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Motivația cercetării 

Un grup de carbohidrați de interes practic, sunt îndulcitorii naturali. Aceștia sunt utilizați în mod 

normal ca și substuienți ai zăhărului în alimentație, însă pot avea şi caracteristici dozimetrice. Acest proiect 

de cercetare are ca scop studiul unor compuși chimici de tip îndulcitori naturali (xylitol, steviol, eritritol şi 

sucroză) expuși la doze de radiații ionizante utilizate în practicile de medicină de radiodiagnostic și 

radiologie intervențională și determinarea unei metode de utilizare a acestora în dozimetria EPR [1,2]. 

Dozimetria EPR se bazează pe detecţia cantitativă a speciilor paramagnetice stabile induse de radiații ca 

rezultat direct al interacțiunilor cu moleculele. 

Metodologia 

Probele cu indulcitori naturali în formă policristalină, au fost expeuse acţiunii radiaţiilor gamma 

generate de o sursă de  
60

Co (Gamma Chamber 600 de la Facultatea de Fizică) cu o doză debit de  ̇=1,96 

Gy/h, la diferite doze abdorbite (de la 5 Gy până la 150 Gy). Măsurătorile EPR au fost efectuate utilizând un 

spectrometru EPR tip Bruker EMX care funcționează în bandă X (~ 9 GHz) cu frecvență de modulație de 

100 kHz, la temperatura camerei. Cantitatea de radicali liberi generaţi la diferite doze absorbite, a fost 

evaluată utilizând semnalul EPR dublu integrat şi normalizat per milligram de probă [3-5], care este corelat 

cu numărul de specii paramagnetice existente în proba. Intensitățile integrale ale spectrelor EPR au fost 

obținute prin evaluarea integralelor lor duble utilizând software-ul OriginPro2015. 

Rezultate și comparații cu state-of-the art 

Din analiza dependenței semnalului EPR de doza 

absorbită, s-a observant că prin iradierea γ cantitatea de radicali 

generaţi o dependență liniară (şteviolul ca exemplu în figura 

alăturată). Forma spectrului EPR a fost atribuită suprapunerii 

spectrelor unor specii radicale prezente în probă [6-8]. De 

asemenea, efectul de recombinare a radicalilor liberi a fost 

studiat prin măsurarea probele la temperatura camerei în 

momente diferite după iradiere, concluzionând că acest efect 

este nesemnificativ [10]. Aceste rezultate sunt în concordanță cu 

cerințele utilizării unui material pe post de dozimetru RPE. Prin 

urmare, acest compus poate fi studiat în vederea realizării 

aplicațiilor biodozimetrice . 

Concluzii 

Dozimetria EPR se dovedeşte o metodă utilizată din ce în ce mai mult în practicile de medicină de 

radiodiagnostic și radiologie intervențională şi ca urmare se studiază diferiţi compuşi care să ofere informaţii 

“in vivo”. În continuarea studiului nostru, intenționăm să utilizăm și alti compuşi şi alte surse de radiații [9] 

(ex. radiații X artificiale utilizate în medicina de radiodiagnostic și radiologia intervențională) la doze joase 

[11-14]. 
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