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Rezumat  

 În cadrul acestei etape au fost finalizate activităţile prevăzute în planul de 

realizare conform anexei IV din Actul adiţional 1/2016 la contractul de finanţare 

266/01.10.2015.  

Astfel, în cadrul Activităţii privind achiziţia de echipamente şi 

consumabile s-au finalizat achiziţiile privind activele/consumabilele de laborator 

necesare pentru developarea detectorilor de urme, respectiv pentru aplicarea testelor 

de genotoxicitate: cometei şi micronucleilor. 

În cadrul activităţii Aplicarea detectorilor. Determinarea 

concentraţiei de radon (retrospectiv şi contemporan), toron şi a dozei 

gama. Determinarea factorului de echilibru şi calcularea dozei efective 

anuale au fost recuperaţi detectorii de urme  pentru radon, toron şi descendenţi, 

precum şi dozimetrele TLD din campania I, respectiv amplasaţi şi recuperaţi 

detectorii de urme pentru radon şi toron în campania II. Datele obţinute au permis 

calcularea concentraţiilor anuale, a factorului de echilibru, respectiv evaluarea 

riguroasă a dozei efective anuale totale. 

În cadrul activităţii Evaluarea genotoxicităţii radiaţiei ionizante prin 

testul cometei şi testul micronucleilor. Analiza cineticii de reparare s-au 

aplicat cele două teste de evaluare a genotoxicităţii induse de radiaţia ionizantă 

pentru toate participantele la studiu care au fost de acord cu recoltarea probei de 

sânge (76 de persoane). În felul acesta, s-a evaluat impactul expunerii cronice la doze 

joase de radiaţie ionizantă în apariţia aberaţiilor cromozomiale, respectiv a gradului 

de lezare indus ADN-ului. De asemenea, s-a calculat intensitatea legăturii dintre 

parametrii menţionaţi anterior şi doza efectivă anuală, respectiv vârstă. S-a evaluat 

cinetica de reparare şi eficienţa procesului de reparare a leziunilor induse ADN-ului 

pentru toate cele 76 de participante la studiu prin expunerea la o doză suplimentară 

de 2 Gy şi analiza ulterioară a leziunilor la 2, respectiv 24 de ore de la iradiere.  

În cadrul proiectului de faţă s-au stabilit două acorduri internaţionale de 

colaborare (prof. dr. D. Pressyanov – Universitatea Sofia, Bulgaria, respectiv dr. 

Rosaline Mishra - Centrul de Cercetări Atomice Bhabha, Mubai, India).  

S-au publicat două articole ISI (Journal of Environmental Radioactivity, 

respectiv Romanian Reports in Physics), iar un articol a fost trimis spre evaluare  
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(Radiation Protection Dosimetry). În cursul acestei etape s-a participat la o 

conferinţă internaţională (Third East-European Radon Symposium, 15-19 Mai 

2017, Sofia, Bulgaria (TEERAS 2017)) şi o şcoală de vară (Uncertainty analysis for 

retrospective dosimetry and associated research) sub egida EURADOS (19-23 iunie 

2017, IRSN, Paris, Franţa). 
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Evaluarea riguroasă a dozei efective anuale a locuitorilor din apropierea fostei 

mine uranifere (lotul ţintă), respectiv a celor dintr-o zonă cu radioactivitate 

normală (lotul martor) 

Determinarea concentraţiei de activitate de radon şi toron din locuinţe 

Concentraţia de activitate de radon şi toron în interior a fost determinată cu 

ajutorul detectorilor de urme. Această metodă pasivă de determinare oferă o valoare 

medie pentru o perioadă de integrare de la câteva luni la un an. Deoarece 

concentraţia de activitate de radon din locuinţe prezintă, în general, ponderea cea 

mai mare la nivelul dozei efective anuale totale, se impune o determinare riguroasă a 

acesteia. Mai mult decât atât, dinamica concentraţiei de activitate de radon în 

locuinţe este extrem de ridicată de la un sezon la altul, astfel, putându-se înregistra 

concentraţii de până la 10 ori mai mari în timpul sezonului rece comparativ cu cel 

cald. În acest sens, pentru a evita estimarea concentraţiei anuale prin utilizarea unor 

factori de corecţie sezonieri, tehnică practicată în cazul monitorizărilor de scurtă 

durată (3 – 6 luni), tehnică care conduce la erori importante, s-a recurs la 

determinarea concentraţiei de activitate anuale de radon şi toron prin amplasarea 

detectorilor pentru o perioadă de 12 luni.  

În acest sens, detectorii de urme au fost plasaţi în două campanii succesive: 

prima în perioada iunie 2016 – februarie 2017, iar a doua campanie în perioada 

februarie 2017 – iunie 2017. Cu ocazia acestor campanii s-a efectuat şi prima 

intercomparare pe plan naţional in situ a celor mai utilizaţi detectori de urme la nivel 

european, la ora actuală (CR-39 furnizaţi de firma Radosys – Ungaria, respectiv CR-

39 furnizaţi de firma Landauer - Suedia). În calculul dozei efective anuale aferente 

inhalării radonului şi descendenţilor săi se utilizează factorul de echilibru dintre 

concentraţia de activitate de radon şi concentraţia echivalentă de echilibru a 

descendenţilor săi. În literatura de specialitate este recomandată valoarea 0,4 pentru 

acest factor de echilibru, însă variaţiile pot fi în limite foarte largi funcţie de gradul de 

aerisire al încăperii, umiditate, destinaţia încăperii, dacă se fumează în locuinţă, etc. 

Ca atare o determinare riguroasă a dozei efective anuale presupune şi o monitorizare 

a descendenţilor radonului şi toronului. Pentru aceasta s-a încheiat o colaborare cu 

dr. Rosaline Mishra din cadrul Centrului de Cercetări Atomice Bhabha, Mubai, India, 

care a oferit detectorii necesari, de tip LR-115 acoperiţi cu o folie de aluminiu (50 µm) 
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pentru monitorizarea urmaşilor toronului, respectiv o folie de aluminiu (25 µm) şi un 

film de nitrat de celuloză (12 µm) în cazul urmaşilor radonului. 

După expunerea detectorilor în dormitoarele persoanelor luate în studiu, s-a 

recurs la recuperarea acestora, iar cei furnizaţi de Landauer au fost trimişi la 

producător pentru developare şi citire, în timp ce detectorii procuraţi de la Radosys 

au fost developaţi şi citiţi în cadrul Laboratorului de încercări radon „Constantin 

Cosma” din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca. Procesul de developare 

s-a realizat cu instalaţia RadioBath într-o soluţie de NaOH 6,25 M la o temperatură 

de 90°C. Durata de developare este cuprinsă între 3,4 şi 4,3 ore, funcţie de 

caracteristicile detectorilor furnizaţi de producător. Procesul de citire urme se 

realizează cu ajutorul cititorului automat RadoMeter. Sistemul prezintă un sistem 

optic capabil să contorizeze urmele rezultate în urma interacţiunii particulelor alfa cu 

detectorul, urme mărite prin procesul de developare. Şi în cazul detectorilor furnizaţi 

de Landauer a avut loc un proces de developare în soluţie NaOH, după care s-a recurs 

la citirea urmelor cu ajutorul sistemului Gammarad. 

Erorile raportate de producători sunt de 6% la 400 kBqh/m3 pentru detectorii 

Landauer, respectiv 15% pentru detectorii Radosys pentru domeniul 150 – 200 

kBqh/m3. 

Rezultatele obţinute în cadrul celor două campanii cu detectorii de urme 

furnizaţi de Radosys şi Landauer sunt prezentate în tabelul I.  

 

Tabelul I. Statistica descriptivă privind concentraţia de activitate de radon în 

cadrul celor două campanii, în cadrul încăperilor monitorizate. 

Campania 
Tip 

detector 

Min. 

(Bq/m3) 

Max. 

(Bq/m3) 

A.M. 

(Bq/m3) 

G.M. 

(Bq/m3) 

C.V. 

(%) 

I 
Landauer 24 3137 368 219 131 

Radosys 24 2170 333 219 107 

II 
Landauer 32 2380 380 217 125 

Radosys 52 1625 362 236 104 
 

Prin aplicarea testului D’Agostino-Pearson s-a confirmat distribuţia normală a 

datelor log-transformate pentru detectorii de tip Landauer, respectiv Radosys, atât în 

cadrul campaniei I, cât şi în campania II. Prin calcularea coeficientului de corelaţie 

Pearson s-a onţinut o corelaţie pozitivă foarte bună (r=0,99,  p < 0,01) între detectorii 
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Radosys şi Landauer pentru fiecare din cele două campanii de monitorizare (Figura 

1). 
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Figura 1. Corelaţia dintre concentraţia de activitate de radon obţinută cu ajutorul 

detectorilor Landauer, respectiv Radosys, în cadrul celor două campanii de 

monitorizare. 

 Cu toate acestea, după cum se observă şi în tabelul I, valorile înregistrate de 

detectorii Landauer sunt mai ridicate decât cele măsurate cu detectorii Radosys, atât 

în termen de medii aritmetice (368 Bq/m3 vs. 333 Bq/m3 pentru campania I, 

respectiv 380 Bq/m3 vs. 362 Bq/m3 pentru campania II), cât şi în termen de valori 

maxime înregistrate (3137 Bq/m3 în campania I, respectiv 2380 Bq/m3 în cadrul 

campaniei II). De altfel, prin aplicarea testului t pentru date de tip pereche s-a 

înregistrat o diferenţă semnificativă statistic între mediile aferente celor două 

eşantioane investigate (Landauer vs. Radosys) atât în campania I (t=2,35, df=79, 

p<0,05), cât şi pentru campania II (t=3,26, df=75, p<0,01). Diferenţe importante 

(aprox. 25%) au fost înregistrate între rezultatele calculate pentru cele două variante 

de detectori în special pentru concentraţii mai mari de 1000 Bq/m3. Acest aspect a 

fost confirmat şi în urma unui exerciţiu de intercomparare efectuat în cadrul 

Laboratorului de Radon LaRUC, Universitatea Cantabria, Facultatea de Medicină, 

Santander, Spaina, în cadrul căruia, pentru o concentraţie de radon de referinţă de 

aprox. 2500 Bq/m3, detectorii Radosys au supraevaluat valoarea reală cu aprox. 16%, 

în timp ce detectorii de tip Landauer au supraevaluat-o cu aprox. 29%.  

Efectuând media ponderată funcţie de perioada de expunere a valorilor 

înregistrate în campania I şi II, s-a obţinut concentraţia de activitate anuală de radon 
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pentru casele monitorizate. Situaţia în funcţie de tipul detectorului este ilustrată în 

tabelul II. 

 

Tabelul II. Statistica descriptivă privind concentraţia de activitate anuală de 

radon în interiorul caselor monitorizate, funcţie de tipul detectorilor. 

Tip 
detector 

Min. 

(Bq/m3) 

Max. 

(Bq/m3) 

A.M. 

(Bq/m3) 

S.D. 

(Bq/m3) 

G.M. 

(Bq/m3) 

C.V. 

(%) 

Landauer 36 2768 369 470 220 127 

Radosys 42 1949 340 355 226 105 
 

Aplicând testul t pentru date de tip pereche la nivelul concentraţiilor anuale 

log-transformate, nu s-a mai obţinut nicio diferenţă semnificativă statistic (p>0,05) 

între mediile aferete celor două eşantioane funcţie de provenienţa detectorilor. 

Analiza statistică a concentraţiilor anuale de radon rezidenţial funcţie de 

eşantionul de studiu (martor sau ţintă) este redată în tabelul III. 

 

Tabelul III. Statistica descriptivă privind concentraţia de activitate anuală de 

radon în interiorul caselor monitorizate, funcţie de eşantionul de studiu. 

Eşantion 
Min. 

(Bq/m3) 

Max. 

(Bq/m3) 

A.M. 

(Bq/m3) 

S.D. 

(Bq/m3) 

G.M. 

(Bq/m3) 

C.V. 

(%) 

Martor 39 516 177 129 140 73 

Ţintă 39 2358 532 512 356 96 
 

În cadrul eşantionului ţintă, media geometrică a concentraţiei anuale de radon 

este de 2,5 ori mai mare în raport cu eşantionul martor, în timp ce valoarea maximă 

(2358 Bq/m3) înregistrată pentru lotul din zona fostei mine uranifere este de aprox. 

4,5 ori mai mare decât valoarea maximă înregistrată (516 Bq/m3) în zona Pietroasa – 

Cociuba, zona martor.  

Aplicarea testului D’Agostino-Pearson pe valoriile log-transformate a 

concentraţiilor anuale de radon la nivelul celor două eşantioane a confirmat 

normalitatea distribuţiei datelor (p > 0,05). Prin aplicarea testului t pentru 

eşantioane independente s-a obţinut o diferenţă semnificativă statistic la nivelul 

mediilor aferente celor două loturi de studiu (t=5,07, df=72, p < 0,001). Atât 
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distribuţia datelor la nivel de eşantion, cât şi diferenţa înregistrată în funcţie de lotul 

de studiu se pot observa în Figura 2.    

 

Figura 2. Reprezentarea de tip cvartilă teoretică-cvartilă experimentală pentru 

datele log-transformate ale concentraţiei de activitate anuală de radon în interiorul 

locuinţelor investigate în funcţie de eşantion (CI = 95 %). 

În cazul toronului, concentraţia de activitate a fost măsurată doar prin 

intermediul detectorilor furnizaţi de Landauer. Ţinând cont de timpul de 

înjumătăţire al toronului (T1/2 = 55,6 s), principala sursă de provenienţă a acestuia 

este considerată materialul de construcţie. În plus, dispersia în interiorul camerei va 

fi una heterogenă cu valori ridicate în apropierea pereţilor. Din această cauză, valorile 

înregistrate pentru concentraţia de activitate de toron sunt mai degrabă orientative, 

fluctuaţii mari putându-se înregistra strict datorită poziţiei în care au fost amplasaţi 

detectorii. Valorile înregistrate în cadrul celor două campanii, alături de concentraţia 

de activitate anuală de toron în aerul din locuinţe sunt redate în tabelul IV. 

 

Tabelul IV. Statistica descriptivă privind concentraţia de activitate de toron în 

interiorul caselor monitorizate. 

Monitorizare 
Min. 

(Bq/m3) 

Max. 

(Bq/m3) 

A.M. 

(Bq/m3) 

S.D. 

(Bq/m3) 

G.M. 

(Bq/m3) 

C.V. 

(%) 

Campania I <L.D. 314 22 41 18 143 

Campania II <L.D. 165 23 32 19 108 

Anuală <L.D. 260 21 34 15 142 
<L.D. – sub limita de detecţie 
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Din tabelul IV se poate observa că media geometrică anuală pentru 

concentraţia de activitate de toron este de 15 Bq/m3 fiind de aprox. 25 ori mai scăzută 

decât cea de radon rezidenţial. Valoarea maximă înregistrată a fost de 260 Bq/m3 în 

zona ţintă, valoarea aparţinând casei care a prezentat şi cea mai ridicată concentraţie 

de activitate de radon (2358 Bq/m3). 

Dacă în cazul concentraţiei de activitate de radon s-a obţinut o corelaţie foarte 

bună (r=0,94, n=78, p<0,001) pentru valorile obţinute în cadrul celor două campanii, 

chiar dacă perioadele aferente acestora nu au coincis ca durată şi sezon, în cazul 

toronului gradul de corelaţie calculat prin intermediul coeficientului Pearson este 

moderat (r=0,53, n=47, p<0,05), raportul dintre concentraţia de activitate de toron 

în campania II şi I prezentând variaţii cuprinse între 0,1 şi 16,1 cu o medie aritmetică 

de 1,95. Ca şi comparaţie, în cazul radonului raportul între valorile înregistrate pentru 

concentraţia de activitate în cadrul celor două campanii variază între 0,46 şi 2,94 cu o 

medie aritmetică de 1,07. 

Raportul dintre concentraţia de activitate de toron şi radon pentru casele 

monitorizate prezintă o medie aritmetică de 0,160 cu limite cuprinse între 0,002 şi 

0,700.  Corelaţia dintre concentraţia de activitate de radon şi cea de toron este una 

moderată (r=0,32, n=80, p<0,05). 

 

Determinarea concentraţiei de activitate de radon şi radiu din apă 

Subactivitatea privind determinarea concentraţiei de radon şi radiu din 

probele de apă a fost prezentată în detaliu în cadrul raportului de cercetare pentru 

anul 2016 (http://genorad.granturi.ubbcluj.ro). Astfel, pentru lotul martor media 

geometrică a concentraţiei de activitate de 222Rn este de 2,0 Bq/l fiind de aproximativ 

trei ori mai mică decât în cazul lotului ţintă (5,9 Bq/l). În cazul radiului, mediile 

geometrice obţinute sunt de 63 mBq/l pentru lotul martor, respectiv 78 mBq/l pentru 

lotul ţintă. 

 

Determinarea dozei gama cu ajutorul TLD 

Expunerea la doza gama în interiorul locuinţelor a fost evaluată cu ajutorul 

detectorilor termoluminescenţi LiF:Mg,Cu,P. Aceşti detectori sunt extrem de sensibili 

la un spectru larg de doze (1 µGy – 10 Gy). Detectorii de LiF dopaţi cu Mg, Cu şi P, 

produşi de TLD (Polonia) se prezintă sub forma unor tablete cu grosimea de 0,9 mm 

http://genorad.granturi.ubbcluj.ro/
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şi diametrul de 4,5 mm. Înainte de amplasarea detectorilor, pentru eliminarea 

semnalului rezidual, s-a recurs la tratarea termică a acestora la o temperatură de 

240ºC timp de 10 minute. Pentru fiecare casă monitorizată s-a utilizat un set format 

din doi detectori. După expunere, dozimetrele au fost citite cu ajutorul cititorului 

Harshaw 3500. Una din curbele de strălucire obţinută pentru acest tip de dozimetru 

este prezentată în Figura 3. 

  

 

Figura 3. Curba de strălucire pentru un dozimetru de tip TLD expus. 

 

Statistica descriptivă aferentă debitului dozei (nGy/h) de radiaţie gama, 

funcţie de tipul eşantionului, este redată în tabelul V. 

 

Tabelul V. Statistica descriptivă privind debitul dozei gama în interiorul caselor 

monitorizate cu ajutorul TLD. 

Eşantion N 
Min. 

(nGy/h) 

Max. 

(nGy/h) 

A.M. 

(nGy/h) 

G.M. 

(nGy/h) 

C.V. 

(%) 

Martor 32 61 145 102 99 23 

Ţintă 36 59 268 102 96 40 
 

Valoriile medii aferente celor două eşantioane sunt egale (102 nGy/h) şi se 

regăsesc în domeniul 56 -200 nGy/h raportat pentru România în cadrul UNSCEAR 

(2008). Prin aplicarea testului neparametric Mann-Whitney nu s-a observat nicio 

diferenţă semnificativă statistic între medianele aferente celor două eşantioane luate 

în studiu (p>0,05). 



 
GENORAD -  Raport  2017  
 

 

12 

Calcularea factorului de echilibru şi a dozei efective anuale totale 

Oamenii sunt expuşi atât la surse naturale, cât şi artificiale de radiaţie 

ionizantă. Ponderea cea mai mare, pentru cei mai mulţi dintre oameni, o au sursele 

naturale reprezentate de radiaţia cosmică, radiaţia externă terestră, radionuclizii din 

organism, respectiv cei inhalaţi şi ingeraţi. Doza efectivă poate varia în limite foarte 

largi în funcţie de geologia zonei de studiu, poziţia geografică, tipul de activitate al 

persoanelor monitorizate, etc. Doza internă este dată în principal de 40K, respectiv 

membri seriilor 238U şi 232Th prezenţi în alimentaţie şi apa de consum. Astfel, tractul 

intestinal poate primi o doză ridicată de radiaţie ca urmare a ingestiei de 222Rn din 

apa de băut, în timp ce plămânii şi tractul respirator pot încasa o doză ridicată ca 

urmare a prezenţei radonului şi descendenţilor săi în aerul de interior. În cazul 

radiaţiei externe terestre sursele principale sunt prezente în sol şi materialele de 

construcţie şi sunt reprezentate de 40K, respectiv membri seriilor 238U şi 232Th. De 

asemenea, o anumită doză de radiaţie poate fi pusă pe seama radiaţiei cosmice care 

pătrunde în atmosfera terestră. 

 

Doza de radiaţie externă 

Expunerea la radiaţiile cosmice este, potrivit raportului UNSCEAR (2000), 

dependentă de altitudine şi mai puţin de latitudine. În acest sens, se poate recurge la 

relaţia (1) pentru estimarea dozei efective aferente fondului cosmic: 

 

𝐸(𝑧) = 𝐸𝐶(0) ∙ 𝑒
0,38∙𝑧 + 𝐸𝑛(0), 𝑒

0.78∙𝑧                                       (1) 

 

unde: altitudinea z este exprimată în km, Ec(0) şi En(0) reprezintă debitul dozei 

pentru fotoni şi componenta ionizantă, respectiv pentru neutroni la nivelul mării. 

Valorile aferente celor două sunt de 0,24 mSv/an, respectiv 0,066 mSv/an. 

Potrivit relaţiei (1) doza efectivă aferentă fondului cosmic pentru localităţile 

investigate variază între 0,34 mSv/an pentru Cociuba, Pietroasa şi Cîmpani, 0,35 

mSv/an pentru Fânaţe şi Nucet, respectiv 0,36 mSv/an pentru Băiţa. În calcul s-a 

ţinut cont de un factor de ocupanţă de interior de 0,8, respectiv de faptul că în 

interior radiaţiile cosmice sunt atenuate cu aproximativ 20% (UNSCEAR, 2000).  
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 Pornind de la măsurătorile efectuate în case cu ajutorul dozimetrelor TLD s-a 

putut determina doza efectivă anuală de radiaţie externă, exprimată în mSv/an, şi 

determinată cu următoarea relaţie: 

 

𝐸 = (𝐷𝑜𝑢𝑡 ∙ 𝑂𝐹𝑜𝑢𝑡 + 𝐷𝑖𝑛 ∙ 𝑂𝐹𝑖𝑛) ∙ 𝑇 ∙ 𝜀                                   (2) 

 

unde: Dout, in reprezintă doza gama determinată în exterior, respectiv interior, T 

reprezintă durata de 8760 ore/an, OFin este factorul de ocupanţă în interior de 0,8, 

iar OFout este factorul de ocupanţă în exterior de 0,2 şi ε este factorul de conversie de 

0,7*10-6 Sv/Gy. 

 Statistica descriptivă aferentă dozei efective estimată pe marginea rezultatelor 

furnizate de dozimetrele amplasate în interiorul locuinţelor, funcţie de tipul 

eşantionului, este redată în tabelul VI.  

 

Tabelul VI. Statistica descriptivă privind doza efectivă anuală de radiaţie gama 

din interior. 

Eşantion N 
Min. 

(mSv/an) 

Max. 

(mSv/an) 

A.M. 

(mSv/an) 

G.M. 

(mSv/an) 

C.V. 

(%) 

Martor 32 0,30 0,71 0,50 0,49 23 

Ţintă 36 0,29 1,32 0,50 0,47 40 
 

 Deşi valoarea maximă înregistrată în cadrul eşantionului ţintă este de 1,32 

mSv/an, valorile medii pentru cele două eşantioane sunt similare, neexistând nicio 

diferenţă semnificativă statistic între medianele aferente celor două grupuri de studiu 

(testul Mann Whitney, U = 501,5, p = 0,36).  

Cu ajutorul detectorului portabil Gamma Scout s-a măsurat radiaţia gama în 

exterior. Valorile obţinute sunt cuprinse între 0,14 – 0,16 µGy/h pentru zona martor 

(Pietroasa, Cociuba, Gurani), respectiv 0,15 – 0,19 µGy/h pentru zona ţintă (Băiţa, 

Fînaţe, Cîmpani). Pe marginea acestor valori se poate estima o medie de 0,20 mSv/an 

pentru zona martor, respectiv 0,21 mSv/an pentru zona ţintă. Prin aplicarea 

diferenţei dintre doza efectivă de radiaţie gama (interior şi exterior) şi doza de radiaţii 

cosmice calculată cu relaţia (1) se obţine doza de radiaţie gama terestră. Astfel, pentru 

lotul martor doza de radiaţie terestră variază în intervalul 0,15 – 0,57 mSv/an cu o 
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medie aritmetică de 0,35 mSv/an, în timp ce lotul ţintă prezintă o medie de 0,37 

mSv/an cu limite cuprinse între 0,16 şi 1,18 mSv/an. 

 

Doza de radiaţie internă 

Doza anuală efectivă de radiaţie internă este datorată radionuclizilor prezenţi 

în organism ca urmare a ingestiei de 40K, respectiv a membrilor seriilor 238U şi 232Th. 

Valoarea utilizată în studiul de faţă este cea estimată la nivel global şi prezentată în 

raportul UNSCEAR din 2000. Astfel, doza efectivă anuală de radiaţie internă este de 

0,306 mSv.  

În studiul de faţă, în cadrul dozei de radiaţie internă s-a determinat doar 

componenta datorată activităţii de 226Ra şi 222Rn din apa consumată. Prezenţa unor 

concentraţii ridicate de radon în apa de consum reprezintă un risc pentru sănătatea 

populaţiei ca urmare a ingerării radonului din apă, respectiv a inhalării radonului şi 

descendenţilor săi emanaţi din apă în aerul din locuinţă. O expunere prelungită la 

concentraţii ridicate de radon în apă poate conduce la apariţia cancerului de stomac 

sau gastrointestinal ca urmare a ingestiei (Kendal & Smith, 2002). Deşi în unele 

utilizări gospodăreşti cantitatea de radon din apă este ridicată, contribuţia la radonul 

de interior este estimată ca fiind de numai 0,5 - 3% . În vederea determinării dozei 

efective anuale ca urmare a ingestiei de 222Rn şi 226Ra s-a recurs la următoarea relaţie 

recomandată de UNSCEAR (2006): 

 

𝐸𝑖𝑛𝑔 = 𝐶𝑎𝑝𝑎 ∙ 𝑉𝑎𝑝𝑎 ∙ 𝜀                                                     (3) 

 

unde: Eing reprezintă doza efectivă anuală ca urmare a ingestiei radonului sau 

radiului, Capă reprezintă concentraţia de activitate de radon sau radiu din apă, Vapă – 

volumul de apă consumat de un adult într-un an, iar ε este factorul de conversie a 

dozei cu valoarea de 10-8 Sv/Bq pentru radon, respectiv 2,8*10-7 Sv/Bq pentru radiu. 

 Doza efectivă anuală ca urmare a ingestiei radonului din apă variază între 

0,005 şi 0,250 mSv/an pentru lotul martor cu o medie aritmetică de 0,043 mSv/an, 

respectiv între 0,005 şi 0,569 mSv/an cu o medie de 0,110 mSv/an. Doza efectivă 

anuală ca urmare a ingestiei radiului din apă prezintă o medie aritmetică de 0,013 

mSv/an pentru lotul martor, respectiv 0,016 mSv/an pentru lotul ţintă. Se poate 

observa că ponderea dozei efective datorate ingestiei radonului din apă din totalul 

aferent dozei de radiaţie internă este, în medie, de 15% pentru eşantionul martor, 
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respectiv 36% pentru cel ţintă. În studiul de faţă, pentru doza de radiaţie internă s-a 

luat în considerare doar valoarea calculată pentru componenta ingerată din apă. 

 

Factorul de echilibru şi doza prin inhalaţie 

Pentru determinarea dozei efective anuale ca urmare a inhalării radonului şi 

toronului, în literatura de specialitate se recurge la relaţia în care doza este calculată 

funcţie de factorul de echilibru dintre concentraţia de radon/toron şi concentraţia 

echivalentă de echilibru a descendenţilor acestora. În acest sens, sunt agreate valorile 

de 0,4, respectiv 0,1 pentru factorul de echilibru în cazul radonului, respectiv 

toronului. Deşi această practică este una comodă şi comună pentru majoritatea 

studiilor care vizează evaluarea dozei efective anuale, erorile de estimare pot fi 

importante ca urmare a dinamicii extrem de ridicate de la o casă la alta atât a 

concentraţiei de radon, cât şi a conţinutului de aerosoli, respectiv a fracţiei 

ataşate/neataşate a urmaşilor radonului şi toronului. Pentru reducerea erorilor de 

estimare a dozei efective anuale ca urmare a utilizării unui factor de echilibru 

„standardizat”, în studiul de faţă s-a recurs şi la o monitorizare a descendenţilor 

radonului (EERC) şi toronului (EETC) prin intermediul detectorilor de tip LR-115 

furnizaţi de dr. Rosaline Mishra.  

Valorile măsurate pentru descendenţi variază între 2 şi 885 Bq/m3 pentru 

EERC, respectiv 0,10 şi 2,50 Bq/m3 pentru EETC. Media geometrică pentru valorile 

măsurate pentru EERC este de 50,3 Bq/m3, în timp ce pentru EETC este de 0,54 

Bq/m3. Raportul dintre EETC şi EERC este cuprins între 0,003 şi 0,15 cu o medie 

geometrică de 0,02.  

În figura 4 este redată distribuţia datelor log-transformate pentru concentraţia 

anuală de radon şi toron, respectiv EERC şi EETC. Pentru datele log-transformate s-a 

evaluat gradul de corelaţie, precum şi relaţia dintre variabile prin aplicarea regresiei 

liniare parametrice. Datele obţinute sunt redate în tabelul VII. 

Prin analiza regresiei liniară prezentată în tabelul VII s-a obţinut o corelaţie 

slabă între toron şi descendenţii acestuia, respectiv descendenţii de radon şi toron. O 

corealţie moderată a fost obţinută între radon şi descendenţii săi (r=0,57).  
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Figura 4. Reprezentarea de tip cvartilă teoretică-cvartilă experimentală pentru 

datele log-transformate ale concentraţiei de activitate anuală de radon şi toron, 

respectiv descendenţii radonului (EECR) şi ai toronului (EETC) în interiorul 

locuinţelor investigate în funcţie de eşantion (CI = 95 %). 

 

Nu s-a obţinut o corelaţie semnificativă statistic între radon şi toron, aspect 

explicabil prin faptul că acestea depind de conţinutul de Ra226, respectiv Ra224 din 

sol, respectiv materialul de construcţie. 

 

Tabelul VII. Parametri pentru modelul de regresie liniar (y=ax+b) şi coeficientul 

de corelaţie pentru valorile log-transformate aferente concentraţiei de radon, toron 

şi descendenţii acestora. 

Variabila r p a b 

Ln(CRn) - Ln(CTn) 0,01 0,94 - - 

Ln(EETC) - Ln(EERC) 0,30 0,013 4,23±0,18 0,47±0,18 

Ln(EERC) - Ln(CRn) 0,57 <0,001 3,55±0,35 0,48±0,09 

Ln(EETC) - Ln(CTn) 0,32 0,016 2,88±0,18 0,44±0,18 
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Factorul de echilibru obţinut prin raportul dintre EERC şi concentraţia de 

radon, respectiv dintre EETC şi concentraţia de toron este redat în tabelul VIII. Se 

poate observa faptul că media geometrică pentru factorul de echilibru în cazul 

radonului este 0,23, mai mică decât valoarea recomandată de 0,4. În cazul toronului, 

media geometrică este de 0,03, mult mai scăzută decât cea de 0,1 recomandată de 

UNSCEAR (2000). Aceste variaţii sunt explicabile, ţinând cont de faptul că factorul 

de echilibru este puternic influenţat de condiţiile meteorologice, concentraţia de 

aerosoli din interior, etc. Chiar şi în zona de studiu s-au observat variaţii ridicate, 

astfel factorul de echilibru pentru radon prezintă variaţii în domeniul 0,02 – 0,96, în 

timp ce pentru toron în domeniul 0,002 – 0,610. Prin aplicarea testului neparametric 

Mann-Whitney pentru valorile factorului de echilibru funcţie de tipul eşantionului, 

nu s-a înregistrat nicio diferenţă semnificativă statistic între medianele aferente celor 

două grupuri.  

 

Tabelul VIII. Factorul de echilibru pentru radon şi toron în casele studiate. 

Factorul de 
echilibru 

Min. Max. A.M. G.M. C.V. (%) 

Radon 0,02 0,96 0,34 0,23 78 

Toron 0,002 0,61 0,06 0,03 178 
 

Doza efectivă totală ca urmare a inhalării radonului (E222Rn), respectiv 

toronului (E220Rn) şi descendenţilor acestora poate fi calculată cu ajutorul factorilor 

de conversie de 0,17, 0,11, 9 şi 40 nSv*m3/Bq*h pentru radon, toron, descendenţii 

radonului, respectiv ai toronului. Astfel, conform recomandărilor UNSCEAR (2008) 

formulele de calcul sunt: 

 

𝐸222𝑅𝑛 = (0,17 ∙ 𝐶𝑅𝑛 + 9 ∙ 𝐸𝐸𝐶𝑅) ∙ 𝑇 ∙ 𝑂𝐹 ∙ 10−6                         (4) 

𝐸220𝑅𝑛 = (0,11 ∙ 𝐶𝑅𝑛 + 40 ∙ 𝐸𝐸𝐶𝑇) ∙ 𝑇 ∙ 𝑂𝐹 ∙ 10−6                         (5) 

 

unde: EECR şi EECT reprezintă concentraţia echivalentă de echilibru a 

descendenţilor radonului (R) şi toronului (T), T reprezintă durata de 8760 ore/an, iar 

OF este factorul de ocupanţă în interior de 0,8. 
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Statistica descriptivă aferentă dozei efective calculată pentru concentraţia de 

activitate de radon, respectiv concentraţia echivalentă de echilibru a descendenţilor 

săi, în aerul din locuinţe, funcţie de tipul eşantionului, este redată în tabelul IX.  

 

Tabelul IX. Statistica descriptivă privind doza efectivă anuală prin inhalarea 

radonului şi descendenţilor săi în aerul rezidenţial. 

Eşantion 
Min. 

(mSv/an) 

Max. 

(mSv/an) 

A.M. 

(mSv/an) 

G.M. 

(mSv/an) 

C.V. 

(%) 

Martor 0,2 13,6 3,9 2,6 88 

Ţintă 1,2 58,6 9,8 5,8 130 
 

 Distribuţia dozei efective anuale calculată pentru concentraţia de activitate de 

radon, respectiv concentraţia echivalentă de echilibru a descendenţilor săi, în aerul 

din locuinţe, la nivelul celor două eşantioane este log-normală, aspect confirmat şi 

prin aplicarea testului D’Agostino-Pearson, p > 0,05). Testul t, aplicat datelor 

logaritmate, indică o diferenţă semnificativă statistic între mediile aferente celor două 

eşantioane (t = 3,74, df = 77, p <0,001). De altfel, această diferenţă se poate observa 

şi în tabelul IX, media geometrică pentru lotul ţintă fiind de peste două ori mai mare 

(5,8 vs. 2,6 mSv/an) în cazul lotului ţintă comparativ cu cel martor. O varabilitate a 

dozei efective mult mai ridicată este vizibilă în zona fostei mine uranifere Băiţa-Ştei 

(CV = 130 %), însă şi în cazul lotului martor se poate discuta de o heterogenitate a 

dozelor obţinute (CV = 88 %). 

În cazul toronului şi descecenţilor săi, estimarea dozei efective este una 

grosieră ţinând cont de timpul de înjumătăţire redus al toronului aspect care implică 

o distribuţie heterogenă în locuinţă. Statistica descriptivă aferentă dozei efective 

calculată pentru concentraţia de activitate de toron, respectiv concentraţia 

echivalentă de echilibru a descendenţilor săi, în aerul din locuinţe, funcţie de tipul 

eşantionului, este redată în tabelul X.  

Doza efectivă anuală ca urmare a inhalării toronului şi descendenţilor săi în 

aerul rezidenţial prezintă valori mult mai scăzute în raport cu radonul. Astfel, pentru 

lotul martor, media geometrică este de 0,16 mS/an, în timp ce lotul ţintă prezintă o 

medie de 0,18 mSv/an. Şi în această situaţie, prin aplicarea testului D’Agostino-

Pearson a fost confirmată distribuţia normală a datelor logaritmate la nivel de 
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eşantion (p > 0,05), însă nu s-a mai înregistrat nicio diferenţă semnificativă statistic 

între mediile aferente celor două eşantioante (testul t, t=0,74, df=77, p= 0,46). 

 

Tabelul X. Statistica descriptivă privind doza efectivă anuală prin inhalarea 

toronului şi descendenţilor săi în aerul rezidenţial. 

Eşantion 
Min. 

(mSv/an) 

Max. 

(mSv/an) 

A.M. 

(mSv/an) 

G.M. 

(mSv/an) 

C.V. 

(%) 

Martor 0,03 0,49 0,19 0,16 62 

Ţintă 0,04 0,73 0,22 0,18 71 
  

 Doza efectivă anuală totală 

 Pentru calcularea dozei efective anuale totale au fost luate în considerare 

măsurătorile gama efectuate în interiorul şi exteriorul locuinţelor pentru estimarea 

dozei exterioare terestre şi cosmice. De asemenea, pentru doza de radiaţie internă s-a 

luat în considerare doar componenta care rezultă din ingestia radonului şi radiului 

din apa de consum. La rubrica dozei inhalate s-a ţinut cont doar de radonul şi 

toronul, respectiv descendenţii acestora din interiorul locuinţelor, neglijându-se 

expunerea la concentraţiile din aerul de exterior. Media aritmetică pentru toate cele 

80 de cazuri luate în studiu este de 7,8 mSv/an, valoare de trei ori mai ridicată decât 

cea raportată de UNSCEAR (2000) la nivel mondial (2,4 mSv/an). Analiza statistică 

la nivel de eşantion ilustrează o medie geometrică de 3,8 mSv/an pentru lotul martor, 

respectiv 7,2 mSv/an pentru cel ţintă (tabelul XI). Valoarea maximă a fost 

înregistrată în cadrul lotului ţintă (60,6 mSv/an), fiind de 25 de ori mai mare decât 

media globală.   

   

Tabelul XI. Statistica descriptivă privind doza efectivă anuală totală. 

Eşantion N 
Min. 

(mSv/an) 

Max. 

(mSv/an) 

A.M. 

(mSv/an) 

G.M. 

(mSv/an) 

C.V. 

(%) 

Martor 40 1,1 14,5 4,8 3,8 72 

Ţintă 40 2,0 60,6 10,8 7,2 118 

Total 80 1,1 60,6 7,8 5,2 125 
 

 Doza efectivă anuală rezultată din inhalarea radonului şi descendenţilor săi 

reprezintă, în medie, 77% din doza efectivă anuală totală, cu limite cuprinse între 32% 
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şi 98%. În cazul toronului şi descendenţilor săi contribuţia a fost cuprinsă între 1% şi 

12%, cu o medie de 4%. Contribuţia maximă înregistrată pentru radonul din apă a 

fost de 19%, în timp ce doza de radiaţie externă a prezentat o contribuţie cuprinsă 

între 2 şi 72% cu o medie de 17%.  
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Evaluarea leziunilor radio-induse materialului genetic prin testul cometei şi 

testul micronuclielor. Analiza cineticii de reparare 

După prelevarea probelor de sânge şi congelarea celulelor conform 

protocolului descris în detaliu în cadrul Raportului 2016 s-a recurs la dezgheţarea 

probelor stocate la -70°C  în loturi de câte 8 probe şi aplicarea celor două teste: 

cometei, respectiv micronucleilor. Rezultatele brute, înregistrate prin aplicarea 

testelor pentru cele 76 de persoane care au acceptat recoltarea probelor de sânge, 

sunt prezentate în Anexa I. 

Testul micronucleilor a presupus o evaluare a nivelului bazal al aberaţiilor 

cromozomiale prin intermediul a doi parametri: procentul de celule binucleate cu 

micronuclei, respectiv numărul de micronuclei din 1000 de celule binucleate. Situaţia 

înregistrată, în funcţie de eşantion, este redată în tabelul XII. 

 

Tabelul XII. Frecvenţa aberaţiilor cromozomiale evaluate prin numărul de 

micronuclei din 1000 celule binucleate (Nr. Mni/1000Bi), funcţie de eşantion. 

Eşantion N Min. Max. A.M. S.D. G.M. 
C.V. 

(%) 

Martor 36* 2 36 14,1 9,2 11,3 65 

Ţintă 25** 2 44 19,8 12,5 15,3 63 

Total 61 2 44 16,5 10,9 12,8 67 
*Din cele 38 de persoane martor au fost excluse două la care numărul de 

micronuclei a fost 0. **Din cele 38 de persoane ţintă la 13 persoane nu s-a reuşit 

numărarea micronucleilor, urmând a se relua procedura. 

 

Din tabelul XII reiese că frecvenţa micronucleilor la nivelul celor două 

eşantioane este de 16,5±10,9 per 1000 de celule binucleate. Media obţinută este 

superioară celei raportate (11,7±6,6) într-un studiu similar efectuat în zona Kerala, 

India (Karuppasamy et al., 2016). Ţinând cont de tipul eşantionului, se poate observa 

o frecvenţă semnificativ mai mare de micronuclei per 1000 de celule binucleate în 

lotul ţintă (19,8) în raport cu cel martor (14,1). De altfel, prin aplicarea testului 

neparametric Mann-Whitney s-a obţinut o diferenţă semnificativă statistic între 

medianele aferente celor două eşantioane (p = 0,03). 
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 Prin calcularea coefcientului de corelaţie Spearman, nu s-a înregistrat nicio 

legătură semnificativă statistic între frecvenţa micronucleilor per 1000 de celule 

binucleate şi doza efectivă anuală (rS=-0,14, n=63, p=0,3). Absenţa unei corelaţii 

semnificative s-a înregistrat şi între frecvenţa micronucleilor per 1000 de celule 

binucleate şi vârsta persoanelor luate în studiu (rS=0,14, n=63, p=0,3), deşi în 

literatura de specialitate a fost raportată o astfel de corelaţie, însă într-un studiu 

efectuat doar pe bărbaţi (Karuppasamy et al., 2016). 

Rezultatele indică un procent semnificativ mai mare de celule binucleate şi 

micronuclei (1,22±0.13 vs. 1.77±0.22, *p<0.05) în grupul expus la radiaţii în 

comparaţie cu grupul martor. 
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Figura 5. %Bi+MN în grupele de pacienti expuşi şi neexpuşi la radiaţii ionizante. 

Comparaţia statistică a fost facută cu testul t Unpaired, *p<0,05 (Media ± SEM, 

n=38 vs. n=25). 

Testul cometei a permis evaluarea gradului de lezare indus ADN-ului prin 

intermediul a doi parametrii: scorul de lezare (SL), respectiv factorul cozii (TF). 

Rezultatele centralizate, funcţie de eşantion, sunt redate în tabelul XIII. 

Gradul de lezare al materialului genetic, evaluat prin intermediul scorului de 

lezare, este mult mai ridicat în cazul eşantionului ţintă comparativ cu cel martor, atât 

în termeni de medie aritmetică (86,6 vs. 66,6), cât şi medie geometrică (81,5 vs. 

64,4). 
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Tabelul XIII. Scorul de lezare (u.a.) evaluat prin testul cometei în cadrul celor 

două eşantioane. 

Eşantion N Min. Max. A.M. S.D. G.M. 
C.V. 

(%) 

Martor 38 40 111 66,6 17,6 64,4 26 

Ţintă 38 34 169 86,6 30,3 81,5 35 

Total 76 34 169 76,3 26,7 72,1 35 
 

Prin aplicarea testului D’Agostino-Pearson s-a confirmat normalitatea 

distribuţiei valorilor aferente celor două eşantioane (p>0,05). Ca atare, s-a recurs la 

aplicarea testului t pentru eşantioane independente. Deoarece testul Levene indică o 

diferenţă semnificativă în termeni de varianţă (p<0,01) s-a aplicat testul t cu corecţia 

Welch şi s-a obţinut o diferenţă semnificativă statistic între mediile aferente celor 

două eşantioane (t=3,60, df=59, p <0,001). De asemenea, s-a calculat intensitatea 

legăturii dintre leziunile induse materialului genetic şi evaluate prin testul cometei şi 

doza anuală efectivă. Prin aplicarea coeficientului de corelaţie Spearman s-a obţinut o 

corelaţie slabă, însă semnificativă statistic (rS=0,23, p =0,04). Nu s-a înregistrat nicio 

corelaţie semnificativă între scorul de lezare şi vârstă, iar prin calcularea 

coeficientului de corelaţie parţial dintre scorul de lezare şi doza, menţinând constant 

factorul vârstă, s-a obţinut valoarea de 0,24 (p=0,04). 

Pentru evaluarea capacităţii de reparare a leziunilor induse ADN-ului, s-a 

recurs la o iradiere suplimentară a materialului genetic cu o doză de radiaţie gama de 

2 Gy, iar la 2, respectiv 24 de ore de la iradiere s-a evaluat gradul de lezare, 

comparându-se cu cel obţinut imediat după iradiere (inducţie). Media aritmetică, 

minimul şi maximul, funcţie de specificul eşantionului pentru leziunile identificate 

înainte de iradiere (pre-iradiere), imediat după iradiere, la 2, respectiv 24 de ore, sunt 

redate în tabelul XIV.  

După cum reiese din tabelul XIV, iradierea cu doza de 2 Gy a atras o creştere a 

gradului de lezare a materialului genetic, media aritmetică pentru scorul de lezare 

fiind de 155,9 pentru lotul martor, respectiv 189,0 pentru lotul ţintă, diferenţa fiind 

semnificativă statistic, aspect confirmat de aplicarea testului t, corecţia Welch 

(t=4,74, df=60, p<0,001). 
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Tabelul XIV. Media aritmetică, valoarea minimă şi maximă a scorului de lezare 

(u.a.) evaluat prin testul cometei în cadrul celor două eşantioane înainte de iradiere 

(P-i), imediat după iradierea cu 2 Gy (I), la 2 ore (2h), respectiv 24 ore (24h). 

Eşantion/ 

Indicator 

Martor Ţinţă 

P-i I 2h 24h P-i I 2h 24h 

M.A. 66,6 155,9 79,5 52,5 86,6 189,0 119,6 90,8 

Min. 40 119 46 22 34 123 39 25 

Max. 111 204 190 120 169 261 195 194 

 

Similar, s-a înregistrat o diferenţă semnificativă şi pentru leziunile evaluate la 

2 ore, respectiv 24 ore de la iradiere, în cazul lotului de referinţă observându-se valori 

medii mult mai reduse în comparaţie cu lotul ţintă (p<0,001). 

Pentru evaluarea eficienţei procesului de reparare s-a recurs la aplicarea 

relaţiei (6): 

𝐸(%) =
𝐿𝑖−𝐿𝑡

𝐿𝑖
∙ 100                                                              (6) 

unde: E(%) reprezintă eficienţa procesului de reparare, Li reprezintă leziunile 

induse ADN-ului imediat după iradiere, iar Lt-leziunile evaluate la momentul t (2, 

respectiv 24 ore). 

Valorile înregistrate pentru procesul de reparare calculate cu relaţia (6) sunt 

redate în tabelul XV. 

Tabelul XV. Eficienţa procesului de reparare (%) a leziunilor induse materialului 

genetic la 2, respectiv 24 de ore de la iradiere. 

Eşantion 
2 ore 24 ore 

Min. Max. A.M. S.D. Min. Max. A.M. S.D. 

Martor 16 71 49 14 32 86 67 11 

Ţintă 7 68 38 15 6 83 53 18 

 

Eficienţa procesului de reparare este superioară atât la 2 ore, cât şi la 24 de ore 

de la iradiere în cadrul lotului martor în comparaţie cu cel ţintă (Figura 6). Prin 

aplicarea testului t cu corecţia Welch, pentru eşantioane independente, s-a obţinut o 

diferenţă semnificativă statistic între mediile aferente eficienţei procesului de 

reparare la 2 ore (t=3,2, df=71, p<0,001), respectiv 24 ore de la iradiere (t=3,9, 
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df=73, p<0,001). Deşi, în anumite studii din literatura de specialitate (Kumar et al., 

2015) s-a observat o situaţie inversă, în care leziunile induse de doza de 2 Gy erau mai 

reduse în lotul ţintă, sugerându-se existenţa unui răspuns adaptativ, situaţia de faţă 

poate susţine o altă ipoteză potrivit căreia celulele persoanelor expuse în zone cu 

concentaţii ridicate de radon şi, implicit, doze efective ridicate, sunt „familiarizate” cu 

acest tip de leziuni şi acţiuni genotoxice, neimpunându-se o activare imediată a 

sistemelor de apărare şi reparare. O altă ipoteză ar putea sugera, din contră, faptul că 

celulele celor expuşi la concentraţii ridicate de radon sunt mai „obosite” de acest 

stress continuu, iar răspunsul este unul întârziat.  
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Figura 6. Eficienţa procesului de reparare a leziunilor induse materialului genetic 

la 2 (stânga), respectiv 24 ore de la iradiere(dreapta).  

 

Această a doua ipoteză poate fi susţinută şi de faptul că între eficienţa 

procesului de reparare la 24 de ore şi doza efectivă anuală totală s-a înregistrat o 

corelaţie semnificativă statistic (r=-0.25, p<0.05), această corelaţie negativă 

sugerând faptul că expunerea cronică la doze joase de radiaţie conduce la o reducere 

a eficienţei procesului odată cu creşterea dozei. O corelaţie negativă a fost înregistrată 

şi între eficienţa procesului de reparare şi vârstă (r=-0,20, p=0.07). Prin calcularea 

coeficientului de corelaţie parţială dintre eficienţa procesului de reparare şi  doză, cu 

menţinerea constantă a factorului vârstă valoarea coeficientului de corelaţie a devenit 

nesemnificativă statistic (r=-0,13, p=0,26). 
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Proiectul de faţă a urmărit evaluarea leziunilor radio-induse ca urmare a 

expunerii cronice la doze joase de radiaţie ionizantă. Evaluarea riguroasă a 

concentraţiei de radon şi toron, respectiv a descendenţilor de radon şi toron, în 

premieră în România, a permis calcularea adecvată a dozei efective anuale totale. În 

plus, prin aplicarea testului cometei şi micronucleilor s-a putut evalua gradul de 

lezare al materialului genetic indus de radiaţia ionizantă. Astfel, atât prin testul 

micronucleilor, cât şi testul cometei s-a obţinut o diferenţă semnificativă statistic 

(p<0,05) între mediile aferente celor două eşantioane (martor şi ţintă) la nivelul 

aberaţiilor cromozomiale, respectiv leziunilor evaluate prin scorul de lezare, mediile 

aritmetice fiind în ambele situaţii superioare în cadrul lotului din zona Băiţa-Ştei. 

Aplicarea unei doze suplimentare de 2 Gy a condus la o creştere a leziunilor radio-

induse ADN-ului în ambele eşantioane, însă creşterea a fost semnificativ mai mare în 

cadrul lotului ţintă. Prin analiza eficienţei procesului de reparare, s-a constatat faptul 

că, în cadrul lotului ţintă, procesul prezintă un randament senmificativ mai redus faţă 

de cel din lotul martor, atât la 2 ore, cât şi la 24 de ore.  De asemenea, studiul de faţă 

a reuşit să ilustreze existenţa unor potenţiale legături între leziunile radio-induse şi 

doza efectivă, respectiv vârstă. Cu toate acestea, dimensiunea redusă a studiului a 

permis mai degrabă o schiţare a acestor legături (slabe şi moderate), impunându-se 

pe viitor aplicarea pe un lot mult mai extins pentru confirmare, precum şi pentru a 

înţelege mecanismele care stau la baza diferenţelor înregistrate între cele două 

eşantioane.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa I. Baza de date cu efectele genotoxice evaluate prin testul micronucleilor şi testul cometei 

ID 
TESTUL COMETEI 

TESTUL 
MICRONUCLEILOR 

Scorul de lezare Factorul cozii 
%Bi+MN 

Nr 
MN/1000Bi P-i Initiere 2h 24h P-i Initiere 2h 24h 

1 84.5 200.5 159.0 91.5 17.0 36.0 28.0 16.0 0.4 4.0 

2 66.0 213.5 179.5 68.5 12.0 38.4 30.7 12.0 0.8 8.0 

3 50.0 163.0 163.5 50.0 10.3 26.1 27.0 10.4 0.8 10.0 

4 RETRAS 

5 44.5 135.5 129.5 45.0 8.6 23.6 22.5 7.5 0.8 8.0 

6 39.5 162.5 72.5 36.0 8.0 27.2 12.5 7.4 2.2 22.0 

7 63.6 164.0 57.8 45.0 12.7 28.7 11.6 8.2 
  8 52.5 172.0 68.5 42.5 11.2 30.5 12.0 8.0 2.4 28.0 

9 54.0 142.0 69.0 54.7 11.7 22.6 13.4 10.7 
  10 58.0 172.0 50.5 40.5 12.6 28.6 11.0 9.4 2.0 24.0 

11 55.5 140.0 79.5 43.5 11.6 21.8 16.9 8.5 1.8 8.0 

12 71.5 142.0 80.5 53.5 14.7 22.7 16.5 10.2 1.0 10.0 

13 101.5 184.5 120.0 37.5 18.5 32.4 19.5 7.5 1.2 12.0 

14 79.0 196.5 183.0 181.0 15.1 33.3 34.9 33.1 1.0 10.0 

15 97.5 187.5 124.5 94.4 19.7 32.9 21.8 19.0 1.0 15.0 

16 62.5 188.5 122.0 67.0 11.8 33.0 22.3 13.2 0.4 4.0 

17 74.0 226.5 161.0 87.5 11.7 41.6 28.6 15.1 0.2 2.0 

18 RETRAS 

19 70.0 131.0 58.0 40.0 14.1 20.6 11.5 8.9 
  20 54.5 183.0 112.2 52.5 11.7 34.0 22.0 11.7 2.8 30.0 

21 58.5 147.5 66.0 54.0 12.2 23.6 13.5 10.7 1.8 22.0 

22 58.5 160.5 77.0 57.5 13.0 27.7 16.1 12.0 1.0 10.0 

23 57.0 152.5 77.0 50.0 13.1 26.4 16.2 10.0 
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24 34.0 122.5 39.0 101.0 6.5 18.9 7.2 16.4 2.4 30.0 

25 74.5 188.5 89.5 51.0 14.7 32.5 16.4 11.0 1.4 16.0 

26 57.0 146.5 57.0 47.0 12.4 24.3 12.0 10.0 0.6 6.0 

27 110.5 189.0 189.5 36.5 24.2 35.7 39.0 8.0 1.8 18.0 

28 68.0 184.5 104.5 56.0 15.7 35.1 23.5 13.1 1.4 14.0 

29 RETRAS 

30 51.5 145.0 74.5 24.5 13.7 25.0 17.1 6.8 1.2 17.0 

31 112.0 206.0 175.2 97.5 25.7 39.6 36.4 22.3 0.6 6.0 

32 153.5 223.5 158.0 145.0 33.6 43.9 33.7 31.3 
  33 115.0 207.5 181.0 144.0 25.2 40.5 37.8 29.5 
  34 61.0 205.5 79.0 64.5 13.7 36.8 17.0 13.2 3.0 34.0 

35 132.0 251.5 179.5 150.0 30.8 51.8 41.2 34.5 1.2 16.0 

36 96.5 223.8 110.8 78.6 22.6 43.4 24.9 15.8 1.4 14.0 

37 169.0 227.5 195.0 194.0 38.8 46.5 45.0 44.4 
  38 125.0 261.0 176.0 158.4 28.7 54.2 39.2 36.3 1.4 16.0 

39 105.5 202.5 126.0 112.5 20.5 34.7 24.8 20.0 
  40 74.5 182.3 101.5 28.0 16.0 33.0 21.0 6.5 1.4 16.0 

41 38.0 136.0 63.0 128.0 8.3 20.7 11.4 20.6 2.0 20.0 

42 71.0 159.0 71.0 49.0 17.2 28.2 16.0 10.3 3.2 44.0 

43 81.5 212.0 143.0 77.0 17.7 37.6 27.7 16.5 
  44 90.5 171.0 144.5 83.5 19.2 28.8 27.8 16.0 
  45 111.0 221.5 166.5 86.5 22.7 39.7 32.0 16.5 
  46 112.0 236.0 165.0 137.0 26.2 46.5 38.3 30.6 
  47 64.0 197.0 94.7 60.9 16.3 35.8 21.0 13.2 1.8 18.0 

48 92.0 168.0 100.5 89.5 18.7 28.2 20.7 17.0 
  49 83.5 176.7 123.5 115.0 20.0 33.1 27.4 24.4 4.0 40.0 

50 93.0 184.5 105.0 90.0 19.5 33.0 22.1 18.3 
  51 60.0 140.0 45.5 52.0 13.5 22.5 9.7 11.1 0.6 6.0 
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52 100.5 204.0 99.0 44.0 19.5 36.1 17.2 8.9 0.8 8.0 

53 84.0 207.0 135.5 72.0 16.0 35.8 23.2 13.2 
  54 82.5 139.5 66.5 43.0 17.0 22.0 13.7 9.5 1.0 10.0 

55 RETRAS 

56 80.5 144.5 95.5 69.0 16.8 23.3 18.8 14.2 1.6 16.0 

57 47.0 141.3 72.5 62.0 10.0 22.3 15.5 13.7 3.0 32.0 

58 64.0 153.0 64.5 46.8 12.7 25.7 13.0 11.0 3.0 30.0 

59 79.5 155.5 87.5 46.7 14.2 26.3 17.4 9.5 1.0 10.0 

60 77.5 161.5 92.5 46.5 16.5 28.4 19.0 10.7 0.4 4.0 

61 56.0 119.0 70.0 120.3 11.3 19.2 12.4 21.0 2.2 30.0 

62 108.5 230.5 158.0 109.0 22.0 41.3 31.7 22.7 
  63 74.0 151.5 84.8 44.5 17.0 27.5 18.9 10.0 1.8 18.0 

64 55.5 161.5 100.0 27.5 11.2 26.3 16.7 6.1 4.0 40.0 

65 100.0 154.0 83.5 87.5 22.8 27.9 20.5 20.4 3.8 42.0 

66 87.0 156.0 93.0 55.0 17.4 25.4 17.3 12.0 2.0 20.0 

67 65.7 152.3 63.3 62.9 13.2 25.6 12.0 12.4 
  68 63.0 132.0 63.5 39.0 14.0 22.5 12.3 9.6 0.2 2.0 

69 121.5 193.0 137.5 132.5 27.4 38.1 31.3 27.9 1.4 16.0 

70 68.4 149.5 89.0 102.0 14.0 27.0 17.7 20.0 2.6 36.0 

71 50.0 154.0 63.0 51.0 11.1 29.0 13.4 9.6 1.2 14.0 

72 79.5 144.0 94.5 69.0 19.5 24.0 20.2 16.2 1.3 13.0 

73 73.5 172.5 144.5 63.5 14.0 30.3 25.9 12.4 2.0 22.0 
74 51.0 144.4 61.7 85.0 11.0 24.5 12.8 17.0 2.0 26.0 

75 83.0 153.0 74.0 22.0 15.7 26.2 16.2 6.7 
  76 44.0 145.0 70.0 50.0 11.5 24.5 15.0 13.0 0.4 4.0 

77 41.5 154.0 72.5 49.5 8.6 24.3 14.2 10.0 0.8 10.0 

78 43.5 152.0 55.0 37.0 10.0 25.5 13.5 8.7 
  79 64.5 174.5 65.5 51.5 13.6 29.0 13.3 10.6 0.6 8.0 

80 63.5 164.0 54.5 55.5 12.5 27.0 10.6 11.2 0.6 6.0 
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