
 

 

 

 

 

 

Raport ştiinţific sintetic  

privind implementarea proiectului cod: PN-II-RU-TE-2014-4-1009 

EVALUAREA EFECTELOR GENOTOXICE DATORATE EXPUNERII  

la doze joase de radiaţie ionizantă pentru populaţia din zona uraniferă 

Băiţa-Ştei 

 

 

 

 

 

(octombrie  2015 –  septembrie 2017) 

 

 

 

 

 

 

 



 
GENORAD -  Raport  şt i inţ i f ic  s intet ic  
 

 

2 

Efectele dozelor joase de radiaţie ionizantă post-Fukushima se vor face resimţite 

pentru următorii 40 de ani (Sage, 2012). Din această cauză, accidentul din 11 martie 2011 din 

Japonia a reorientat atenţia publică spre mărturiile, respectiv rapoartele ştiinţifice emise după 

accidentele de la Cernobîl sau Three-Mile Island. Studiile recente, efectuate în domeniul 

expunerii cronice la doze joase de radiaţie ionizantă, susţin documentele stiinţifice publicate 

după accidentele nucleare menţionate şi ilustrează apariţia leziunilor la nivelul materialului 

genetic, alături de incapacitatea de reparare a leziunilor dublu catenare. Când rata de reparare 

a ADN-ului este inferioară celei în care materialul genetic este lezat, există posibilitatea ca 

mutaţiile să fie menţinute şi acestea să contribuie la creşterea riscului de a dezvolta cancer 

(Sage, 2012).  

Expunerea la uraniu şi descendenţii acestuia a fost asociată cu numeroase consecinţe 

asupra sănătăţii umane. La nivel molecular, uraniul poate induce instabilitate genomică prin 

afectarea mecanismelor de reparare ale ADN-ului, generarea de specii reactive ale oxigenului, 

afectarea creşterii celulare, rupturi mono- şi dublu catenare în cadrul ADN-ului, toate acestea 

putând conduce la apariţia unor boli, precum cancerul. Inhalarea sau ingestia descendenţilor 

uraniului, emiţători de particule alfa, poate determina apariţia aberaţiilor cromozomiale 

generând alterări grave materialului genetic. 

În acest context, proiectul de faţă are ca scop principal evaluarea efectelor genotoxice 

datorate expunerii cronice la dozele joase de radiaţie ionizantă pentru locuitorii din apropierea 

fostei mine uranifere Băiţa (judeţul Bihor). Obiectivele secundare care derivă sunt: 

O1. 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). În acest sens se va urmări: 

- Determinarea precisă a concentraţiei de radon şi toron rezidenţial, pe parcursul unui 

an (pentru a se evita aplicarea factorilor de corecţie sezonieri), cu ajutorul detectorilor de 

urme, tip CR-39; 

- Determinarea retrospectivă a concentraţiei de radon estimată pe baza activităţii 
210

Po 

acumulat în sticlă, prin metoda LR – CR.  

- Determinarea dozei gama de interior şi exterior cu ajutorul detectorilor 

termoluminescenţi (TLD) şi aparatului portabil GammaScout; 
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- Determinarea concentraţiei de radiu şi radon din apă pentru calcularea expunerii 

realizate prin ingestie; 

- Determinarea factorului de echilibru dintre radon/toron şi descendenţii acestora, 

aspect care va perimte o conversie precisă a concentraţiei de radon/toron în termeni de doză 

efectivă. 

O2. Evaluarea leziunilor radio-induse materialului genetic prin testul cometei şi testul 

micronucleilor. Analiza cineticii de reparare. 

- Evaluarea dependenţei dintre frecvenţa micronucleilor şi indexul de lezare, 

determinat pe baza testului cometei, precum și dependența dintre vârsta persoanelor 

participante la studiu şi indicatorii menţionaţi anterior. 

- Studierea cineticii de reparare prin intermediul testului cometei în vederea evaluării 

radiosensibilităţii/ radioprotecţiei induse de expunerea cronică la dozele joase de radiaţie. 

În prima etapă a proiectului (octombrie – decembrie 2015) s-a recurs la selecţia 

persoanelor eligibile pentru lotul ţintă. În acest sens, s-a utilizat baza de date privind 

măsurătorile concentraţiilor de radon rezidenţial efectuate în proiectele anterioare în zona 

fostei mine uranifere Băiţa-Ştei (judeţul Bihor). Au fost alese doar persoane de sex feminin, 

pentru a elimina factorii de confuzie care ar fi existat în cazul unui eşantion mixt sau doar din 

bărbaţi, ţinând cont că majoritatea bărbaţilor din zona de studiu au lucrat în mină. S-au ales 

acele case unde măsurătorile anterioare au indicat valori ridicate ale concentraţiei de radon 

rezidenţial (> 400 Bq/m
3
). Tot în cadrul acestei etape au fost elaborate chestionarul, structurat 

pe mai multe secţiuni (Date generale, Date despre casă, Date medicale, Date despre expunerea 

la radiaţia ionizantă), respectiv consimţământul de participare la studiu şi au fost elaborate 

aspectele etice ce derivă prin aplicarea proiectului de faţă. S-a finalizat protocolul de 

implementare a testului cometei şi testului micronucleilor, respectiv protocolul de lucru 

pentru dozimetria retrospectivă a radonului pornind de la activitatea de 
210

Po de pe suprafaţa 

obiectelor de sticlă. De asemenea, s-a realizat pagina web a proiectului, precum şi un pliant cu 

informaţii despre proiect pentru participanţii la studiu. Rezultatele acestei etape sunt 

prezentate în detaliu în cadrul „Raport 2015”, accesibil pe site-ul proiectului 

(http://genorad.granturi.ubbcluj.ro). 

În etapa următoare (ianuarie – decembrie 2016), pentru atingerea obiectivului cu 

privire la evaluarea riguroasă a dozei efective anuale totale a locuitorilor din apropierea fostei 

mine uranifere (lotul ţintă), respectiv a celor din lotul de referinţă (martor), s-a recurs la 

http://genorad.granturi.ubbcluj.ro/
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aplicarea detectorilor pentru monitorizarea concentraţiei activităţii de radon, toron şi 

descendenţi ai radonului şi toronului. De asemenea, s-a recurs la amplasarea unor detectori de 

tip TLD (LiF:Mg,Cu,P) pentru evaluarea dozei gama în interiorul casei (Figura 1). Detectorii 

pentru monitorizarea descendenţilor radonului şi toronului sunt de tip LR-115 acoperiţi cu o 

folie de aluminiu (50 µm) pentru urmaşii toronului, respectiv o folie de aluminiu (25 µm) şi 

un film de nitrat de celuloză (12 µm) în cazul urmaşilor radonului. Detectorii au fost obţinuţi 

în urma unui acord de colaborare cu dr. Rosaline Mishra (Centrul de Cercetări Atomice 

Bhabha, Mubai, India). Evaluarea retrospectivă a expunerii la radonul rezidenţial a fost 

efectuată prin amplasarea unei perechi de detectori (CR 39, respectiv LR-115) pe obiecte de 

sticlă cu vechime mai mare de 5 ani din dormitorul persoanelor luate în studiu. 

 

Figura 1. Kitul „RaThoGammA” pentru determinarea concentraţiei activităţii de radon, 

toron, descendenţi, respectiv doza gama de interior. 

 

Lotul ţintă a fost alcătuit din 40 persoane de gen feminin din localităţile Băiţa, Nucet, 

Fânţe, respectiv Cîmpani, care în studiile anterioare au fost identificate cu concentraţii de 

activitate de radon rezidenţial superioare valorii de 400 Bq/m
3
. Lotul martor a fost alcătuit din 

40 persoane de gen feminin din localităţile Pietroasa, Gurani şi Cociuba Mică, situate la 

aproximativ 30 km distanţă în raport cu zona ţintă. Studiile anterioare au indicat un nivel 

normal al radioactivităţii pentru zona martor. S-a preferat alegerea unei zone apropiate de cea 

ţintă în vederea reducerii la minim a diferenţelor legate de specificul geografic, dietă, 

ocupaţie, etc.  
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În cadrul unui studiu de tip caz-martor o condiţie obligatorie este o distribuţie cât mai 

omogenă a factorilor de confuzie care pot afecta rezultatul urmărit (gradul de lezare indus 

materialului genetic), astfel încât potenţialele diferenţe care apar între cele două eşantioane să 

se datoreze factorului monitorizat (expunerea cronică la doze joase de radiaţie ionizantă). În 

acest sens, după selecţia participanţilor la studiu s-a evaluat impactul factorilor demografici la 

nivelul celor două eşantioane. O prezentare succintă a principalelor caracteristici este ilustrată 

în tabelul I. 

Tabelul I. Caracteristicile demografice a persoanelor selectate. 

Variabila Ţintă Martor p 

Vârsta (ani) 

≤35 

36 – 45 

46 – 55 

>55 

 

3 

9 

16 

12 

 

9 

6 

14 

11 

 

 

 

 

0,3 

Statut fumat 

Nefumător 

Fumător 

 

32 

8 

 

33 

7 

 

 

0,9 

IMC (kq/m
2
) 

18.5 – 24.9 

25.0 – 29.9 

>30 

 

13 

10 

17 

 

10 

17 

13 

 

 

 

0,9 

Cazuri de cancer în 

familie 

Nu 

Da 

 

 

29 

11 

 

 

26 

14 

 

 

 

0,6 

Din perspectiva vârstei, prin aplicarea testului neparametric Mann-Whitney nu s-a 

înregistrat nicio diferenţă semnificativă statistic (p = 0,3) între medianele aferente celor două 

eşantioane (46,4 ani la grupul martor, respectiv 48,9 la grupul ţintă). De asemenea, prin 

aplicarea testului parametric t test, eşantioane independente, nu s-a obţinut nicio diferenţă 

semnificativă statistic (p = 0,95) între mediile indexului de masă corporal (IMC) aferente 

celor două eşantioane. Cu toate acestea, 17 (43 %), respectiv 13 (33 %) din rândul persoanelor 

ţintă, respectiv martor, prezintă un IMC mai mare de 30 kg/m
2
, prag care le plasează în 

categoria obezitate. Din perspectiva istoricului cazurilor de cancer în familie, prin aplicarea 

testului exact Fisher nu s-a observat nicio diferenţă semnificativă statistic a frecvenţelor la 

nivelul celor două eşantioane (p = 0,6). 
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Evaluarea retrospectivă a radonului rezidenţial s-a realizat prin amplasarea unei 

perechi de detectori CR-LR pe obiecte de sticlă. Dacă în cazul detectorilor de tip CR 39, 

protocolul de developare este unul „standardizat” ca urmare a utilizării unei cuve speciale de 

developare, programate, furnizată de firma producătoare de detectori (RadoSys, Ungaria), în 

cazul detectorilor de tip LR-115 s-a impus, pornind de la specificaţiile din literatură, adaptarea 

unei instalaţii speciale de developare care să respecte criteriile de bază pentru acest proces: 

asigurarea unei temperaturi de developare de 60ºC, cu o variaţie de maxim 1ºC, respectiv 

omogenizarea continuă a soluţiei de developare prin intermediul unui agitator magnetic. În 

acest sens, pornind de la dimensiunea detectorilor LR-115 (3 x 3 cm) s-a recurs la realizarea 

unor slide-uri speciale pe care să fie stocate în timpul developării (Figura 2, stânga). Pentru 

creşterea capacităţii de developare slide-urile au fost introduse într-un carusel special (Figura 

2, dreapta), proiectat în cadrul acestui proiect, acesta oferind o capacitate maximă de 

developare de 12 slide-uri a 3 detectori fiecare (36 detectori). 

  

  

 

Figura 2. Slide-urile şi caruselul pentru developarea detectorilor de tip LR-115. 

   

Developarea s-a realizat conform protocolului menţionat în literatura de specialitate: 

soluţie de NaOH cu o concentraţie de 2,5 N la o temperatură de 60 ± 1ºC, pentru o durată de o 

oră, la 750 rpm. Atât temperatura în domeniul dorit, cât şi omogenizarea soluţiei au fost 

asigurate cu ajutorul unui agitator magnetic termostatat (Figura 3, stânga). 

În vederea identificării urmelor s-a recurs la scanarea detectorilor cu ajutorul 

scanerului Epson Perfection V600. După stocarea imaginilor s-a utilizat programul gratuit 

ImageJ pentru evidenţierea şi numărarea urmelor (Figura 3, dreapta). 
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Figura 3. Developarea detectorilor LR-115 cu ajutorul instalaţiei dezvoltate în cadrul 

proiectului (stânga), respectiv prelucrarea imaginilor achiziţionate după scanarea 

detectorilor LR-115 cu ajutorul programului ImageJ (dreapta). 

Pornind de la activitatea de Po-210, calculată prin intermediul perechilor de detectori 

CR-LR amplasaţi pe obiectele de sticlă, s-a estimat concentraţia de activitate retrospectivă a 

radonului rezidenţial. Rezultatele obţinute pentru cele două eşantioane sunt sintetizate în 

tabelul II. 

Tabelul II. Statistica descriptivă privind evaluarea retrospectivă a concentraţiei de activitate 

a radonului rezidenţial la nivelul celor două eşantioane. 

Eşantion 
Min. 

(Bq/m
3
) 

Max. 

(Bq/m
3
) 

A.M. 

(Bq/m
3
) 

S.D. 

(Bq/m
3
) 

G.M. 

(Bq/m
3
) 

C.V. 

(%) 

Martor 38 859 266 164 224 62 

Ţintă 58 2836 687 566 490 82 

TOTAL 38 2836 495 479 343 97 

 

 Potrivit datelor din tabelul II media aritmetică la nivelul eşantionului ţintă (687 Bq/m
3
) 

este de 2,6 ori mai mare în raport cu cea aferentă eşantionului martor (266 Bq/m
3
). Testul 

D’Agostino-Pearson a confirmat normalitatea distribuţiei datelor logaritmate, prin urmare 

datele iniţiale prezintă o distribuţie log-normală. Pe datele logaritmate s-a aplicat testul 

parametric t cu corecţia Welch pentru eşantioane independente şi s-a obţinut o diferenţă 
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semnificativă statistic (p < 0,001) între mediile celor două grupuri. Din perspectiva vârstei 

obiectului de sticlă pe care s-a amplasat perechea de detectori, s-a înregistrat o corelaţie 

negativă moderată între concentraţia de radon retrospectiv şi vechimea obiectului de sticlă 

(rs= -0,51, p < 0,01, n = 70). Ţinând cont de tipul obiectului, în toate cazurile s-a înregistrat o 

corelaţie negativă, cuprinsă între -0,09 (obiecte de tip vitrină) şi -0,73 (obiecte de tip tablou). 

În cadrul campaniei de amplasare detectori s-a recurs şi la prelevarea probelor de apă 

în recipiente de plastic cu volumul de 0,5 l. Concentraţia de activitate de radon din apă a fost 

determinată folosind sistemul LUK-VR care este alcătuit dintr-un aparat LUK-3A 

(echipament cu fotomultiplicator și celule Lucas) și un vas de sticlă (scruber) VR. În cazul 

celor 80 de participanţi, 13 (16 %) au desemnat apa îmbuteliată ca principală sursă de 

consum, motiv pentru care au fost efectuate determinări pentru 67 de probe. Statistica 

desciptivă a rezultatelor obţinute din perspectiva sursei de consum este prezentată în Tabelul 

III. Media geometrică a concentraţiei activităţii de radon (27,7 Bq/l) înregistrată în studiul de 

faţă pentru fântâni este de 2,5 ori mai mare decât cea raportată la nivel de Transilvania de 

Cosma şi colab. (2008). În cazul izvoarelor, media geometrică a concentraţiei activităţii de 

radon (14,9 Bq/l) este similară celei obţinute de Cosma şi colab. (2008) pentru 129 de probe 

(15,6 Bq/l). 

Tabelul III. Statistica descriptivă a concentraţiei activitaţii de radon din probele de apă  

funcţie de tipul sursei. 

Sursa Nr. 
Min 

(Bq/l) 

Max 

(Bq/l) 

A.M. 

(Bq/l) 

S.D. 

(Bq/l) 

G.M. 

(Bq/l) 

C.V. 

(%) 

Fântână 14 10,2 78,0 30,7 15,9 27,7 52,0 

Izvor 7 3,0 54,0 23,4 22,0 14,9 94,0 

Reţea 46 0,7 6,6 2,1 2,0 1,4 97,0 

 

În eşantionul ţintă, valoarea maximă a concentraţiei activităţii de radon înregistrată a 

fost de 78,0 Bq/l în satul Câmpani, fiind şi cea mai ridicată valoare obţinută în studiul de faţă. 

Pentru eşantionul martor, valoarea maximă a fost de 34,3 Bq/l în localitatea Cociuba Mică. În 

cadrul eşantionului ţintă, media geometrică a activităţii concentraţiei de radon este de 5,9 Bq/l 

(toate sursele de apă), fiind de aproximativ 3 ori mai ridicată decât media geometrică a 

activităţii concentraţiei de radon (2,0 Bq/l) la nivelul eşantionului martor. Prin aplicarea 

testului statistic neparametric Mann-Whitney s-a obţinut o diferenţă semnificativă statistic (p 

< 0,01) între medianele concentraţiilor activităţii de radon la nivelul celor două eşantioane.  
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Pentru determinarea concentraţiei activităţii de radiu din probele de apă, măsurătorile 

s-au efectuat la cel puţin 30 de zile de la momentul prelevării probelor (timp necesar atingerii 

echilibrului secular dintre radon şi radiu). Statistica descriptivă a activităţii concentraţiei de 

radiu din probele de apă, funcţie de sursa de prelevare este ilustrată în Tabelul IV. Valorile 

înregistate pentru concentraţia activităţii de radiu în probele de apă sunt reduse în comparaţie 

cu alte studii (Moldovan şi colab., 2009), unde la nivel de apă îmbuteliată concentraţia de 

radiu a variat între 61 şi 443 mBq/l. 

Tabelul IV. Statistica descriptivă a concentraţiei activitaţii de radiu din probele de apă 

funcţie de tipul sursei. 

Sursa Nr. 
Min 

(mBq/l) 

Max 

(mBq/l) 

A.M. 

(mBq/l) 

S.D. 

(mBq/l) 

G.M. 

(mBq/l) 

C.V. 

(%) 

Fântână 14 31,0 110,0 80,6 23,4 76,5 29,0 

Izvor 6 66,0 115,0 92,8 17,7 91,3 19,0 

Reţea 41 38,0 113,0 60,1 26,7 55,7 43,8 

 

Pentru evaluarea lezinuilor induse materialului genetic de radiaţia ionizantă s-a recurs 

la prelevarea unei probe de sânge prin puncţie venoasă. Prelevarea a fost efectuată în cadrul 

cabinetului medicului de familie de către o asistentă medicală, după semnarea 

consimţământului informat referitor la scopul prelevării, modul în înmânare a rezultatului, 

respectiv asigurarea anonimatului în cazul publicării acestor date. În perioada august – 

septembrie 2016, s-a recoltat 10 ml sânge de la fiecare subiect (38 persoane din zona ţintă, 

respectiv 38 persoane din zona control, câte două persoane din fiecare lot renunţând la 

studiu), prin puncţie venoasă, în tuburi cu LiHeparina (vacutainere Becton-Dickinson), după 

care tuburile s-au omogenizat uşor pentru evitarea coagulării sângelui. Numărul maxim de 

probe recoltate pe tură a fost de 14 în vederea asigurării unei prelucrări optime, ţinând cont de 

capacitatea centrifugii şi durata de prelucrare a probelor. Probele de sânge recoltate s-au 

transportat în timpul cel mai scurt posibil, dar nu mai mult de 5 ore de la recoltare până la 

congelarea celulelor, în condiţii standard (temperatura constantă, apropiată de temperatura 

camerei, maximum 21°C), în cutii de polistiren termoizolante. Celulele recoltate, izolate şi 

stocate în mod corespunzator (descris în Raport 2016) au fost trecute într-un registru, 

respectiv în evidenţa stocării probelor în azot lichid (biobanca) pentru a putea fi identificate 

cu uşurinţă în momentul începerii prelucrării lor (testul cometei şi testul micronucleilor).  
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În cadrul ultimei etape (ianuarie – septembrie 2017) s-a recurs la recoltarea 

detectorilor pentru determinarea concentraţiei de activitate de radon şi toron contemporan din 

locuinţe, respectiv a detectorilor pentru descendenţii radonului şi toronului şi a celor de tip 

TLD pentru evaluarea dozei gama de interior. De asemenea, au fost amplasaţi detectorii de 

radon şi toron în cadrul campaniei II, astfel încât perioada de măsurare să fie de un an. 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 (CR 39 furnizaţi de firma Radosys – Ungaria, 

respectiv CR 39 furnizaţi de firma Landauer - Suedia). 

Rezultatele obţinute în cadrul celor două campanii cu detectorii de urme furnizaţi de 

Radosys şi Landauer sunt prezentate în tabelul V.  

 

Tabelul V. Statistica descriptivă privind concentraţia de activitate de radon în cadrul celor 

două campanii, în cadrul caselor monitorizate. 

Campania 
Tip 

detector 

Min. 

(Bq/m
3
) 

Max. 

(Bq/m
3
) 

A.M. 

(Bq/m
3
) 

G.M. 

(Bq/m
3
) 

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 calcularea coeficientului de corelaţie Pearson s-a onţinut o corelaţie pozitivă 

foarte bună (r=0,99,  p < 0,01) între detectorii Radosys şi Landauer pentru fiecare din cele 

două campanii de monitorizare. Cu toate acestea, după cum se observă şi în tabelul V, valorile 

înregistrate de detectorii Landauer sunt mai ridicate decât cele măsurate cu detectorii 

Radosys, atât în termen de medii aritmetice (368 Bq/m
3
 vs. 333 Bq/m

3
 pentru campania I, 

respectiv 380 Bq/m
3
 vs. 362 Bq/m

3
 pentru campania II), cât şi în termen de valori maxime 

înregistrate (3137 Bq/m
3
 în campania I, respectiv 2380 Bq/m

3
 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). Efectuând media ponderată funcţie de perioada de expunere a valorilor înregistrate în 
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campania I şi II s-a obţinut concentraţia de activitate anuală de radon pentru casele 

monitorizate. Situaţia, în funcţie de tipul detectorului, este ilustrată în tabelul VI. 

 

Tabelul VI. Statistica descriptivă privind concentraţia de activitate anuală de radon în 

interiorul caselor monitorizate, funcţie de tipul detectorilor. 

Tip 

detector 

Min. 

(Bq/m
3
) 

Max. 

(Bq/m
3
) 

A.M. 

(Bq/m
3
) 

S.D. 

(Bq/m
3
) 

G.M. 

(Bq/m
3
) 

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 VII. 

 

    Tabelul VII. Statistica descriptivă privind concentraţia de activitate anuală de radon în 

interiorul caselor monitorizate, funcţie de eşantionul de studiu. 

Eşantion 
Min. 

(Bq/m
3
) 

Max. 

(Bq/m
3
) 

A.M. 

(Bq/m
3
) 

S.D. 

(Bq/m
3
) 

G.M. 

(Bq/m
3
) 

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/m
3
) 

înregistrată pentru lotul din zona fostei mine uranifere este de aprox. 4,5 ori mai mare decât 

valoarea maximă înregistrată (516 Bq/m
3
) în zona Pietroasa – Cociuba, zona martor.  

Prin compararea rezultatelor obţinute prin metoda retrospectivă, cu detectorii de tip 

CR-LR amplasaţi pe sticle, cu metoda contemporană, prin utilizarea detectorilor de tip CR-39, 

s-a obţinut o corelaţie bună (r=0,73, n=65, p<0,001). Cu toate acestea, în termeni de medie 

geometrică, valoarea obţinută prin metoda retrospectivă este cu aprox. 30 % mai mare în 

comparaţie cu cea contemporană.   
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Figura 4. Corelaţia concentraţiei de radon obţinută prin metoda retrospectivă, respectiv 

contemporană (Landauer). 

 Raportul dintre concentraţiile de radon contemporane şi retrospective a variat între 

0,12 şi 2,91 cu o medie de 0,92 (Figura 4). În una din casele investigate, detectorii au fost 

ţinuţi afară în timpul renovărilor, iar  în alte 7 case au fost aplicate tehnici de remediere acum 

5 ani. După corectarea valorilor menţionate, coeficientul de corelaţie a devenit 0,83, iar media 

raportului dintre concentraţia contemporană şi retrospectivă a atins valoarea de 0,95.  

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

detectorilor furnizaţi de Landauer. Valorile înregistrate în cadrul celor două campanii, alături 

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

 

Tabelul VIII. Statistica descriptivă privind concentraţia de activitate de toron în interiorul 

caselor monitorizate. 

Monitorizare 
Min. 

(Bq/m
3
) 

Max. 

(Bq/m
3
) 

A.M. 

(Bq/m
3
) 

S.D. 

(Bq/m
3
) 

G.M. 

(Bq/m
3
) 

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 

Din tabelul VIII se poate observa că media geometrică anuală pentru concentraţia de 

activitate de toron este de 15 Bq/m
3
 fiind de aprox. 25 ori mai scăzută decât cea de radon 
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rezidenţial. Valoarea maximă înregistrată a fost de 260 Bq/m
3
 în zona ţintă, valoarea 

aparţinând casei care a prezentat şi cea mai ridicată concentraţie de activitate de radon (2358 

Bq/m
3
). 

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). 

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

termoluminescenţi LiF:Mg,Cu,P. Statistica descriptivă aferentă debitului dozei (nGy/h) de 

radiaţie gama, funcţie de tipul eşantionului, este redată în tabelul IX. 

 

Tabelul IX. 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). 

 Statistica descriptivă aferentă dozei efective anuale estimată pe marginea rezultatelor 

furnizate de dozimetrele amplasate în interiorul locuinţelor, funcţie de tipul eşantionului, este 

redată în tabelul X.  

 

Tabelul X. 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 
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 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.  

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 „recomandat”, 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 (India).  

Valorile măsurate pentru descendenţi variază între 2 şi 885 Bq/m
3
 pentru EERC, 

respectiv 0,10 şi 2,50 Bq/m
3
 pentru EETC. Media geometrică pentru valorile măsurate pentru 

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

3
. Raportul dintre EETC 

şi EERC este cuprins între 0,003 şi 0,15 cu o medie geometrică de 0,02.  

Factorul de echilibru obţinut prin calcularea raportului dintre EERC şi concentraţia de 

radon, respectiv dintre EETC şi concentraţia de toron este redat în tabelul XI. 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).  

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 
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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. 

 

Tabelul XI. 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 

 

 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 XII). Valoarea maximă a 

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

globală.     

 

Tabelul XII. 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% 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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În vederea evaluării gradului de lezare indus materialului genetic de expunerea cronică 

la radiaţia ionizantă s-a recurs la aplicarea celor două teste: micronucleilor, respectiv cometei. 

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 XIII. 

 

Tabelul XIII. 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. 

 

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). 

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 XIV. 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). Prin aplicarea testului t cu corecţia Welch 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). 
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Tabelul XIV. 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 

 

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 XV. După cum reiese din tabelul XV, 

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). 

 

Tabelul XV. 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 

 

În  vederea evaluării intensităţii legăturii dintre anumiţi indicatori s-a recurs la 

calcularea coeficientului de corelaţie neparametric Spearman. În acest sens, s-a obţinut o 

corelaţie slabă, semnificativă statistic (rS=-0,25, p<0,05) între eficienţa procesului de reparare 

a leziunilor induse ADN-ului, evaluată prin testul cometei la 24 de ore de la iradiere, şi 

frecvenţa aberaţiilor cromozomiale evaluată prin testul micronucleilor. 



 
GENORAD -  Raport  şt i inţ i f ic  s intet ic  
 

 

18 

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 (p < 0,01).  De asemenea, studiul de faţă a reuşit să ilustreze existenţa 

unor 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 înţelegerea mecanismelor care stau la baza diferenţelor înregistrate între cele 

două eşantioane.    

 

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  

(Radiation Protection Dosimetry). S-a participat la două conferinţe internaţionale 

(8th International Conference on Protection against radon at home and at work, 12 

– 16 Septembrie 2016, Prague, Czech Republic, respectiv 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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