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5.1. CONSIDERENTE GENERALE
Radiațiile ionizante.
Radioactivitatea mediului
Radiația este emisia, propagarea și transferul de energie în orice mediu sub formă de
unde electromagnetice sau particule.
Ființele vii coexistă cu radiațiile încă de la
origini. Fără radiații provenite de la soare nu
ar fi existat viață pe pământ și fără radiații infraroșii nu ne-am putea încălzi. În plus față de
aceste surse naturale de radiații, oamenii au
reușit să dezvolte diferite dispozitive care se
bazează pe radiații sau le utilizează. Folosim
radiații atunci când ascultăm radioul, vorbim
la telefoanele mobile, încălzim micul dejun
la cuptorul cu microunde, ne prăjim pâinea
sau ne supunem unei investigații radiologice.
Cu cât frecvența radiațiilor electromagnetice
este mai mare, cu atât este mai mare energia
acestora. Undele sau radiațiile electromagnetice pot fi clasificate în funcție de energia lor
în radiații ionizante, care au suficientă energie
pentru a produce ionizarea atomilor materiei
prin care trec (de exemplu, raze X) sau radiații
neionizante, nu au suficient energie pentru a
sparge legăturile atomilor și a produce ionizare (de exemplu, microunde) (Nat, 2005).
Radiațiile de natură corpusculară, care
sunt prezente sub formă de particule cu masă
(de exemplu, radiații alfa), sunt incluse în categoria radiațiilor ionizante, deoarece în toate cazurile acestea sunt capabile să producă
ionizare.

Există mai multe tipuri de radiații ionizante, care interacționează diferit cu substanța
pe care o traversează, în funcție de natura și
energia lor și tipul de material străbătut (Figura 5.1):
 Radiația alfa (α) este nucleul de heliu 4
care este emis în anumite dezintegrări
nucleare și este alcătuit din doi neutroni
și doi protoni. Au masă mare, dar nu sunt
foarte pătrunzătoare: o foaie de hârtie sau
pielea umană în sine este suficientă pentru
a ne proteja de efectele sale.
 Radiațiile beta sunt fluxuri de electroni
(beta negativi – β-) sau pozitroni (beta pozitivi- β+) eliberați în anumite dezintegrări
nucleare. Au o masă mai mică decât alfa,
deși sunt ceva mai pătrunzătoare: pot pătrunde pe o foaie de hârtie și între unu
și doi centimetri de țesut viu, dar nu pot
pătrunde printr-o foiță de aluminiu.
 Radiațiile X și gama sunt radiații electromagnetice fără sarcină electrică sau masă.
Aceste tipuri de radiații au origine diferită;
radiațiile gama (γ) provin din dezintegrarea nucleelor instabile ale unor elemente radioactive, iar radiațiile X provin din
straturile exterioare ale atomului, unde
se găsesc electronii. Acest tip de radiații
este destul de penetrant; trec prin foaia
de hârtie și folia de aluminiu și, pentru a
le opri, este necesar un strat de plumb cu
o grosime suficientă.
 Neutronii (n) eliberați în reacțiile nucleare sunt un tip de radiație foarte penetrant. Neavând sarcină electrică, neutronii
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pătrund cu ușurință în structura anumitor
atomi și provoacă divizarea acestora. Ei
pot fi absorbiți de anumite elemente chimice, cum ar fi cadmiul sau borul. Un strat
de apă sau de beton stopează fasciculele
de neutroni.
Dacă un fascicul paralel (colimat) de radiaţii nucleare monocromatice de intensitate
iniţială Io străbate un strat de substanţă de

grosime x, intensitatea I a fasciculului scade
după o lege de atenuare exponenţială (Figura 5.2):
I(x) = I0e–μx

unde µ poartă numele de coeficient de
atenuare care depinde de natura substanţei
traversate de fascicul și de energia radiațiilor
incidente (Ene & Pantelica, 2011a).

Figura 5.1. Moduri de interacție a fasciculelor de radiații nucleare (α, β, γ, n) cu materia

Figura 5.2. Exemplificarea legii de atenuare a unui fascicul de radiații în substanță
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Structura materiei este formată din molecule care, la rândul lor, sunt formate din
atomi. Timp de secole, fizicienii și chimiștii
au crezut că atomul este cea mai mică parte
a materiei, de unde și numele său, atom, care
înseamnă „indivizibil”. Cu toate acestea, cercetările ulterioare au permis reprezentarea
atomului ca fiind format dintr-un nucleu și
electroni care se rotesc în jurul său.
Reprezentările concrete, cantitative cu
privire la structura atomică au avut ca prim
punct de abordare experienţele de împrăştiere
a particulelor α (ioni de He) pe foiţe metalice foarte subţiri realizate de „părintele teoriei atomice” – Ernest Rutherford. Concluzia la
care s-a ajuns din aceste experienţe este că
nucleul reprezintă partea centrală a atomului, în el fiind concentrată, practic, întreaga
masă a atomului şi deoarece atomul este neutru electric, el are sarcină electrică pozitivă.
După descoperirea în 1932 de către Chadwick
a neutronului, s-a stabilit că nucleul este constituit din două tipuri de nucleoni: protoni şi
neutroni. Protonii au o sarcină electrică pozitivă și electronii sarcină negativă, în timp ce
neutronii sunt numiți astfel, deoarece nu sunt
încărcați electric. Protonii și electronii se atrag
reciproc prin forțe de natură coulombiană.
Fizica nucleară, prin obiectul său de studiu
privind constituţia, proprietăţile şi transformările nucleului atomic, a stabilit complexitatea
şi proprietăţile fizice deosebite ale acestuia.
Unele dintre aceste proprietăţi au o importanţă principială, cum sunt cele legate de stabilitatea și structura nucleului şi de mecanismele
reacţiilor nucleare, iar altele sunt de interes
practic, cum sunt de exemplu: obţinerea şi utilizarea reacţiilor nucleare, izotopilor radioactivi, sau energiei nucleare (Nat, 2005).
Nucleele se definesc prin două numere:
numărul atomic Z care reprezintă numărul
de protoni conţinuţi în nucleu, adică indică sarcina nucleului care este egală cu Ze şi
prin numărul de masă A care este numărul
de nucleoni din nucleu (protoni şi neutroni),

fiind apropiat de masa atomică a elementului respectiv. Numărul de neutroni conţinuţi
în nucleu este N = A – Z. Specia atomică definită printr-o anumită compoziţie a nucleului,
adică Z protoni şi (A-Z) neutroni se numeşte
nuclid, simbolizat prin A
Z X . Nuclizii care au
acelaşi A se numesc izobari, cei care au acelaşi Z sunt izotopi, cei cu acelaşi N = A – Z
sunt izotoni iar cei care au acelaşi A şi acelaşi
Z dar diferă prin proprietăţile radioactive se
numesc izomeri (Nat, 1998; Ene, 2002).
Nucleele atomice pot fi stabile şi nestabile. Nucleele stabile rămân neschimbate în
timp, iar cele nestabile suferă transformări
spontane. Un nucleu cu un anumit număr de
nucleoni A este stabil atunci când există un
raport bine determinat între numărul Z de
protoni şi numărul N = A – Z de neutroni, iar
nivelele energetice nucleare corespund unei
configuraţii energetice minime bine stabilită. Dacă aceste condiţii nu sunt îndeplinite,
nucleul este instabil şi suferă spontan diferite tranziţii pentru a ajunge mai devreme sau
mai târziu la un nucleu stabil. Aceste tranziţii
se numesc tranziţii radioactive şi ansamblul
lor, suportat de un nucleu instabil, reprezintă dezintegrarea radioactivă. Nuclidul fiică
(rezultat din dezintegrare) s-ar putea să nu
fie stabil și se descompune într-o terță parte,
care poate continua procesul, până când în
final se ajunge la un nuclid stabil. Se spune că
nuclizii succesivi dintr-un set de dezintegrări
formează o serie radioactivă sau o familie radioactivă (Marcu & Marcu, 1996).
Efectul dezintegrării radioactive este trecerea de la un atom cu un nucleu iniţial cu
energie mai mare la un atom cu un nucleu derivat cu energie mai mică, realizată prin una
sau mai multe tranziţii radioactive, numite
scheme de dezintegrare. Diferenţa între cele
două energii este eliberată în timpul dezintegrărilor sub formă de radiaţii nucleare: corpusculare (fascicule de particule elementare,
nuclee atomice, ioni: particule α, particule
β− sau β+, protoni p (H+), deuteroni 2H+, tritoni
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H+, ioni grei Li+, Na+ etc) sau radiaţii electromagnetice penetrante (radiaţiile X şi gama γ)
(Nat & Ene, 2003a; Ene, 2006).
Dacă la momentul t există un număr N de
nuclee dintr-o anumită specie atomică, legea
dezintegrării radioactive se scrie astfel:
3

N = N o e- λ t

(2)

unde No este numărul de nuclee existente la
momentul iniţial (t = 0) iar λ este constanta radioactivă, ea caracterizând
radionuclidul respectiv.
În practică se foloseşte şi o altă mărime,
numită perioadă de înjumătăţire T1/2 care reprezintă intervalul de timp în decursul căruia se dezintegrează jumătate din numărul de
nuclee date. Perioada de înjumătăţire este o
mărime specifică fiecărui radionuclid şi variază într-un domeniu foarte larg, de la 10-7 s la
1015 ani. Legătura dintre cele două mărimi caracteristice proceselor de dezintegrare (T1/2,
λ) este:
ln2
(3)
λ
O sursă radioactivă este caracterizată prin
activitatea sa, Λ, care reprezintă numărul de
nuclee dezintegrate în unitatea de timp:
T1/2 =

dN
(4)
dt
Dacă Λ0 = λ N0 este activitatea iniţială, se
poate scrie pentru mărimea Λ o relaţie asemănătoare cu (2):
Λ=

Λ = Λ0 e-λ t

(5)

Unitatea de măsură a activității radioactive este Becquerel-ul (Bq), 1Bq=1 dez/s, sau
unitatea derivată, Curie-ul (Ci), 1 Ci= 3,7·
1010 Bq.

Surse naturale și artificiale de
radiații
Viața pe Pământ a evoluat în prezența radiațiilor cosmice sau a celor generate de litosferă. Activitățile umane conduc la o creștere
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treptată și continuă a cantității de radiații primite de organisme. Pe lângă sursele de radiații controlate din medicină, industrie și cercetare, există și anumite surse necontrolate
de poluare radioactivă: căderile radioactive
ca produse ale exploziilor nucleare și testelor
armelor și reziduurile radioactive produse de
activitățile economice și de cercetare. La sursele de iradiere artificială se adaugă radioactivitatea naturală. Se consideră că iradierea
naturală este responsabilă pentru cel puțin o
treime din totalul infirmităților genetice.
Radiațiile ionizante de origine naturală
sunt prezente în natura înconjurătoare. În
plus față de radiațiile cosmice, radiațiile ionizante sunt produse ca o consecință a prezenței materialelor radioactive existente în
scoarța terestră. Trei sferturi din radioactivitatea din mediu provine din elemente naturale. Radioactivitatea naturală de origine
terestră se bazează în principal pe radioactivitatea radionuclizilor K-40 și a celor din
trei serii radioactive naturale, numite seriile
uraniului (U-238), actiniului (U-235) și toriului
(Th-232) (Marcu & Marcu, 1996; Nat & Ene,
2003a; Ene & Pantelica, 2011b; Pintilie et al.,
2016; Moghazy et al., 2021). Radioizotopii
care fac parte din cele trei familii radioactive
naturale (notate cu A,B,C în Figura 5.3) sunt
legați între ei de transformări succesive α și
β, generatorul fiind radionuclidul cu un timp
de înjumătățire ridicat.
Nu toate locurile de pe Pământ au același
nivel de radioactivitate. În unele zone din India, de exemplu, radioactivitatea este de 10
ori mai mare decât media europeană. Motivul
se află în nisipurile Indiei, care au un conținut
ridicat de minereuri bogate în toriu. Lanțurile
muntoase au, de asemenea, un nivel relativ
ridicat de radioactivitate, datorită compoziției rocilor granitice. În plus față de această
variabilitate geografică, anumite activități
precum fabricarea de ceramică, producția de
îngrășăminte sau extracția de gaze și petrol,
pot crește dozele datorate acestor radionu-
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Figura 5.3. Radionuclizii naturali din seriile U238, U235 și Th232

clizi de origine naturală, nu numai pentru lucrători, ci de asemenea, și pentru restul populației (UNSCEAR, 2000).
Radioactivitatea poate exista și în casele
noastre, în principal din gazul radon (WHO,
2009). Acest gaz este produs ca o consecință a
dezintegrării uraniului conținut în roci. Cantitatea de gaz de radon care se acumulează într-o casă depinde de situația acesteia, de materialele care au fost utilizate în construcția
ei și de modul nostru de viață. Radonul este
emanat din roci și este concentrat în interior,
de aceea este foarte recomandat ca locuințele, spațiile publice și locurile de muncă să fie
bine ventilate (Ene & Vodarici, 2020).
Pe de altă parte, radiația cosmică este
generată în reacțiile nucleare care apar în
interiorul soarelui și în alte stele. Atmosfera
filtrează aceste raze și ne protejează de efectele lor periculoase, deoarece în afara atmosferei, în spațiu, nivelul de radioactivitate
este mult mai mare. Când urcăm un munte,
acea protecție se diminuează și radiația cosmică este mai intensă. La fel se întâmplă și
atunci când călătorim cu avionul, fiind mai
expuși la radiații.

Elementele radioactive există și în multe
alimente (Pintilie et al., 2017, 2018a,b) și în
apa potabilă (Pintilie et al., 2016). Chiar și
corpurile noastre sunt o sursă de radiații, deoarece depozitează cantități mici de potasiu
radioactiv, un produs necesar pentru corpul
uman.
Radiațiile pot fi produse și artificial. În
1895, fizicianul Roëntgen, efectuând experimente cu raze catodice, a descoperit primul
tip de radiație artificială pe care l-au utilizat
oamenii: razele X. Acestea sunt unde electromagnetice cauzate de frânarea pe anumite
materiale a fasciclulelor de electroni accelerați în interiorul unui tub vidat.
Eliberarea de energie poate avea loc în
urma unor reacții de fisiune nucleară, adică
de rupere a nucleului atomului. Unele elemente sunt mai potrivite decât altele pentru
a produce aceste tipuri de reacții. Acesta este
cazul uraniului-235, cu tendința de a absorbi orice neutron care se ciocnește cu acesta.
Când se întâmplă acest lucru, uraniul-235 câștigă în greutate, devine mai instabil și ajunge
să se spargă în diferite fragmente, eliberând
alți neutroni. Dacă acești neutroni sunt absor-
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biți, la rândul lor, de alți atomi de uraniu-235,
are loc o succesiune de reacții în lanț, generând cantități semnificative de radioactivitate și energie.
Odată ce proprietățile și potențialul radiației au început să fie cunoscute, au fost dezvoltate și aplicațiile sale, precum și tehnicile
de obținere a materialelor radioactive artificiale. Razele X și gama sunt utilizate în medicină pentru a diagnostica multiple probleme
fizice prin imagistică. Radiațiile sunt utilizate și în tratamentul cancerului și a altor boli.
Industria beneficiază, de asemenea, de aplicații ale radiațiilor în tehnici de radiografie,
de măsurare industrială, sterilizarea alimentelor, combaterea dăunătorilor etc. În plus,
în centralele nucleare sunt provocate reacții
de fisiune care eliberează o mare energie sub
formă de radiații, permițând producerea de
energie electrică.

Elemente de dozimetrie
Pentru exprimarea efectelor biologice
produse de radiaţiile nucleare s-a definit un
sistem radiobiologic de mărimi şi unităţi dozimetrice (Gaspar, 1996; Nat & Ene, 2003b;
Angelescu et al., 2005; Creangă, 2005; Nat,
2005), cele mai importante fiind:
• Doza de radiaţie absorbită D se referă la
orice tip de radiaţie ionizantă şi reprezintă cantitatea de energie dε absorbită
de unitatea de masă dm de ţesut viu:
dε
(6)
dm
Unitatea de măsură pentru doza absorbită
D este Gray-ul (Gy; 1Gy=1J/1kg), sau unitatea tolerată, rad (1 rad = 10-2 Gy).
D=

• Doza echivalentă (doza biologică) H:
H = wR D

(7)

este doza absorbită multiplicată printr-un
factor de ponderare pentru radiație, wR, adimensional, care exprimă eficacitatea biologică a unui tip de radiație.
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Pentru cea mai mare parte a radiațiilor folosite în industrie sau medicină (X, γ, β-) wR=
1, astfel încât: D=H. Excepție fac particulele
alfa (wR = 20) și neutronii (wR = 2,5 – 21) (Figura 5.4).
Unitatea de măsură a dozei echivalente
este Sievert-ul (Sv) şi reprezintă doza de radiaţie incidentă care produce în condiţii identice aceleaşi efecte biologice ca şi doza de 1 Gy
provenită de la radiaţia X standard. Unitatea
de măsură tolerată, des folosită în practică
este rem (1 rem = 10-2 Sv).
În practică se măsoară debitul (rata) echivalentului dozei, DR, este doza biologică dH
corespunzătoare unităţii de timp de iradiere
dt,
DR = dH/dt
și care se exprimă în Sv/s (sau submultiplii µSv/h, nSv/h) sau rem/s. Valoarea maximă
admisă a debitului de doză gama ambientală
este de 0,250 µSv/h.
• Doza efectivă E se definește ca suma
pe întregul corp a dozelor echivalente
din fiecare organ sau țesut, HT, multiplicate cu un factor de ponderare per
țesut, wT,:
E = ΣT (wT HT)

(8)

Unitatea de măsură a dozei efective este
Sievert-ul (Sv).
În Figura 5.4. este ilustrată diferența dintre doza echivalentă și cea efectivă, precum
și dintre efectele diferitelor tipuri de radiații
și sensibilitățile diferitelor organe la acțiunea
acestora.

Aplicații ale radiațiilor ionizante
Aplicațiile radiațiilor ionizante se bazează
pe interacțiunea cu materia și comportamentul radiațiilor în aceasta. Materialele radioactive și radiațiile ionizante sunt utilizate pe
scară largă în medicină, industrie, agricultură, predare și cercetare.
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Figura 5.4. Diferența dintre doza echivalentă și cea efectivă, efectele radiațiilor și sensibilitatea
diferitelor organe la acțiunea acestora
Adaptare după: https://www.env.go.jp/en/chemi/rhm/basic-info/

În medicină, utilizarea radiațiilor ionizante
face parte din aplicarea tehnicilor de radiodiagnostic, radioterapie și medicină nucleară.
Radiodiagnosticul cuprinde setul de proceduri pentru vizualizarea și explorarea
anatomiei umane folosind imagini și hărți.
Unele dintre aceste aplicații sunt obținerea
de radiografii prin intermediul razelor X pentru identificarea leziunilor și bolilor interne, utilizarea radioizotopilor în tomografia
computerizată pentru a genera imagini tridimensionale ale corpului uman, fluoroscopie
și radiologie intervențională, care permite
monitorizarea vizuală a anumitor proceduri
chirurgical.
Radioterapia permite distrugerea celulelor
tumorale și a țesuturilor prin aplicarea unor
doze mari de radiații asupra acestora.
Medicina nucleară este o specialitate medicală care include utilizarea materialului
radioactiv sub formă necapsulată pentru diagnostic, tratament și cercetare. Un exemplu
este testul radioimunologic, o tehnică analitică de laborator utilizată pentru a măsura can-

titatea și concentrația de numeroase substanțe (hormoni, medicamente etc.) din probele
biologice de la pacient.
În domeniul industrial, aplicațiile radiațiilor ionizante sunt multe și variate. Industria
profită de capacitatea radiației de a trece prin
obiecte și materiale și de faptul că activități
neglijabile ale radionuclizilor pot fi măsurate
rapid și cu precizie, oferind informații exacte despre distribuția lor spațială și temporală
(Ene, 2006).
Unele dintre cele mai semnificative aplicații ale radiațiilor ionizante în industrie sunt
sterilizarea materialelor; măsurarea grosimilor și densităților sau nivelurilor de umplere
a rezervoarelor sau containerelor; măsurarea
gradului de umiditate din materialele în vrac
(nisip, ciment etc.) în producția de sticlă și
beton; gammagrafie sau radiografie industrială pentru, de exemplu, verificarea îmbinărilor
sudate în țevi; detectoare de securitate și supraveghere cu raze X în aeroporturi și clădiri
oficiale; detectoare de fum; detectoare de
scurgeri din conducte și analize de carbon-14
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prin datare radioactivă pentru a determina cu
exactitate vârsta diferitelor materiale.
Există, de asemenea, multe aplicații ale
radiațiilor ionizante în agricultură și alimente, de exemplu pentru a determina eficiența
absorbției îngrășămintelor de către plante,
pentru a determina umiditatea unui teren
și astfel pentru a optimiza resursele de apă
necesare, pentru combaterea dăunătorilor și
pentru a prelungi durata de valabilitate a alimentelor prin iradierea sa cu raze gama.
În afară de realizările tehnologice anterioare, utilizarea radiațiilor a reprezentat un
avans incredibil în toate tipurile de activități
de cercetare, cum ar fi studiile de biologie
celulară și moleculară a cancerului, patologii
moleculare, evoluția genetică, terapia genică, dezvoltarea medicamentelor etc.

Deșeuri radioactive
Deșeurile radioactive sunt generate ca
urmare a proceselor desfășurate în diferitele tipuri de instalații nucleare și radioactive
distribuite pe întreg teritoriul. Deșeurile radioactive pot fi generate ocazional ca urmare a
incidentelor care implică materiale radioactive. Originea deșeurilor radioactive care sunt
generate în prezent sau care au fost deja generate este următoarea:
 Funcționarea centralelor nucleare
 Funcționarea fabricilor de elemente de
combustibil nuclear
 Funcționarea instalațiilor radioactive
în scopuri industriale, medicale, agricole și de cercetare
 Exploatarea instalațiilor de depozitare
definitivă a deșeurilor radioactive
 Reprocesarea combustibilului uzat de
la centralele nucleare
 Demontarea și închiderea centralelor
nucleare sau a unor instalații
 Sterilele din extracția uraniului și fabricarea concentratelor de uraniu
 Incidente care apar ocazional.
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Aceste deșeuri sunt clasificate în diferite
categorii, în funcție de tipul de management
planificat sau implementat în prezent în diverse țări.
Regulamentul privind protecția sănătății
împotriva radiațiilor ionizante definește activitățile și sarcinile care implică generarea,
depozitarea sau manipularea deșeurilor care
conțin radionuclizi naturali, mai bine cunoscute sub numele de deșeuri NORM.
Caracterizarea radiologică a deșeurilor
constă în a verifica dacă conținutul radioactiv al acestora este sau nu mai mic decât
nivelurile de declasificare legislate. Dacă
conținutul radioactiv este mai mic sau egal
cu nivelurile de declasificare, deșeurile pot
fi gestionate prin mijloacele convenționale
obișnuite, în conformitate cu reglementările
legale aplicabile.
Nivelurile de declasificare pentru gestionarea deșeurilor NORM sunt cele recomandate de Uniunea Europeană în publicația sa
Aplicarea conceptelor de scutire și eliminare
a surselor de radiații naturale și au fost stabilite ținând cont de următoarele considerații:
 Doza efectivă anuală este de 300 µSv/
an.
 Sunt luate în considerare toate căile de
expunere la radiații (inhalare, ingestie,
expunere externă).
 Sunt luate în considerare scenarii cuprinzătoare și parametri specifici.
 Sunt analizate toate căile de expunere
în fiecare dintre scenariile luate în considerare, selectând cel mai restrictiv
radionuclid pentru fiecare radionuclid
și determinând activitatea specifică
care ar da naștere la 300 µSv / an.
Ordinele ministeriale emise pe plan național impun ca gestionarea deșeurilor NORM
să fie efectuată cu metode și proceduri pentru caracterizarea, clasificarea și gestionarea
acestor deșeuri.
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5.2. INTERACȚIA RADIAȚIILOR
CU ȚESUTUL VIU ȘI RISCUL
RADIOLOGIC
Interacția radiațiilor ionizante cu
materia vie
Contaminarea radioactivă reprezintă transferul de material radioactiv din mediu la diferite structuri, obiecte sau organisme, fiind

externă (prin depunere pe suprafaţa receptorului) sau internă (prin pătrundere în interiorul receptorului).
Principalele căi de expunere a organismului uman la radiaţiile ionizante sunt prin inhalare, ingerare, difuzie și penetrare a materialleor radioactive (contaminare internă), sau
prin contact direct, cutanat, cu materiale radioactive depuse pe piele, păr, unghii (contaminare externă) (Bacalum, 2021) (Figura 5.5).

Figura 5.5. Căile de expunere a organismului uman la radiaţiile ionizante

Figura 5.6. prezintă expunerea internă și
externă a populației la radionuclizii și produșii
de fisiune rezultați din accidentele nucleare.
Radiația, atunci când pătrunde în materie și mai ales în cazul particulelor încărcate
– alfa, protoni, fragmente de fisiune și electroni – tinde să rupă legăturile atomice care
țin moleculele împreună în celule prin procesul de ionizare. Aceste modificări pot fi mai
mult sau mai puțin grave, în funcție de doza
de radiație primită.
Elementele esenţiale în studiul interacţiunii radiaţiei cu materialul biologic sunt legate de cantitatea de energie transferată şi
de tipul de energie transferată şi de tipul de

energie în care se transformă, deci efectele
iradierii depind de natura şi energia radiaţiei
şi de caracteristicile corpului care pot fi puse
astfel în evidenţă (UNSCEAR, 2000; Creangă,
2005; Nat, 2005).
Principalele efecte sunt:
- excitări (electronice, nucleare, moleculare);
- ionizări;
- efecte chimice (reacţii fotochimice, accelerarea unor reacţii biochimice sau
declanşarea altora, ruperi sau formări
de legături etc);
- efecte termice (încălzire, denaturarea
proteinelor, evaporarea apei, carbonizarea.
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Figura 5.6. Expunerea internă și externă la radiații rezultate din accidentele nucleare
Adaptare după: https://www.env.go.jp/en/chemi/rhm/basic-info/

Energia transferată organismului poate
perturba, reversibil sau ireversibil, procese
fiziologice.
Radiaţiile penetrante pot acţiona asupra
substaţei vii în trei moduri:
- prin acţiune directă,
- prin acţiune indirectă,
- prin acţiune la distanţă.
Acţiunea directă apare ca urmare a excitărilor şi ionizărilor în celula vie şi determină
ruperea legăturilor chimice ceea ce conduce
la distrugerea parţială sau totală a funcţiilor
ţesuturilor în organism, şi implicit la perturbaţii funcţionale care lezează macromoleculele importante: proteine şi aminoacizi.
Acţiunea indirectă conduce la apariţia altor
elemente chimice în urma proceselor radiochimice. Astfel, apa din ţesuturi este ionizată, iar
produsele de descompunere (ioni, radicali liberi etc.) devin agenţi reducători sau oxidanţi
pentru moleculele din substanţa vie.
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Acţiunea la distanţă provoacă răspândirea
substanțelor radioactive şi în zone neiradiate,
contaminând radioactiv aceste zone.
Există două tipuri de efecte biologice ale
radiațiilor ionizante (Nat, 2005):
- efecte somatice,
- efecte genetice.
Efectele somatice apar la individul iradiat
sub formă de leziuni ale pielii, modificări ale
compoziţiei sângelui, degradări ale oaselor,
degradarea sistemului nervos, neoplasme etc.
Efectele genetice apar la generaţiile următoare individului iradiat prin modificări ale
codului genetic precum: malformaţii, aberaţii
cromozomiale, deficienţă mintală etc.
Efectul produs de radiaţiile penetrante
depinde de energia şi intensitatea acestora,
de timpul de expunere, dar şi de sensibilitatea individului sau radiosensibilitatea sa.
Radiosensibilitatea este proprietatea
celulelor, ţesuturilor sau organelor de a răs-
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punde prin modificări morfologice şi funcţionale, diferenţiate calitativ şi cantitativ în
funcţie de mărimea iradierii. Cele mai radiosensibile sunt celulele în fază de înmulţire
(Nat, 2005).
Efectivitatea biologică este determinată
de nivelul valorii energiei absorbite prin procese de iradiere, necesară pentru a produce
un anumit efect biologic. Astfel, particulele
care produc ionizare liniară mare sau au un
transfer liniar de energie (TLE) mare (canti-

a)

tatea de energie a radiaţiei care se depozitează pe unitatea de lungime a parcursului său),
precum particluele alfa sau protonii, conduc
la efecte biologice mai puternice decât particulele care produc ionizare liniară mai mică,
precum electronii.
În funcție de răspunsul (efecte) la doza de
radiații primită, efectele biologice se împart
în două grupuri (Figura 5.7) (Bacalum, 2021):
– Efecte deterministice
– Efecte stocastice

b)

Figura 5.7. Relația doză-efect în cazul efectelor: a) deterministice; b) stocastice

Efectele deterministice se caracterizează printr-o relație de cauzalitate determinată
(directă) între doză şi efect iar reacţiile de
răspuns ale organismului iradiat apar de la
o anumită valoare minimă a dozei de radiaţii (valoare prag) şi de aceea se mai numesc
efecte cu prag. Acestea sunt evaluate în termeni de severitate: pentru orice valoare a
dozei de radiaţii mai mare ca pragul, severitatea efectului devine mai accentuată pe măsura creşterii dozei (Figura 5.7a). Severitatea
efectelor este dependentă de cantitatea de
energie a radiaţiilor care este absorbită de
ţesut, adică de TLE-; astfel, la radiaţiile cu
TLE mic (X, gama, particule beta de energie
înaltă, ţesutul absoarbe o fracţie mică din
energia incidentă, în timp ce la radiaţiile cu
TLE mare (particule alfa, neutroni), ţesutul
absoarbe o fracţie mai mare din energia incidentă. Valoarea minimă a dozei de radiaţii
la care efectul devine manifest variază de la
un individ la altul şi în raport cu condiţiile de

iradiere, însă se manifestă numai la individul
iradiat şi nu se propagă şi la descendenţi (vizează numai celulele somatice, nu şi celulele
sexuale mature, implicate în funcţia de reproducere) (Bacalum, 2021).
Efectele stocastice sunt reacţii de răspuns
ale organismului la orice nivel de iradiere,
efectele putând să apară de la doze plasate
sub dozele prag (efecte fără prag sau efecte
cu prag zero). Acestea privesc consecinţele
iradierii la nivel populaţional, fie că este vorba despre o populaţie de celule sau o populaţie de organisme ascultă de o relaţie doză-efect de tip probabilistic. Sunt evaluate în
termeni de risc, riscul de apariţie a lor într-o
populaţie fiind proporţional cu doza încasată,
şansele de a se produce mărindu- se pe măsura creşterii dozei, fără a influenţa însă şi
severitatea lor (Figura 5.7b). Efectele stocastice sunt asociate expunerilor pe termen lung
(cronice) şi la un nivel scăzut de iradiere. La
nivelul organismului includ consecinţele asu-
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pra ţesuturilor şi organelor atunci când celulele nu sunt distruse ci doar transformate,
când se produc modificări (mutaţii) în aparatul lor genetic, celulele mutante vor propaga
în celulele rezultate din diviziunea lor o informaţie genetică alterată. Dacă iradierea are
loc la nivelul celulelor somatice, atunci au
loc efecte corporale (care se manifestă doar
la individul iradiat); după o perioadă mai îndelungată şi variabilă – pot conduce cel mai
probabil spre cancerizare (neoplazie)/apariţia cancerului radioindus. Dacă iradierea are
loc la nivelul celulelor sexuale, atunci au loc
efecte ereditare (care sunt transmise la urmaşii individului iradiat); după o perioadă mai
îndelungată şi variabilă – pot conduce cel mai
probabil spre cancerizare (neoplazie)/apariţia cancerului radioindus (Bacalum, 2021).
În cazul în care materia este un țesut biologic cu un conținut ridicat de apă, ionizarea
moleculelor de apă poate da naștere la așa-numiții radicali liberi care prezintă o mare reac-

tivitate chimică, suficientă pentru a modifica
moleculele importante care fac parte din țesuturile ființelor vii. Aceste modificări pot include modificări chimice în ADN, molecula organică de bază care face parte din celulele care
alcătuiesc corpul nostru (Figura 5.8).
În Figura 5.9. sunt prezentate tipurile de
modificări celulare provocate de radiațiile ionizante.

Figura 5.8. Modificări în ADN provocate de
acțiunea directă și indirectă a radiațiilor ionizante

Figura 5.9. Modificări celulare provocate de
radiațiile ionizante
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Riscul asupra sănătății
Creşterea şi diversificarea utilizării izotopilor radioactivi şi a energiei nucleare determină şi o amplificare a riscului de radiocontaminare a mediului şi a organismelor vii.
Radionuclizii care ajung în aer, apă şi sol afectează biosfera prin lanţurile trofice şi sunt
transferaţi şi în organismul uman (UNSCEAR,
2000). Investigarea nivelului de radioactivitate a mediului și evaluarea riscului pentru
sănătate al radionuclizilor care emit diferite
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tipuri de radiații sunt de o mare importanță
în gestionarea mediului și evaluarea pericolelor radiologice pentru sănătatea populației și
ecosisteme.
Comitetul științific al Națiunilor Unite privind efectele radiațiilor atomice (UNSCEAR,
2000) a estimat, la nivel global, că sursele naturale au o contribuție la doza efectivă anuală de 2,4 mSv an-1; din aceasta, 1,2 mSv se
datorează radonului, 0,5 mSv radiațiilor gamma terestre, 0,4 mSv radiațiilor cosmice și 0,3
mSv ingestiei de alimente și apă. La această
doză se mai adaugă contribuția fondului arficial de radiații, de 0,6 mSv an-1.
Comisia Internațională de Protecție Radiologică și OMS/WHO au inițiat măsuri de micșorare a expunerii populației și au prescris
limite ale concentrațiilor radionuclizilor în
alimente și apă potabilă și coeficienți de risc
pentru populație (ICRP, 2007), pe categorii de
vârstă (Pintilie et al., 2016, 2017, 2018a,b),
precum și concentrații permise ale radonului în locuințe și spații publice (300 Bq m-3)
(WHO, 2009).
Utilizând factorii de conversie publicați de
Agenția Internațională pentru Energie Atomică (IAEA, 2014) și rata anuală a consumului
unui aliment, se poate estima doza efectivă anuală, Def, folosind următoarea formula
(Pintilie et al., 2016, 2018b):

Evaluarea riscului de cancer pe toată durata vieții (LR) se efectuează utilizând formula:

Def = ∑ (AX × R × CF) Sv an-1

 Debitul dozei gama absorbite în aer (D),
nGy/h:

unde: AX este concentrația radionuclidului X
(X = 210Po, 210Pb, 238U, 232Th, 40K,
226Ra, etc.) (Bq kg-1), R este consumul
anual de aliment (kg an-1) sau apă (L an1
), iar CF este doza efectivă factor de
conversie pentru adulți sau copii (Sv Bq1
). Spre exemplu, pentru calcule se pot
utiliza următorii factori de conversie a
dozei pentru adulți (în Sv Bq-1) (IAEA,
2014): 1,2 × 10-6 pentru 210Po, 6,9 × 10-7
Sv Bq-1 pentru 210Pb, 4,5 × 10-8 pentru
238U, 2,3 × 10-7 pentru 232Th, 6,9 × 10-9
pentru 40K și 2,8 × 10-7 pentru 226Ra.

LR = Def × L × RF
unde:
LR reprezintă riscul de cancer pe viață,
Def este doza anuală efectivă (Sv an-1), L este
durata vieții (ani) și RF este factorul de risc
pentru cancerele fatale pentru întreaga populație (Sv-1). Doza efectivă anuală din ingestia de radionuclizi din seriile de uraniu și toriu
raportată de UNSCEAR (2000) este 110 μSv an-1
(pentru adulți). Valoarea coeficientului RF de
risc nominal ajustat la detriment pentru cancer și efectele ereditare, publicat de Comisia
Internațională pentru Protecție Radiologică
(ICRP, 2007), este de 5,7 × 10-2 Sv-1.
În cazul radionuclizilor din soluri sau materiale de construcții, pe baza valorilor activității de concentrație a radionuclizilor naturali
sau originari din seriile naturale, AX, riscul de
pericol trebuie calculat utilizând debitul total
al dozei absorbite în aer liber la 1 m deasupra
suprafeței solului datorită emisiilor de radiații
γ în aer de către radionuclidul terestru X (X =
226
Ra, 232Th, și 40K), folosind următoarele ecuații (UNSCEAR, 2000; Ene & Pantelica, 2011b;
Ene et al., 2020; Moghazy et al., 2021):
 Activitatea echivalentă de radiu (Raeq):
Raeq = ARa + 1,43ATh + 0,077AK ≤370

D = 0.462ARa + 0,621ATh + 0,0417AK< 57
 Indicele nivelului
gama (Iγ):

de

radioactivitate

ARa
A
AK
+ Th +
≤1
300
200
3000
 Indicele de hazard extern (Hex)
Iγ =

ARa
A
AK
+ Th +
≤1
370
259
4810
 Indicele de hazard intern (Hin)
Hex =

Hin =

ARa
A
AK
+ Th +
≤1
185
259
4810
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