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Özet 
Amaç: Çalışma ortamında sürekli radyasyona maruz kalan radyoloji ünitesi çalışanlarının düzenli ve dengeli beslenmesi çok 
önemlidir. Bu araştırmada Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi Radyoloji Ünitesi çalı-
şanlarının beslenme alışkanlıkları araştırılmıştır. 
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi Radyoloji Ünite-
si’nde görev yapan 38 personel katılmıştır. Araştırmaya katılan personelin beslenme alışkanlıklarının değerlendirilmesinde, 
araştırmacılar tarafından oluşturulan anket formu kullanılmıştır. Boy ve ağırlık ölçümleri standart baskül ve mezür ile yapıl-
mıştır. İstatistiksel analizler için kikare testi, bağımsız t testi ve ANOVA testi kullanılmıştır. 
Bulgular: Personelin yaş ortalaması 32,42±5,5 yıl olup, 19 kişi (%50) erkek, 19 kişi (%50) kadındı. Vücut Kitle İndeksi 
(VKI) ortalaması erkekler için 25,68±0,47, kadınlar için 24,58±1,13 bulunmuştur. Çalışmada medeni durum ile alkol kullanı-
mı arasında anlamlı ilişki bulunmuştur (p<0,05). Medeni durum ile kiraz, elma ve marul tüketimi arasında da anlamlı ilişki 
saptanmıştır (p<0,05). Radyoloji biriminde çalışılan süre ile yağ kullanımı arasında istatistiksel anlamlı ilişki tespit edilmiştir  
(p<0,05). Cinsiyet ile ceviz ve fındık tüketimi arasında da anlamlı bir ilişki gözlenmiştir (p <0,05).  
Sonuç: Beslenme alışkanlıkları, birçok faktörden etkilenebilmektedir. Radyoloji çalışanlarının sağlıklı beslenmeleri kendi 
hayat konforları ve sağlıklı uzun yaşam süreleri için gereklidir. 
Anahtar kelimeler: Radyoloji çalışanları, beslenme, beslenme alışkanlığı  

. 
Abstract 
Objective: Radiology unit employees are continuously exposed to radiation in their environment and balanced diet 
is very important for them. In this study; it is aimed to find out the eating habits of the staff in Suleyman Demirel University 
Education Research and Implementation Hospital Radiology Unit. 
Material and Method: Thirtyeight personnels who are working in Suleyman Demirel University Training Research and 
Practice Hospital Radiology Unit were participated in the study. Survey, developed by the researchers, was used to evaluate  
the nutritional habits of the personnel participated in the study. Height and weight measurements were made with the 
standard scale and measuring cylinder. Chi-square, independent samples t-test and ANOVA tests were used for the statistical 
analyzes.  
Results: Personnels’ average age was 32.42±5.5 years; 19 people (50%) were male, 19 people (50%) were women. Average 
Body Mass Index (BMI) for men was 0.47±25.68 and for women 24.58±1.13. There was a significant 
relationship between marital status and alcohol usage (p<0.05). Moreover, relationship between marital status and 
cherry, apple, lettuce consumption was found statisticaly significant (p <0.05).  Besides, a statistically significant relationship 
between work duration in the radiology unit and oil usage (p <0.05). A significant relationship was found between gender  and 
the consumption of walnuts and hazelnuts (p <0.05).   
Conclusion: Nutritional habits can be affected by many factors. Healthy nutrition of the radiology staff is important for their 
life comfort and healthy long life. 
Key words: Radiology staff, eating, feeding habits  
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Giriş 
 
Günümüzde radyasyon, radyoaktif maddelerin çıkardığı 
ışınların tümüne birden verilen isim olup, partiküler rad-
yasyon ve elektromanyetik radyasyon (dalga tipi) olmak 
üzere iki ana gruba ayrılmaktadır. X ve γ-ışınları, dalga 
tipi iyonlaştırıcı radyasyon grubunu oluşturmaktadırlar 
(1,2,3). İyonizan radyasyon içeren tanısal radyolojik tet-
kiklerin temelini X-ışınları oluşturmaktadır (1,4). X-ışını 
kullanan tanısal radyolojik işlemler, insan eliyle oluşturu-
lan tıbbi radyasyonun en önemli kaynağıdır (4). Radyas-
yonun hücrede oluşturduğu etkiler ve biyolojik değişiklik-
ler, saniyelerden 20-30 yıla kadar varan zaman aralığında 
gelişebilir. Bu etkiler; hücresel hareketlerde yavaşlama 
veya durma, büyümede gecikme veya durma, hücresel 
metabolizmada ve hücrenin bölünmesinde (mitoz çoğal-
masında) anormalliklerdir (5). Radyasyonun zararlı etki-
leri, X-ışınlarının tıbbi amaçlı kullanılmaya başlamasın-
dan kısa bir süre sonra belirtilmiştir ve X-ışınlarına bağlı 
ilk kanser vakası 1902 yılında rapor edilmiştir (3). Rad-
yasyonun vücuttaki doku ve hücrelerde oluşturabileceği 
hasar, somatik (bedensel) ve genetik olarak ikiye ayrılır 
(6). Vücuttaki atom ve moleküllerin radyasyonla etkileş-
mesi sırasında, organizma tarafından soğrulan enerji ölçü-
sünde, ışınlanan kişide biyolojik etkiler meydana gelir. Bu 
etkilere, iyonlaştırıcı radyasyonun somatik etkileri denir. 
Yani somatik etkiler, ışınlanan kişilerin kendisinde rad-
yasyon dozunun absorpsiyonu ile ortaya çıkar. Alınan 
radyasyon dozu, somatik etkilere ilave olarak üreme hüc-
relerini etkileyebilir. Dolayısıyla radyasyonun etkisi, 
radyasyona maruz kalan kişilerin nesillerinde de görülebi-
lir. Buna iyonlaştırıcı radyasyonun genetik etkileri denir 
(7,8,9). İyonlaştırıcı radyasyon, enerjisini canlı hücre ve 
dokulara aktararak hücre etkileşiminden biyolojik hasarla-
rın görülmesine dek birbirini takip eden fiziksel (elektrik-
sel), fiziko-kimyasal, kimyasal ve biyolojik olayları başla-
tır (1,3,10,11). 
 
X-ışınları ve gama ışınlarının kromozomlar üzerine etkisi 
ile ilgili olarak in vivo ve in vitro çalışmalar yapılmıştır. 
İlk olarak Hermann J. Müller 1927 yılında X-ışınlarının 
Drosophila’da kromozom hasarına neden olduğunu rapor 
etmiştir. Radyasyonun kromozomlar üzerine etkisini be-
lirleyebilmek amacıyla çekirge ve rat testisleri, amfibi 
larva hücreleri, ascaris yumurtaları ile tradescantia 
mikrosporları ve vicia bitkilerinin kökleri üzerinde de 
çalışmalar yapılmıştır (12,13). Radyasyona en fazla ma-
ruz kalan kişiler olan radyasyon çalışanlarının, uzunca bir 
süre içinde aralıklı olarak düşük dozlara maruz kalması 
yani kronik olarak ışınlanması sonucu meydana gelebile-
cek etkiler yıllar sonra ortaya çıkabilmektedir. Bunun 
sebebi ise, doz düşük dahi olsa tekrarlanan ışınlanmalarda 
organizmanın bir sonraki ışınlanmaya kadar hasarı ona-
ramaması ve hasarın giderek  

 
 
artabilmesidir. Radyasyonun geç dönem ya da gecikmiş 
etkileri, ışınlamadan aylar hatta yıllar sonra ortaya çıkan 
ve çoğu kez ölümcül olan bir dizi hastalık ve etkiyi kap-
samaktadır. Kronik olarak ışınlanan kişilerde, yıllar sonra, 
katarakt ve kanser vakaları görülebileceği gibi doğal ömür 
sürelerinde de bir kısalma söz konusu olabilir. Ayrıca, bu 
kişilerin kendilerinden sonraki nesillerinde kalıtımsal 
bozukluklara rastlanabilir (14). Radyasyona sürekli maruz 
kalan personel için düzenli ve sağlıklı beslenme önem 
arzetmektedir. Özellikle antioksidan içerikli gıdalarla 
beslenme, hücre düzeyinde gerçekleşen bu olumsuz etki-
leri en aza indirebilmek için gereklidir. 
İnsan sağlığı; beslenme, kalıtım, iklim ve çevre koşulları 
gibi birçok etmenin etkisi altındadır. Bu etmenlerin ba-
şında ise beslenme gelir (15). Sağlıklı beslenme; bireyin 
yaşı, cinsiyeti ve fizyolojik durumu göz önünde bulundu-
rularak ihtiyacı olan tüm besin öğelerinin yeterli miktarda 
karşılanmasıdır. Beslenme; büyüme, gelişme, yaşamın 
sürdürülmesi ve sağlığın korunması için gereklidir (16). 
Besin gereksinmesindeki farklılıklar; yaş, cinsiyet, fizik-
sel aktivite, hastalık durumu ve genetik yapı gibi faktör-
lerden etkilenebilir. Aynı zamanda beden yapısındaki 
farklılıktan dolayı erkeklerin enerji gereksinmesi kadın-
lardan daha fazladır. Bireyin fiziksel aktivitesi arttıkça 
besin tüketiminin de artması, azaldıkça azalması gerekir. 
Dengelenememesi durumunda sağlık sorunları ortaya 
çıkar. Genelde insanın sosyoekonomik statüsü yükseldik-
çe fiziksel aktivitesi azalmakta, buna karşın tükettiği be-
sinlerin enerji ve besin öğeleri yoğunluğu artmaktadır. 
Besin gereksinimini etkileyen faktörlerdeki dengesizlik 
sağlık sorunlarına yol açmaktadır (17). Ülkemizde yeter-
siz ve dengesiz beslenme büyük bir toplumsal sorundur 
(18).  
 
Bu araştırmada da Süleyman Demirel Üniversitesi Hasta-
nesi Radyoloji birimi personelinin beslenme alışkanlıkla-
rının ortaya konulması amaçlanmıştır. 
 
Gereç ve Yöntem 
 
Çalışmaya Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Araş-
tırma ve Uygulama Hastanesi Radyoloji ünitesindeki 38 
personel katılmıştır. Personele, çalışma hakkında sözel 
bilgilendirme yapılmış olup, çalışmaya katılmayı kabul 
eden personel değerlendirilmiştir. Araştırma, kesitsel tipte 
olup bölüm içindeki tüm personel çalışmaya dahil edil-
miştir. Beslenme alışkanlıklarının değerlendirilmesinde, 
araştırmacılar tarafından oluşturulan anket yöntemi kulla-
nılmıştır. Bu yöntemde personele ait demografik veriler 
ve beslenme alışkanlıkları sorgulanmış, alınan cevaplar 
anketteki mevcut şıklara göre çalışmaya katılan personel 
tarafından tanımlandığı şekliyle değerlendirilmiştir. Boy 
ve ağırlık ölçümleri standart baskül ve mezür ile yapıl-
mıştır. Vücut Kitle İndeksi (VKİ) kilogram cinsinden 
ağırlığın, metre  
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cinsinden boyun karesine bölümü ile elde edilen veriler 
olarak değerlendirmeye alınmıştır.  
 
Verilerin kodlanması ve istatistiksel analizleri, SPSS 15.0 
for windows paket programında yapılmıştır. İstatistiksel 
analiz yöntemi olarak ki kare testi, bağımsız t testi tek 
yönlü varyans analizi (One Way ANOVA) kullanılmıştır. 
 
 

 
 
 
Bulgular 
 
Radyoloji ünitesinin beslenme alışkanlıklarını saptamak 
için yapılan bu çalışmaya, Süleyman Demirel Üniversitesi 
Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi Radyoloji biri-
minde çalışan 19’u bayan, 19’u erkek toplam 38 personel 
katılmıştır. Personele ait demografik özellikler Tablo 1’de 
verilmiştir. 

Tablo 1. Radyoloji personeline ait demografik özellikler 
 

   N (Sayı) % (Yüzde) 
Kadın   19 50 Cinsiyet 

 Erkek 19 50 
Bekar 8 21,1 
Boşanmış 1 2,6 
Eşinden ayrı yaşıyor 1 2,6 

Medeni Durum 

Evli 28 73,7 
Doktor 14 36,8 
Hemşire 5 13,2 
Sağlık memuru 1 2,6 

Görev 

Teknisyen 18 47,4 
1-5 yıl 27 71,1 
6-10 yıl 4 10,5 
11-15 yıl 6 15,8 

SDU Radyoloji  
Görev Süresi 

16-20 yıl 1 2,6 
30-40 saat 15 39,5 Çalışma Süresi 
40 saat üzeri 23 60,5 
İçmiyor 27 71,1 
Günde 1-2 2 5,3 
Günde 3-5 2 5,3 
Günde 5-10 3 7,9 
Günde 10-20 2 5,3 

Sigara 

Günde 20+ 2 5,3 
İçmiyor 30 78,9 
Yılda 1-2 5 13,2 

Alkol 

Ayda 3-5 3 7,9 
Hiç spor yapmam 25 65,8 
Ayda 1-2 saat 6 15,8 
Haftada 1-2 saat 4 10,5 
Haftada en az 3 gün 1 2,6 

Spor 

Her gün düzenli 2 5,3 
   
Çalışma kapsamındaki personelin tanımlayıcı özellikleri 
çıkarıldıktan sonra; personelin beslenme alışkanlıklarına 
yönelik faktörler sorgulandı (Tablo 2). 
 
Personele ait demografik veriler ile beslenme alışkanlıkla-
rı anlamlılık açısından incelendiğinde; medeni durum ile 
alkol kullanımı arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur 
(p<0,05). Medeni durum ile kiraz, elma ve marul tüketimi 
arasında da anlamlı ilişki saptanmıştır (p<0,05). Radyoloji 
biriminde çalışılan süre ile yağ kullanımı arasında da 
anlamlı bir ilişki gözlenmiştir (p<0,05). Cinsiyet ile ceviz 

ve fındık tüketimi arasında istatistiksel anlamlı bir ilişki 
tespit edilmiştir (p<0,05). Çalışmaya katılan 38 kişi ince-
lendiğinde; kolalı içeceği hiç içmeyen grup %18,4 ora-
nındaydı. Büyük çoğunluk (%44,7) haftada 1–2 kez kola 
içmekte idi. Personelin büyük çoğunluğu (%36,8) 
Ayçiçek yağı+zeytinyağı kullanmakta; diğer büyük ço-
ğunluk ise (%21,1) tüm yağ türlerini (ayçiçek yağı, zey-
tinyağı, tereyağı) kullanmaktaydı. Ayda 1–2 kez kızartma 
türü yemek tüketenlerin oranı %65 gibi yüksek bir düzey-
deydi. Sağlıklı beslenmenin bir göstergesi olan günlük  
taze  
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meyve sebze tüketiminin %42,1 gibi yüksek bir oranda 
olduğu tespit edildi. Yine sağlıklı beslenmede önemli bir  
 
 

 
 
yeri olan süt tüketimi açısından; haftada 1-2 bardak tüke-
tenlerin oranı %50,0 bulundu.  
 

Tablo 2. Radyoloji Personelinin Beslenme Alışkanlıkları 
 

   N (Sayı) % (Yüzde) 
Sadece tereyağ  0 
Sadece ayçiçeği yağı 3 7,9 
Sadece zeytinyağ 4 10,5 
Tereyağ + ayçiçeği yağı 5 13,2 
Tereyağ + zeytinyağ 4 10,5 
Ayçiçek yağı + zeytinyağ 14 36,8 
Hepsini kullanırım 8 21,1 

Yemeklerinde kullanılan yağ türü 
 
 
 
 
 
 
 

Yemeklerde hiç yağ kullanmam 0 0 
Hiç kızartma yemem 1 2,6 
Ayda 1–2 kez yerim 25 65,8 
Haftada 1–2 kez yerim 10 26,3 

Kızartma yemekleri yeme sıklığı 
 
 

Her gün kızartma yerim 2 5,3 
Hiç içmem 7 18,4 
Ayda 1–2 bardak içerim 11 28,9 
Haftada 1–2 bardak içerim 17 44,7 

Kolalı ve gazlı içecek kullanım durumu 
 
 
 Her gün 1 bardak içerim 3 7,9 

Hiç meyve ve sebze yemem 0 0 
Ayda 1-2 kez yerim 2 5,3 
Haftada 1-2 kez yerim 5 13,2 
Haftada 3-4 kez yerim 15 39,5 

Taze meyve sebze yeme sıklığı 
 
 

Her gün düzenli olarak meyve ve sebze yerim 16 42,1 
Hiç içmem 5 13,2 
Ayda 1-2  10 26,3 
Haftada 1 kez 19 50,0 

Süt tüketimi 
 
 
 Her gün 1 bardak 4 10,5 

Hiç tüketmeyen 16 42,1 Kiraz 
Tüketen 22 57,9 
Hiç tüketmeyen 17 44,7 Çilek 
Tüketen 21 55,3 
Hiç tüketmeyen 6 15,8 Elma 
Tüketen 32 84,2 
Hiç tüketmeyen 17 44,7 Muz 
Tüketen 21 55,3 
Hiç tüketmeyen 13 34,2 Bezelye 
Tüketen 25 65,8 
Hiç tüketmeyen 13 34,2 Ispanak 
Tüketen 25 65,8 
Hiç tüketmeyen 9 23,7 Marul 
Tüketen 29 76,3 
Hiç tüketmeyen 17 44,7 Ceviz 
Tüketen 21 55,3 
Hiç tüketmeyen 17 44,7 Fındık 
Tüketen 21 55,3 
Hiç tüketmeyen 19 50,0 Badem 
Tüketen 19 50,0 
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Beslenme ile ilişkili, kardiyovaskuler hastalıklar için risk 
oluşturan önemli bir durum da hiperlipidemi ve berabe-
rinde obezitedir (14). Bu açıdan personel, obezite belirle-
yicisi olan VKI göre de değerlendirmeye alınmıştır. Ça-
lışmaya katılan personelin VKI’leri (min:17,47  
max:35,32 sd:3,56) sırasıyla erkekler için 25,68±0,47 
kg/m2, kadınlar için 24,58±1,13 bulunmuştur. Dünya 
Sağlık Örgütü’nün (WHO) yetişkinlerdeki VKI sınıflama-
sına göre (15) çalışmaya dahil edilen personelin VKI 
değerleri incelendiğinde 2’si (%5,2) düşük kilolu, 20’si 
(%52,2) normal kilolu, 15’i (%30,1) pre-obez, 1’i (%2,6) 
II. Derece obez olarak saptandı. VKI’e göre beslenme 
alışkanlıkları arasındaki ilişki incelendiğinde yaş ile an-
lamlı fark saptandı (p<0,05). 
 
Tartışma 
 
Beslenme alışkanlıklarıyla ilişkili olarak; personelin bü-
yük çoğunluğu günlük taze meyve ve sebze tüketmektey-
di (n:16 , %:42,1).  
 
Yeme bozuklukları ve şişmanlıkla ilgili olarak yapılan 
çalışmalarda, özellikle günlük diyetle alınan yağ miktarı-
nın ve çeşidinin diyabet gelişiminde önemli olduğu vur-
gulanmaktadır (19). Çalışmamızda personelin kullandığı 
yağın cinsi incelendiğinde; risk oluşturan doymuş yağ 
oranı yüksek tereyağ kullanımının az olması, doymamış 
yağ oranı yüksek ayçiçek yağı ve zeytinyağı kullanımının 
yüksek olması (n:14 , %:36,8) kardiyovasküler risk fak-
törleri açısından olumlu olarak değerlendirildi. 
  
Kola ve kızartma gibi yiyeceklerin kullanımında da şiş-
manlık ve buna bağlı olarak diyabet gibi kronik hastalık-
ların sıklığı artmaktadır (20). Çalışma grubunun bu mad-
deleri fazla tüketiyor olması, şişmanlık ve ilişkili kronik 
hastalıklar açısından risk oluşturmaktadır.  
 
Cinsiyet ile ceviz ve fındık tüketimi arasında bir ilişki 
saptanması; antioksidan içeriği fazla olan bu gıdaların 
alınması radyasyonun uzun dönem etkilerinde korunmak 
adına önemlidir. 86016 kadın hemşirede yapılan ve 14 yıl 
süren bir çalışmada haftada 5 üniteden (~140 g) daha 
fazla fındık, yer fıstığı, şam fıstığı, ceviz, badem gibi sert 
kabuklu yemiş tüketenlerde koroner kalp hastalığı riski-
nin, hiç tüketmeyenlere göre anlamlı derecede düşük 
olduğu saptanmıştır (%35 oranında) (21). Fındığın 
antiaterojenik etkisinin; ihtiva ettiği doymamış yağ asitle-
rine, antioksidan maddelere bağlı olabildiği gibi nitrik 
oksit (NO) öncül maddesi olan argininden zengin olması-
na da bağlı olabileceği ileri sürülmüştür. Çünkü NO güçlü 
bir vazodilatör olup trombosit adezyonu, agregasyonunu 
önleyebilir. Fındığın içerdiği omega-3 yağ asitlerinin kalp 
hastalıklara karşı koruyucu etkisi olduğu gösterilmiştir 
(22). Yapılan çalışmalar omega-3 yağ asitlerinin 
antitrombotik, antiaritmik, antiinflamatuar,  
 

 
 
hipolipemik ve vazodilatör etkilerinin olduğunu göster-
miştir (23).  Omega-3 PUFA’ların antiaritmik etkilerinin 
miyositlerdeki sodyum ve kalsiyum akımlarını düzenle-
mek suretiyle gerçekleştiği belirtilmiştir (24,25). Ceviz 
polifenollerinin, antioksidan ve bağışıklığı güçlendirici 
özellik gösterdiği belirtilmiştir. Bunun sonucu olarak, 
kalp-damar hastalıklarına ve kansere yakalanma riskinin 
azaldığı klinik çalışmalar ile desteklenmiştir. Cevizde 
polifenollerin, en fazla meyvenin dışını saran ince kahve-
rengi kabukta yer aldığı bildirilmiştir (26).  
 Pek çok çalışmada bayanların az yağlı besinlere ve sağ-
lıklı beslenmeye daha olumlu baktığı, yağlı besinlere 
karşı olumsuz tutum içinde oldukları ve erkeklere nazaran 
daha az tercih ettikleri ve sağlıklı diyet uygulamalarını 
sürdürdükleri bulunmuştur (27). Bayan cinsiyetin bu be-
sinleri tercih etmeme sebebi, yağlı besinler olması ve 
tüketilmesi durumunda kilo alma korkusu olabilir. Radyo-
loji biriminde çalışılan süre ile yağ kullanımı arasında bir 
ilişki saptanmıştır. Bu anlamda çalışma süresi arttıkça 
personelin radyasyonun zararlı etkilerini azaltmak için 
beslenme alışkanlıklarında değişikliklere gittiğini bize 
göstermektedir. Bu anlamda araştırma grubumuzda riskin 
bir miktar azaldığını öngörebiliriz. Diyabet gibi kronik 
hastalık risk faktörleri açısından profilaktik olarak düşü-
nülebilecek bir faktör sık meyve-sebze tüketimidir (20). 
Çalışma grubunda hiç meyve-sebze tüketmeyen bulun-
mamaktadır. Her gün meyve-sebze tüketenlerin oranı % 
42,1 gibi yüksek orandadır. Yine haftada 1-2 bardak süt 
tüketen grup da % 50 gibi yüksek bir düzeydedir. Epide-
miyolojik çalışmalar; sert kabuklu meyvelerin kalp-damar 
hastalıklarının neden olduğu ölüm oranlarını azalttığını ve 
bu etkinin; yas, egzersiz, sigara, alkol, diyetteki yağ, lif, 
meyve, sebze ve vitamin E ile ilişkili olduğunu göster-
mektedir (28). 
 
VKİ’ye göre çalışma grubu incelendiğinde VKİ ortalama-
sı erkekler için 25,68±0,47 , kadınlar için 24,58±1,13 
bulunmuştur. Erkek personelin vücut ağırlıkları ortalama-
sının preobez kapsamına girdiği, bayanların ise normal 
sınırlarda olduğu görülmektedir. Bu durum erkek perso-
nelin kilo alımına çok dikkat etmediklerinin ve dengesiz 
beslendiklerinin bir göstergesi olabilir.  
 
Personelden 25 kişi (%65,8) hiç spor yapmamaktaydı. Bu 
bulgu bize genel olarak fiziksel aktivitenin azlığını gös-
termektedir. Dünya Bankası ve WHO'nun işbirliği ile 107 
ölüm nedeni için mortalite, prevalans ve insidansın araştı-
rıldığı bir çalışmada; fiziksel aktivite azlığının en  
önemli risk etmenlerinden birisi olduğu rapor edilmiştir 
(29).Yaşamın her döneminde sağlıklı beslenme alışkan-
lıkları ile beraber düzenli fiziksel aktivite, sağlığın teme-
lini oluşturur. Obezite, diyabet, hipertansiyon, koroner 
kalp hastalığı ve osteoporoz gibi birçok kronik  
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hastalığın önlenmesi ve tedavisinde fiziksel aktivite çok 
etkilidir (30).  
 
Radyoloji çalışanlarının iyonizan radyasyondan tamamen 
korunması mümkün olmamakla birlikte bu bireylerin 
oksidan stresi tetikleyen sigara kullanımından kaçınması 
ve diyetlerine antioksidan sistemi aktive edici besinlerin 
eklemelerini de önermekteyiz (31). 
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