesinde 1-131 ile işaretlenmiş yağlar ve proteinler 
kullanılır. Aynca Cr-51 ile işaretlenen eritrositlerde nedeni tayin edilememiş anemilerin 
ayırt edilmesinde ve kronik gastrointestinal kanamaların miktarını ve yerini tayin için 
kullanılmaktadır [8]. Sintigrafı tekniğiyle de örneğin karaciğer büyüklüğü, şekli, hepatik 
dokulann yoğunluğu radyoaktif maddelerle grafik olarak tayin edilmektedir. Karaciğer 
sintigrafısi için kullanılan başlıca radyoizotoplar Au-198, Tc-99 ve 1-131'dir. Pankreas 
sintiğrafısinde de Se-75 kullanılır. Bu radyoizotoplann yarı ömrü 128 gündür [9]. 
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2. RADYOFARMASÖTİKLER 

Bir radyoizotopun insan üzerinde teşhis ve tedavi amacıyla uygulanmasını sağlayan 
kimyasal şekilleri olan radyofarmasötiklerin [radyoaktif ilaç] insan üzerinde uygulanması 
1940'dan da geriye gitmesine rağmen, radyofarmasötik deyimi ancak 1960'lardan sonra 
kullanılmaya başlamıştır. Bunun bir nedeni olarak radyoizotopların ancak bu tarihlerde 
rutin olarak tıpta uygulanması gösterilebilir [10]. Radyofarmasötiklerin üç temel evresi 
vardır. 

A- Radyoizotop üretimi 
B- Radyofarmasötik hazırlanması 
C- Kalite kontrolü 

Bilindiği gibi tıbbi ilaçlar günlük yaşantımızda büyük miktarlarda kullanılmaktadır. Bunlar 
çoğunlukla tesbit edilebilen biyolojik aktif maddeler olup çok çeşitli kimyasal yapılarda 
olabilmektedir. Günümüze kadar sucul sistemlerde çeşitli ilaç gruplarına ait 100'den fazla 
tıbbi ilaç ve metabolitleri saptanmıştır. 

Hastane atıksuyu, antibiyotikler, anti kanser ajanları gibi farmasötiklerin önemli bir 
kaynağıdır. Çoğu hastaneler bir kanalizasyona doğrudan bağlıdır ve ön arıtma işlemine tabi 
değildir. Farmasötiklerin akuatik organizmalar üzerindeki olumsuz etkilerini tanımlamak 
üzere birçok çalışma yapılmıştır. 

Kimyasal oksidasyon, farmasötiklerin biyolojik olarak arıtılmış atıksudan giderimi için çok 
etkili bir mekanizma olarak görünmektedir. Ozanasyon ve ileri oksidasyon prosesleri ümit 
verici iki teknik olarak görülmektedir. 

Son yıllarda, sucul ve diğer ortamlarda tıbbi ilaçlardan kaynaklanan mikro kirleticilerin 
varlığı ve bunların bu ortamlarda yaşayan canlılar üzerindeki olumsuz etkileri dikkat çekici 
boyutlardadır. Yapılan çalışmalarda organizmalar üzerinde tıbbi ilaçlardan kaynaklanan ve 
saptanan bazı etkiler; cinsiyet oranlarının değişmesi, populasyonlann azalması, 
yumurtlama ve canlı kalma oranlarının azalmasıdır. Tıbbi ilaçlar insan metabolizmasından 
dışkı ve idrarla ilaç metabolitleri veya hiç değişmeden atılmakta ve sucul sistemlere çeşitli 
yollarla ulaşmaktadırlar. Bunlardan en önemlileri evsel atıksular, hastane atıksulan, ilaç 
endüstrisi atıksuları ve deponi sızıntı sularıdır. Kısmen veya hiç arıtılmadan alıcı ortama 
verilen bu tıbbi ilaçlar; nehirlerin, göllerin, denizlerin, haliçlerin ve sıklıkla da yer altı ve 
içme sularının kirlenmesine neden olmaktadır. Günümüze kadar çeşitli Avrupa ülkelerinde 
yapılan çalışmalarda arıtma tesisi çıkış sularında, yüzeyel ve yer altı sularında 100'ün 
üzerinde ilaç bileşimine rastlandığı bildirilmiştir. Bu bileşiklerin çevreye olan potansiyel 
etkileri çoğunlukla bilinmemektedir. Tıbbi ilaçların birçoğu biyolojik ayrışmaya karşı 
dirençli olup, bu bileşikler geleneksel atıksu arıtma tesislerinde ancak kısmen veya hiç 
arıtılmadan alıcı ortamlara verilmektedir. Arıtma tesislerindeki ilaçların giderim oranları 
üzerindeki çalışmalar çoğunlukla giriş ve çıkış suyu konsantrasyonlarının ölçülmesi 
esasına dayanmaktadır. Gelişmiş ülkelerde, tıbbi kimyasalların arıtılması amacıyla ileri 
arıtma teknolojileri kullanılmaktadır. Bunlar ozonlama, ultrafıltrasyon, ters ozmoz gibi 
yüksek basınçlı membran sistemleri, fiziksel kimyasal prosesler ve adsorpsiyondur. 

Tıbbi ilaçların atıksu arıtım tesislerinde gideriminde hangi mekanizmaların etkin olduğu şu 
ana kadar tam olarak araştırılmamıştır. Türkiye ilaç pazarında, tüm sunuş biçimleriyle 
2006 yılı itibarı ile 6200 ilaç saptanmıştır. Bu ilaçların % 36'sını ithal ilaçlar, % 64'ünü 
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Türkiye'de üretilen ilaçlar oluşturmaktadır. Yapılan çalışmalarda bu ilaçların çoğunun 
uygulanan atıksu arıtım tesislerinde tamamıyla giderilmediği, bu nedenle çıkış suyunda 
bulunan bu kirleticilerin alıcı ortama deşarjıyla yüzey sularına, yer altı sularına ve içme 
sularına karıştığı belirlenmiştir. Tipik bir Avrupa ülkesi arıtma tesisinde biyolojik giderim, 
tıbbi ilaç gibi mikrokirleticilerin giderilmesinde en etkili arıtım prosesidir. Arıtma 
çamurlarının yakıldığı yerlerde adsorpsiyon prosesi de önemli bir giderim verimi 
sağlamaktadır. Gelişmiş ülkelerde kullanılan tıbbi ilaçların arıtılması amacıyla ileri arıtma 
teknolojileri uygulanmaktadır. Genel anlamda, tıbbi ilaçların konvansiyonel aktif çamur 
sistemlerindeki ana giderim mekanizmaları; biyolojik parçalanma, adsorpsiyon, sıyırma ve 
uçurma, abiyotik hidroliz ve abiyotik oksidasyondur. Bunların yanında ileri arıtma olarak 
da örneğin fıltrasyon, UV-radyasyonu, ozonizasyon, membran sistemleri vb metotlar 
kullanılmaktadır. 

3. RADYOFARMASÖTİKLERİN KULLANIM ALANLARI 

Radyofarmasötiklerin kullanım alanlarına bakıldığında, insan ve veteriner ilaçlarının 
kullanımının oldukça fazla olduğunu görüyoruz. Avrupa Birliği ülkelerinde ağrıkesiciler, 
doğum kontrol, antibiyotik, kalp ilaçları, kolesterol, sinir ve kemoterapi ilaçları vb tıbbi 
ilaç yapımında yaklaşık 3000 farklı madde kullanılmaktadır. Bunların yanında veteriner 
ilacı olarak da çok miktarda ilaç maddesi kullanılmaktadır. Özellikle steroidal olmayan 
ağrıkesiciler birçok ülkede yıllık yüzlerce ton mertebesinde kullanılmaktadır. Örneğin 
asetilsalisilikasit, parasetamol, ibuprofen, naproksen ve diklofenak bunlar arasında 
sayılabilir. Günümüzde genel amaçla kullanılan 100.000'in üzerinde sentetik organik 
kimyasal mevcuttur. 

Dünyanın çeşitli ülkelerinde yapılan araştırmalar incelendiğinde, tıbbi ilaçların geleneksel 
atıksu arıtma tesislerinde giderim veriminin incelenmesinde atıksu arıtma tesisi giriş ve 
çıkış suyu konsantrasyonlarının ölçüldüğü görülmektedir. Giderim veriminin, arıtma 
tesislerinin tasarım ve arıtma teknolojilerine, hidrolik bekletme sürelerine, mevsimlere ve 
atıksu arıtma tesisinin performansına bağlı olarak büyük farklılıklar gösterdiği 
bildirilmiştir [11]. 

İnsan farmasötiklerinin 14 ana grubu vardır: 

1- Sindirim kanalı ve metabolizması 
2- Kan ve kan oluşturan organlar 
3- Kardiovasküler sistem 
4- Dermatolojikler 
5- Genito üriner sistem ve seks hormonları 
6- Sistematik hormonal preparatlar 
7- Sistematik kullanım için antiinfektifler 
8- Antineoplastik ve immunomodül ajanlar 
9- Kas-iskelet sistemi 
10- Sinir sistemi 
11- Antiparazitik ajanlar, insektisidler 
12- Solunum sistemi 
13-Duygu organları 
14- Diğer 
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4. RADYOAKTİF ATIKLARIN BERTARAFI 

Günümüzde tıbbi kimyasallar için gelişmiş ülkelerde veya uluslar arası düzeyde ayrıntılı 
mevzuatlar mevcut değildir. Ancak ürkütücü olabilecek potansiyel etkilerinden dolayı 
gittikçe popüler hale gelen bu konuda özellikle gelişmiş ülkelerde toplum baskısı 
artmaktadır. Atıksudan mikro kirleticilerin giderimi için temelde dört farklı yaklaşım 
vardır, bunlar; 

• Var olan arıtma teknolojilerinin en iyi şekilde optimize edilerek kullanımı, 
• Var olan arıtma tesisleriyle yeni son arıtma teknolojilerinin birlikte kullanımı, 
• Kaynakta ayırma metotları, 
• Kaynak kontrol ölçümleri. 

Atıksu arıtma tesislerinin iyileştirilmesi ve kaynakta kontrol önlemlerinin uygulanması, 
atıksu deşarj ve alıcı ortam standartlarının geliştirilmesi için geleneksel yöntemlerdir. Tıbbi 
ilaçların atıksu arıtma tesisi çıkışlarında ve sucul ortamlarda eser miktarlarda dahi 
saptanması ve bunların sucul ortamlardaki canlılara olan olumsuz etkilerinin ortaya 
konması, atıksu arıtma tesisi tasarımlarına yeni yaklaşımların getirilmesine neden 
olmuştur. Tıbbi ilaçlar atıksu arıtma tesislerinde kendilerine özgü davranışları olan 
bileşikler olup, atıksu organik yükünün çok küçük bir parçasını temsil etmektedirler. Tıbbi 
ilaçların büyük çoğunluğu organik madde, azot, fosfor gibi nutrientlerin giderimi üzerine 
projelendirilmiş konvansiyonel atıksu arıtma prosesleri ile etkin olarak giderilememekte ve 
olumsuz etkiler yapacak konsantrasyonlarda sucul ortamlara deşarj edilmektedir. Yapılan 
bilimsel çalışmalarda bu ilaçların çoğunun uygulanan atıksu arıtım tesislerinde tamamıyla 
giderilmediği, bu nedenle çıkış suyunda bulundukları belirtilmiştir. Çıkış suyunda bulunan 
bu kirleticilerin alıcı ortama deşarj ıyla yüzey sularına, yer altı sularına ve içme sularına 
karıştığı belirlenmiştir. Tipik bir Avrupa ülkesi atıksu arıtma tesisinde biyolojik giderim, 
tıbbi ilaç gibi mikrokirleticilerin giderilmesinde en etkili arıtma prosesidir. Arıtma 
çamurlarının yakıldığı yerlerde adsörpsiyon prosesi de önemli bir giderim verimi 
sağlamaktadır. Biyolojik olmayan, adsorpsiyon, sıyırma, uçurma gibi abiyotik giderimler 
bazı durumlarda biyolojik giderimden daha önemli olabilmektedir. Arıtma çamurlarının 
isviçre gibi ülkelerde tarımda kullanılması yasaklanmıştır. Arıtma çamurları bu gibi 
ülkelerde yakılarak bertaraf edilmektedir. Yasaklamanın asıl nedeni, tıbbi ilaçlan da içeren 
birçok maddenin çevresel ortamlarda ve antma çamurlarında saptanmasının yanında gıda 
güvenliğindeki endişeler, deli dana hastalığı, topraktaki ağır metal ve çeşitli mikrokirletici 
konsantrasyonlarının artması sonrası önleyici tedbirlerin alınmasıdır. Gelişmiş ülkelerde 
kullanılan tıbbi kimyasallann antılması amacıyla ileri antma teknolojileri 
uygulanmaktadır. Bunlar; ozonizasyon, ultrafıltrasyon, ters osmoz gibi yüksek basınçlı 
membran sistemleri ve aktif karbon adsorpsiyonudur. Bunlardan filtrasyon birçok 
xenobiotik organik bileşiğin su ortamından uzaklaştınlmasını sağlarken uv-radyasyonu ve 
ozonizasyon çoğunlukla xenobiotik organik bileşikleri metabolitlerine dönüştürmektedir. 
Bu mekanizmalar birçok tıbbi ilaç için yüksek giderim verimi sağlamakla birlikte, 
ozonizasyon atıksu antımında üçüncül ileri arıtma sağlamaktadır[ll], 
Radyofarmasötik atıkların güvenli bir şekilde bekletilmeleri için bazı işlemlerden 
geçirilmeleri gerekir. Bu işlemlerin başlıca amaçlan: 

1- Atık içindeki radyonüklitleri hareketsiz hale getirerek [fıksasyon] katılaştırmak 
2- Mümkün olduğu kadar hacimlerini küçültmek 
3- Yangına ve darbelere dayanıklı hale getirmek 
4- Suyla temas halinde sızdırmazlık sağlayarak çevreye yayılmalarını önlemek 
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Radyoaktif atık yönetiminin son adımı atığın nihai olarak depolanmasıdır. Temel olarak bu 
depolama, atığın yeterli güvenlik garantisi ile depolama tesisine yerleştirilmesidir. 
Radyoaktif atıkların konulduğu kapların en önemli özelliği, dış radyasyon seviyelerini 
güvenlikle kullanılacak, depolanacak veya taşınacak kadar azaltmak üzere bunların uygun 
kalınlıkta zırhlama maddesi ile kaplanmaları gereksinimidir. Bu kaplar için kurşun, demir 
veya beton kullanılabilir. Radyoaktif atıklardan sıvı ve katı fiziksel özelliğe sahip olanların 
zararsız hale getirilmesinde kullanılan yöntemlerin ana amacı atığın hacminin 
küçültülmesi, aktivitesinin azalmasının sağlanması ve sıvı atıkların katı atık haline 
dönüştürülmesi şeklinde özetlenebilir. Sıvı atıklara kimyasal çöktürme, iyon değiştirme ve 
buharlaştırma yöntemleri uygulanırken katı atıklar önce yanabilir ve yanmaz, daha sonra 
da sıkışabilir ve sıkışmaz gibi ayırma işlemlerine tabi tutulur [12]. 
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