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PRÒLEG 

Un treball de recerca suposa una tasca complexa i especialment quan es tracta del 

primer que un es planteja realitzar. Precisament un dels motius d’acceptar la tutoria 

d’aquest treball de recerca,  que se’m va fer per part del Jove Campus de Recerca de la 

Universitat de Girona, va ser el fet de poder guiar a l’autora d’aquest treball amb un 

tema cabdal tant per la població en general com per els professionals que estem 

involucrats amb les radiacions per el diagnòstic o el tractament del càncer.   

Es tracta d’un treball exhaustiu de revisió de totes les radiacions que avui en dia ens 

podem trobar en el nostre mitjà. A més a més amb  la inquietud de poder demostrar 

experimentalment un dels aspectes més interessants de l’objectiu d’aquest treball. El 

fet de poder veure com una mateixa radiació pot ser útil o letal depenent de la 

intensitat de la mateixa. 

Aquest treball suposa una actualització exhaustiva de les radiacions amb una 

descripció detallada dels diferents tipus i sobretot els efectes, tant els nocius com els 

beneficiosos. A més a més realitza una descripció detallada de les radiacions ionitzants 

per posar en pràctica l’experiment i poder demostrar la hipòtesi de treball. Tot i les 

mancances per no poder disposar d’eines més sofisticades per demostrar 

científicament  els mecanismes d’acció de les radiacions; el treball demostra de forma 

clara i senzilla els resultats que es poden produir en essers vius al sotmetre’s a una dosi 

elevada de radiació ionitzant. 

Us convido a que gaudiu d’aquest treball i entendreu la necessitat de prendre 

consciència de que les coses poden ser molt útils, però a la vegada molt perjudicials. 

Tot està en conèixer i fer-ne un bon ús de les mateixes. El bon ús ens permet 

diagnosticar o tractar el càncer cada vegada de forma més eficient, i també gràcies 

precisament a la recerca contínua que ens permet millorar en els resultats per poder 

curar el càncer. Però malauradament el seu mal us o la poca precaució ens pot portar a 

accidents mortals com a Fukushima el Març del 2011. 

 

 

Dr. Joan Carles Vilanova Busquets 
Professor Radiologia. Facultat de Medicina. Universitat de Girona 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

Una radiació és l’energia que es propaga en forma d’ona a través de l’espai. En el dia a 

dia estem envoltats de radiacions. Algunes d’aquestes són d’origen natural i altres 

d’origen artificial. Entre les radiacions naturals trobem les que procedeixen del sol o de 

la Terra, de l’aigua, dels aliments o fins i tot nosaltres mateixos som una font de 

radiació. Les radiacions artificials les trobem quan escoltem la ràdio, parlem pel telèfon 

mòbil, escalfem l’esmorzar al microones, torrem el pa o quan ens fem una radiografia 

per diagnosticar la fractura d’un ós. Hi ha radiacions perjudicials i d’ altres que no ho 

són, però la gran majoria de les perjudicials són les originades artificialment, és a dir, 

l’ésser humà les ha desenvolupat i aquestes, en certa manera, són evitables. 

Una de les radiacions artificials més utilitzades són les radiacions ionitzants 

especialment en medicina, en els camps de la radiologia, la radioteràpia, la 

radiobiologia i la medicina nuclear. Aquestes, estan en continu desenvolupament a 

causa dels nous avenços tecnològics.  

Tot i la utilitat en medicina de les radiacions ionitzants per diagnosticar o curar poden 

tenir un efecte perjudicial en la biologia dels éssers vius. 

Els objectius d’aquest treball són: estudiar els efectes de les radiacions ionitzants i 

l’alteració del comportament de les cèl·lules dels éssers vius, conèixer les aplicacions 

d’aquestes radiacions ionitzants en la medicina i per últim, les mesures de prevenció 

per evitar les conseqüències de les radiacions ionitzants.  

 

HIPÒTESI: És cert que, a una dosi de radiació determinada, es produiran efectes o 

s’alterarà el comportament de les cèl·lules dels éssers vius? 
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2. METODOLOGIA 

 

Per elaborar aquest treball, els mètodes que s’han utilitzat principalment, són els 

de recerca bibliogràfica i experimental. Pel que fa a la primera part d’aquesta 

recerca, amb l’ajuda i consulta a llibres i articles científics, s’ha elaborat un recull 

d’informació sobre els tipus de radiacions ionitzants, els seus efectes i aplicacions 

als éssers humans. Per demostrar la hipòtesi en qüestió, apart de amb una 

informació bibliogràfica, s’ha volgut demostrar amb un experiment de tipus 

científic. A partir d’un disseny, vaig dur a terme un procés d’irradiació de plantes de 

soja. Un cop finalitzat vaig obtenir i recollir dades amb les quals es va elaborar unes 

taules i gràfics. A continuació es mostren detalladament els dos tipus de mètodes 

emprats i les parts en les quals es divideixen cadascun.  
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2.1  RECERCA BIBLIOGRÀFICA 

Informació sobre les radiacions, els seus efectes i aplicacions extreta dels llibres, 

articles, revistes científiques i de les pàgines web esmentades a la bibliografia, 

adjuntada al final de treball. 

 

2.1.1 Què és una radiació? 

Una radiació és l’energia que es propaga, s’emet i es transfereix a través de 

qualsevol medi, material o al buit, en forma d’ones electromagnètiques o de 

partícules altament energètiques. Les radiacions tenen una doble naturalesa, 

ondulatòria i corpuscular, la qual anomenem dualitat ona-partícula. D’aquesta 

manera es poden diferenciar les ones electromagnètiques que no tenen massa, de 

les ones corpusculars que transporten energia associades a algun tipus de massa. 
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2.1.2 Història  

 

Els éssers humans convivim amb les radiacions des dels nostres orígens. Sense 

la radiació del sol no hagués existit mai vida a la Terra i sense la radiació 

infraroja, per exemple, no ens podríem escalfar. Tant la radioactivitat com les 

radiacions que aquesta produeix, es trobaven presents en l’univers abans de 

que existís la Terra. 

Segons creuen els científics, fa uns 20.000 milions d’anys, les radiacions, entre 

altres fenòmens,  van intervenir en el “Big-Bang” i d’aquesta manera es va 

originar l’univers. És per això que trobem la radiació de manera natural en 

l’espai i aquestes radiacions van passar a formar part integrant de la Terra des 

del seu primer moment de formació. 

De manera continua, la vida a la terra s’ha desenvolupat en un entorn 

radioactiu la qual cosa vol dir que tots els éssers vius també ho són tot i que en 

una petita proporció. 

 

No obstant això, no fa gaire més d’un segle que la humanitat va descobrir 

aquest fenomen elemental i universal de la radiació.  

El primer tipus de radiació ionitzant artificial  va ser descobert per Wilhelm 

Conrad  Röntgen al 1895. Röntgen es trobava experimentant el poder de 

penetració dels rajos catòdics. Aquests rajos estaven dins un tub anomenat 

càtode i es movien dins d’ell entre dos pols, un positiu i un negatiu.  Treballava 

amb aquests rajos a les fosques per poder-los veure i apreciar millor. Va ser 

aquest el motiu per el qual va poder observar que un paper que contenia sals 

de bari i estava situat del costat del tub dels rajos catòdics, emetia una 

fluorescència. Aquest fet no el podien haver provocat els rajos catòdics perquè 

estaven dins el tub i només es podien desplaçar pocs centímetres per l’aire i, en 

aquell moment, va descobrir que es tractava d’un altre tipus de rajos, de 
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naturalesa per ell desconeguda, que va anomenar “X”. Se’n va adonar que 

aquests rajos travessaven tot tipus de materials com el paper, la fusta, l’alumini 

però no el plom. Aleshores, mentre feia un experiment en el qual sostenia un 

arc de plom amb les mans, va poder observar els ossos de la seva pròpia mà 

però no el plom i va ser d’aquesta manera com es va fer la primera radiografia. 

 

Al 1896, un any més tard, Henri Antoine Becquerel va descobrir alguns indicis 

de la radioactivitat. Estava en el seu laboratori treballant amb sals d’urani. En 

un calaix, hi guardava unes plaques fotogràfiques noves envoltades d’un paper 

a prop d’unes d’aquestes sals. Aquestes plaques van quedar impregnades 

d’alguna cosa i Becquerel va intentar buscar la causa d’aquest fet. Finalment, 

després de descartar diverses possibilitats, descobrí que l’origen d’aquestes 

radiacions era l’urani. 

 

Després d’aquest descobriment, molts físics de la època es van posar a 

investigar però una de les pioneres i més destacada va ser Marie Curie, que 

juntament amb el seu marit, es van dedicar a emplenar casa seva amb tones de 

Pechblenda, un mineral amb una alta concentració d’urani. Van fer un pas més 

endavant i al 1898, la parella Curie va confirmar que la radioactivitat era un 

fenomen associat al nucli de l’àtom independentment de l’estat físic de la 

substància o dels compostos que la formin. A mesura que l’urani emetia 

radiacions, es transformava en altres elements diferents com el radi i el poloni 

(fent referència al seu país natal). 

Becquerel i Curie van ser d’aquesta manera  mereixedors del Premi Nobel de 

Física al 1903 per descobrir les primeres radiacions d’origen natural.  

 

Poc després, Becquerel va ser capaç d’experimentar la desavantatge més 

problemàtica de les radiacions. Al guardar un pot que contenia radi dins la seva 

butxaca, va observar que la seva pell se li feia malbé i d’aquesta manera va 

descobrir alguns indicis de l’efecte que poden produir les radiacions en teixits 

vius. 
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Al 1897, J.J Thomson va anunciar el descobriment d’una partícula de càrrega 

negativa a la que va anomenar electró i així va determinar que la matèria 

estava dividida en dues parts: una positiva i l’altra negativa. 

Més tard, Rutherford i Soddy van analitzar les radiacions que emetien les 

substàncies radioactives. D’aquesta manera van constatar que existien tres 

tipus de radiacions ionitzants o més aviat perjudicials: alfa, beta i gamma. Es va 

veure que les dos primeres estaven constituïdes per partícules amb càrrega i 

que provenien del nucli de l’àtom i que les radiacions gamma eren de 

naturalesa electromagnètica, és a dir, que es propagaven en forma d’ona i 

sense massa, no en forma de partícules. 

 

Al 1900 Max Planck va ser el primer que formular el concepte de “quantum” 

com a unes petites unitats individuals que emetien energia. 

 

Els estudis de física nuclear però, van ser revolucionats per Albert Einstein i la 

seva fórmula E=mc2. Amb aquesta equació relacionava massa i energia i es 

podia afirmar que eren dos entitats diferents que es trobaven dins un mateix 

cos. Al 1905, Einstein va publicar la seva Teoria de la Relativitat on també 

aplicava la teoria dels quantums d’energia de Max Planck. 

 

Primer Bohr i després Schrödinger van anar estructurant el model atòmic i 

finalment es parlà d’orbitals i de la probabilitat de presencia que tenien en una 

regió determinada de l’espai mitjançant una equació d’ona.  

 

Al voltant del 1930, Irene i Jean Fréderic Joliot Curie van aconseguir els primers 

nuclis radioactius de manera artificial bombardejant àtoms de Bor i Alumini per 

tal de formar isòtops de Nitrogen i Fòsfor. D’aquesta manera, van arribar a la 

idea que la radioactivitat no era només natural sinó que podia ser creada per 

els humans mitjançant el bombardeig de partícules alfa a alguns elements 

químics. 
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8 anys més tard es va descobrir la fissió nuclear. Lise Meitner, Otto Hahn i Fritz 

Strassmann van bombardejar urani amb neutrons i van observar que alguns 

nuclis es dividien en dos altres nuclis amb números atòmics més petits 

alliberant molta energia. 

L’edat d’or de la física moderna va començar al 1961 amb el descobriment de 

altres partícules subatòmiques com els neutrins o els hadrons. 

 

Amb el temps, el treball de tots aquests físics va conduir a l’explosió de bombes 

atòmiques al final de la Segona Guerra Mundial al 1945 on es produí un gran 

nombre de pèrdues humanes. També al 1956, es va establir la primera gran 

central nuclear productora d’energia, Calder Hall, al Regne Unit.  

 

Això ens mostra que, des del primer descobriment de Roentgen s’està produint 

una contínua expansió sobre els usos de les radiacions, sobretot i especialment 

en el camp de la medicina.   

 

 

 
   

 

 
 

 

Figura 1. Marie Curie  Origen: https://encrypted-

tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRM_HUC

qKXj7_8eWUIfuNuZK59vwWHECChonkq2wTRb2x

HZZIjRkA  

 

 

 

 

Figura 2. Wilhelm Conrad Röentgen i les primeres 

radiografies. 

Origen:http://www4.nau.edu/microanalysis/Microprob

e-SEM/Images/Roentgen.jpg  

 

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRM_HUCqKXj7_8eWUIfuNuZK59vwWHECChonkq2wTRb2xHZZIjRkA
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRM_HUCqKXj7_8eWUIfuNuZK59vwWHECChonkq2wTRb2xHZZIjRkA
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRM_HUCqKXj7_8eWUIfuNuZK59vwWHECChonkq2wTRb2xHZZIjRkA
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRM_HUCqKXj7_8eWUIfuNuZK59vwWHECChonkq2wTRb2xHZZIjRkA
http://www4.nau.edu/microanalysis/Microprobe-SEM/Images/Roentgen.jpg
http://www4.nau.edu/microanalysis/Microprobe-SEM/Images/Roentgen.jpg
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2.1.3 Conceptes preliminars 

 

 Àtom: És l’objectiu fonamental de la investigació dels científics ja que 

és del què està formada la matèria. Els científics estudien en particular 

la seva estructura de la qual podríem dir que és com la d’un sistema 

solar en miniatura: nuclis envoltats per les òrbites d’uns “planetes” 

anomenats electrons. Els electrons tenen una massa molt petita 

comparada amb la del nucli, però, a causa de la seva naturalesa de 

difusió, ocupen un espai molt gran. 

 

 

 Nucli: És un conglomerat de partícules que s’uneixen fortament les 

unes a les altres i constitueixen gairebé tota la massa de l’àtom. 

Aquestes partícules són els protons, que tenen una càrrega elèctrica 

positiva, contrària a la dels electrons, però iguals en massa, i els 

neutrons, que no tenen càrrega elèctrica. El nucli és gairebé una 

mil·lèsima part de l’àtom, però conté casi tota la massa perquè és molt 

dens.  El número de protons determina l’element al qual aquest 

pertany, que és el mateix que el d’electrons, i s’anomena nombre 

atòmic (Z). Z, és el nombre que diferencia un àtom d’un altre, fa 

possible un esbós de la seva constitució i determina les propietats 

químiques d’aquests.   

Figura 3. Model d’àtom de Bohr-

Rutherford 

Origen: www.fototeca.cat  

 

 

 

 

http://www.fototeca.cat/


La influència de les radiacions ionitzants sobre les cèl·lules 
 

12 
 

 

 Isòtops:  són àtoms compostos per un nucli amb el mateix nombre de 

protons però diferent dels neutrons, és a dir, tenen la mateixa 

estructura extra nuclear (electrons) però diferents masses del nucli. La 

majoria d’elements tenen isòtops i poden ser estables o inestables. Per 

exemple, l’hidrogen en té dos d’estables: massa 1 i 2, i un d’inestable: 

massa 3. Aquesta estabilitat depèn de si hi ha una combinació correcte 

entre neutrons i protons. Si el balanç d’aquesta combinació és correcte, 

el nucli es mantindrà estable, equilibrat i tranquil perquè els protons i 

els neutrons estaran units per forces nuclears molt fortes i no es podrà 

escapar cap partícula. Altrament, si el balanç no és correcte, el nucli no 

queda compensat, es trobarà inestable, amb un excés d’energia i no es 

podrà mantenir unit. És aleshores quan el nucli descarrega aquesta 

energia d’alguna manera, mitjançant la desintegració, i aleshores es diu 

que es tracta d’un isòtop radioactiu. 

 

 Ions: una molècula és ionitzada quan perd o guanya electrons. 

Aleshores trobem que hi ha ions positius (cations) o ions negatius 

(anions).  

 

 Partícules elementals: hem vist que les partícules d’un àtom son els 

electrons, protons i neutrons, però també se’n coneixen d’altres: 

 

 

 Protó (p)1: és una de les partícules fonamentals del nucli amb 

càrrega positiva. S’utilitzen feixos de protons a la radioteràpia. 

 

 Neutró (n)1: és l’altre de les partícules fonamentals del nucli 

sense càrrega i per tant, difícil de detectar o parar. Té quasi la 

                                                             
1 n, p i √e: Lletres diferents amb les quals es representen o s’expressen les partícules, en aquest cas, 
neutró, protó i neutrí. 
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mateixa massa que un protó. També s’utilitzen feixos de 

neutrons a la radioteràpia. 

 

 Electró (e, e-, β-)2: forma part de l’estructura de l’àtom situat 

fora del nucli. Abunda en la natura i és fàcil de detectar. La seva 

massa es molt petita comparada amb la dels protons o neutrons. 

Feixos amb energia molt alta s’utilitzen també a la radioteràpia. 

A causa de la desintegració nuclear, s’han descobert altres tipus de 

partícules: 

 Positró (e+, β+)2: té la mateixa massa d’un electró però càrrega 

positiva. El trobem en la naturalesa només quan el nucli d’un 

àtom està en moviment. Sovint es combina amb un electró i 

formen una explosió en forma de raigs gamma. S’utilitzen en la 

medicina nuclear. 

 

 Fotó (h√, γ)2: no és una partícula perquè no té ni massa ni 

càrrega tot i que en algunes ocasions es comporta com a tal. És 

un quantum d’energia que va a la velocitat de la llum. També 

s’utilitzen feixos de fotons a la radioteràpia. 

 

  Neutrí (√e)1: és una partícula perquè té massa, tot i que és 

pràcticament nul·la. És per aquesta raó que és molt difícil de 

detectar experimentalment. Reacciona amb els protons per 

formar neutrons i positrons segons la reacció:  √e + p    n + β+ 

 

 Mu mesó (µ+, µ-)3: partícules inestables que poden ser positives 

o negatives i que tenen una massa de 207 vegades més que un 

                                                             
2 e, e-, β- ; e+, β+ i h√, γ;: Diferents maneres d’expressar una mateixa partícula. Per exemple, per designar 
a un electró es pot fer mitjançant tres maneres: e, e- o bé β-. 
3 µ+, µ- i π+,π-,π0 : Mateix tipus de partícules però es diferencien les unes a les altres segons les seves 
propietats.  
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electró. Són produïdes indirectament per la interacció de 

partícules amb molta energia i la matèria. La seva vida dura 2.15 

x 10-6 segons. Decauen espontàniament i es transformen en 

positrons o electrons i dos neutrins segons les reaccions: µ+  
 

e+  + 2 √e   i   µ
-   e- +  2√e 

 

 Pi mesó (π+,π-,π0)3 : Partícules que poden ser positives, 

negatives o sense càrrega, és a dir, neutres. Es produeixen com a 

resultat de bombardejar la matèria amb protons o fotons d’alta 

energia. Els pi mesons carregats tenen una durada de 2.5 x 10-8 

segons, decauen i es transformen en mu mesons i neutrins 

segons les reaccions: 

          µ+  
 µ+ +  √e        i     π

-  
  µ- +  √e 

Els pi mesons neutres tenen una durada de 2.5 x 10-15 segons i 

decauen i es transformen en dos fotons:    π0
 h√1 + h√2 

S’utilitzen feixos de pi mesons negatius a la radioteràpia.     

 

 Radioactivitat: Causa del procés de la desintegració d’isòtops. Aquest 

procés fa que hi hagin molts elements radioactius en l’ambient. A la 

naturalesa, no existeix cap material que tingui una radioactivitat nul·la. 

 

 Gray (Gy): El Gray és la unitat de mesura de la quantitat de dosi de 

radiació absorbida. Aquesta unitat de mesura és compatible amb 

qualsevol tipus de radiació. Un gray (Gy) és igual a un Joule (J) d’energia 

que es subministra a un quilo (Kg) d’un material. Això ens permet 

relacionar la dosi de la radiació amb l’energia que es dona en un 

material d’una massa determinada. Aquesta magnitud determina la  

unitat de mesura determina l’energia mitjana absorbida en el medi per 

unitat de massa a causa de la radiació que incideix sobre aquesta. 

 

 Sievert (Sv): Unitat de mesura que s’utilitza per derivar una quantitat 

que anomenem dosi equivalent. La dosi equivalent relaciona la 
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quantitat de dosi de radiació absorbida per un teixit humà i l’efecte 

biològic que causa en el cos aquesta radiació. No totes les radiacions 

tenen el mateix efecte biològic encara que el cos humà absorbeixi la 

mateixa dosi. La dosi equivalent normalment s’expressa en milions de 

Sievert o micro-Sievert (µSv). 

 

 Bequerel (Bq): Unitat de mesura que s’utilitza en el SI que determina 

l’activitat de les radiacions. L’activitat és el número de desintegracions 

que tenen lloc cada segon en una quantitat de material radioactiu. Un 

becquerel equival a una desintegració atòmica per segon. 

 

 Rad: Unitat de dosi de radiació absorbida. És una altra unitat de mesura 

diferent. 

 

 Ionització: procés en el qual s’arranca un electró d’un àtom. El conjunt 

resultant format per aquest electró lliure i l’àtom amb càrrega positiva 

resultant s’anomena ió. 

 

 Radiodiagnòstic: processos d’observació i exploració d’estructures 

anatòmiques mitjançant radiografies, fluoroscòpies o tomografies 

computacionals. 

 

 Medicina nuclear: camp clínic d’estudi relacionat amb l’ús diagnòstic i 

terapèutic dels radionúclids. Els radionúclids són formes inestables d’un 

element donat, totes elles amb el mateix número de protons però 

diferent número de neutrons.   

 

 Radioteràpia: tractament de malalties amb radiacions ionitzants. 

Consisteix en destruir cèl·lules i teixits tumorals mitjançant la radiació.  
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2.1.4 Classificació i tipus de radiacions 

No hi ha una única classificació per diferenciar o ordenar les radiacions. Es 

classifiquen segons les seves característiques i com que aquestes són moltes, hi ha 

diverses maneres per fer-ho. Vegem algunes maneres de classificació: 

2.1.4.1 Segons la matèria  de les quals estan formades: 

 

- Corpusculars:  les partícules que transporten aquesta energia tenen massa 

com els protons, els neutrons i els electrons. L’energia que és transportada 

s’associa a la massa. Tenen gran velocitat però sempre inferior a les ones 

electromagnètiques. 

 

- No corpusculars:  Són les anomenades ones electromagnètiques. 

Aparentment, les radiacions electromagnètiques reuneixen les propietats 

de les ones però normalment aquestes radiacions es comporten més com 

un corrent de bales petites, cadascuna d’aquestes viatge a una velocitat 

concreta i carregant una certa quantitat d’energia. Aquesta energia és 

transportada per partícules que no tenen massa com els fotons o els 

neutrins, que són quantums d’energia. Aquests fenòmens ondulatoris 

obeeixen tots les mateixes lleis físiques i es poden descriure segons els 

paràmetres següents: la longitud d’ona, la freqüència d’ona i la seva 

energia. Com més petita és la longitud d’ona, més freqüència d’ona i més 

gran serà l’energia que transporta. La principal característica de les ones 

electromagnètiques és que no necessiten un medi material per propagar-se 

com en el cas de les ones mecàniques. En el buit, les ones 

electromagnètiques tenen una velocitat que s’acosta a la de la llum 

(c=300.000km/segon) i es diferencien per la seva longitud i freqüència 

d’ona. La longitud d’ona representa la longitud d’una oscil·lació complerta i 

la freqüència determina el número d’oscil·lacions que fa la ona en un segon. 
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Les ones electromagnètiques són les representades en l’espectre 

electromagnètic (Fig. 4.1 i Fig. 4.2) ordenades segons la seva freqüència,  

longitud d’ona, energia que transporten i l’efecte biològic que tenen. 

L’espectre s’estén des de les freqüències més baixes (o longituds d’ona 

altes) fins a les freqüències més altes (o longituds d’ona baixes). 

La radiació, en aquestes ones electromagnètiques, viatja en forma de 

paquets d’energia o quantums d’energia que anomenem fotons. L’energia 

d’un fotó depèn de la seva freqüència o longitud d’ona segons l’equació de 

Planck:     

E = h · f on E és l’energia del fotó, h representa la constant de Planck 

6,62618 · 10-34 J i f la freqüència. Combinant aquesta fórmula amb v (c) = λ · 

f trobem que:                      

 

Amb aquesta fórmula podem saber la relació que hi ha entre la ona i 

l’energia que aquesta transporta. Si la freqüència és més alta, o el que és el 

mateix, la longitud d’ona és més petita, l’energia que transportarà l’ona 

serà més gran. 

 

 

               
 

 

 

Figura 4.1 Espectre electromagnètic. Origen: 

Consejo de Seguridad Nacional 
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2.1.4.2 Segons la manera d’obtenir-les: 

 

- De manera natural: els isòtops radioactius estan presents a l’escorça 

terrestre, als aliments i a l’aigua. Aquesta radiació natural sorgeix a causa 

del procés de desintegració, que he esmentat abans, causat per la 

inestabilitat del nucli sense ser manipulada. Alguns exemples són la radiació 

còsmica, que procedeix de l’espai o la radiació del radó, que procedeix de la 

terra. Aquestes es poden trobar en més o menys quantitat segons factors 

com: la composició del sòl, els materials de construcció, les condicions 

meteorològiques, la latitud o l’estació de l’any.  

 

 La radiació còsmica: procedeix de l’espai però només una petita 

fracció arriba a la terra perquè la seva major part se la queda 

l’atmosfera. És per això que depèn de la latitud: en el cim d’una 

muntanya o en avió, es rebrà una quantitat de radiació còsmica més 

elevada que al nivell del mar. 

Figura 4.2. Espectre electromagnètic amb representació 

gràfica del criteri d’ordenació de les ones 

electromagnètiques: longitud d’ona, freqüència, energia 

transportada i efecte biològic. Origen: Consejo de 

Seguridad Nacional. 
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 La radiació del radó: procedeix de la desintegració del nucli del 

metall radi que contenen algunes roques, fundamentalment les 

granítiques. El radó sorgeix per la procedència de les roques que el 

possibiliten, és a dir, que depèn de la concentració de radi, de la 

localització i de l’ambient en el que es troben les roques. Per 

exemple, es poden formar grans concentracions de radó a l’interior 

de vivendes que estan construïdes en un lloc o material determinats, 

sobretot si la ventilació és insuficient. 

 

Trobem també radiacions, tot i que en quantitats molt petites, en productes 

naturals que ingerim, en els ossos, que contenen elements radioactius com 

el radi o el poloni, i en els pulmons. 

 

- De manera artificial: ones electromagnètiques originades per l’ésser humà. 

Són artificials les ones que s’apliquen en el radiodiagnòstic, la radioteràpia, 

la medicina nuclear i les centrals nuclears. Explicaré més endavant aquestes 

radiacions ionitzants aplicades a la medicina. Alguns exemples d’ones 

artificials, però que no són ionitzants són: les dels electrodomèstics, els pals 

d’alta tensió, els radars, la televisió, la telefonia mòbil, les plaques 

d’inducció etc... Com poden observar, és molt més gran el número de 

radiacions artificials, és a dir, produïdes per l’ésser humà i que per tant, 

podrien ser evitables, que no el de radiacions naturals. 

 

2.1.4.3 Segons si provenen del nucli de l’àtom:  

 

Són les anomenades radiacions nuclears les quals i ho són les partícules 

alfa, les beta i els rajos gamma (fig. 5). 

 

- Partícules Alfa (α): són nuclis d’heli constituïts per dos protons i dos 

neutrons. Són de les partícules ionitzants de més massa i relativament 

lentes. Provenen de la desintegració de nuclis altament radioactius com 
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l’urani o el radi. Tenen molt poc poder de penetració i per tant, són fàcils 

d’evitar fins i tot amb una fulla de paper. Aquestes partícules són altament 

perilloses quan s’incorporen directament al nostre cos (contaminació 

interna) a través d’una ferida o ingerides. 

 

- Partícules Beta (β): són electrons lliures (beta negatius) o positrons (beta 

positius). També surten de les desintegracions del nucli dels àtoms 

radioactius. Tenen una massa més petita que les partícules alfa la qual cosa 

fa que siguin més ràpides (quasi a la velocitat de la llum) i que tinguin més 

capacitat de penetració. En alguns casos, podran traspassar una fulla de 

paper però no una làmina de metall, sempre depenent de l’energia que 

transporten. 

 

- Rajos Gamma (γ): Són una forma d’ones electromagnètiques que no tenen 

ni massa ni càrrega. Poden ser extremadament penetrants i tenen la 

capacitat de traspassar un mur de ferro o formigó. Els emissors de rajos 

gamma són molt perillosos tan interna com externament, tot i que ho són 

més els emissors de les partícules Beta i Alfa. 

 

 

 

- Neutrons: la radiació que emeten és molt penetrant perquè no tenen 

càrrega elèctrica. No són ionitzants per si mateixos però quan xoquen amb 

un altre nucli poden activar-lo o provocar la seva desintegració i per tant, 

aquest podrà alliberar radiació. Els neutrons tenen més capacitat de 

penetració que els rajos gamma. 

 

Figura 5. Representació de les radiacions 

ionitzants (alfa, beta i gamma). Origen: 

Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) 
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2.1.4.4 Segons el seu efecte biològic: 

 

- De baixa energia o no-ionitzants: radiacions que no tenen la suficient 

energia com per arrencar electrons d’un àtom, de ionitzar-los o d’alterar el 

seu comportament. Així doncs, aquestes radiacions actuen a través d’un 

efecte tèrmic, mecànic i fotoquímic en els teixits. Són exemples de 

radiacions no-ionitzants: la radiofreqüència, les microones, la radiació 

infraroja i la radiació ultraviolada. Són les ones electromagnètiques menys 

energètiques perquè tenen una longitud d’ona més gran que les ionitzants 

o de alta energia. Les radiacions de baixa energia les podem classificar en 

diferents tipus: 

 

 Les de freqüència més petita que les ones de ràdio, la 

radiofreqüència i les ones de microones: els efectes que 

aquestes produeixen sobre l’ésser humà podrien ser cremades, 

escalfament o descàrregues elèctriques però les màquines que 

emeten aquestes radiacions estan dissenyades per ser molt 

segures. Alguns exemples serien les xarxes d’alta tensió, els 

electrodomèstics, la ressonància magnètica nuclear, les plaques 

d’inducció de cuina, la televisió, el telèfon o  les que emeten les 

Figura 6. Capacitat de penetració de les radiacions nuclears. 

Origen:http://www.minetur.gob.es/energia/nuclear/Instalacio

nes/PublishingImages/tipos_radiacion.jpg  

 

http://www.minetur.gob.es/energia/nuclear/Instalaciones/PublishingImages/tipos_radiacion.jpg
http://www.minetur.gob.es/energia/nuclear/Instalaciones/PublishingImages/tipos_radiacion.jpg
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senyals de radar. La propietat que tenen aquestes microones és 

que tenen la capacitat de reaccionar amb els teixits i d’aquesta 

manera generen calor fins i tot en capes profundes. Aquestes 

ones de baixa freqüència són produïdes per oscil·lacions 

elèctriques i són detectades per aparells electrònics.  

 

 La radiació làser: terme Làser correspon a les sigles en anglès de 

“amplificació de llum per emissió estimulada de radiació” (Light 

Amplification by Stimulated Emission of Radiation). La radiació 

làser emet raigs paral·lels i dirigits. S’utilitzen en tractaments 

dermatològics, oculars, cirurgia, odontologia… L’energia 

absorbida pel material que rep el feix de làser es transforma en 

calor i per tant, un efecte tèrmic. La pell i els ulls són els òrgans 

que es poden veure afectats a més mesura que els altres. 

 

 La radiació infraroja: És produïda per vibracions moleculars i 

excitacions dels electrons que es troben més a l’exterior de 

l’àtom. La majoria de materials sòlids són resistents a aquesta 

radiació. S’utilitza normalment per tractar zones de la pell. Té un 

efecte fototèrmic superficial ja que no arriba a més de 3cm de 

profunditat. Els infrarojos poden fer que substàncies tòxiques de 

la pell quedin inactives, com la destrucció de la molècula 

bilirubina. En medicina forense, s’empren per la determinació 

de processos amb alta o baixa temperatura, per exemple per 

determinar la data de mort.  Les radiacions infraroges són 

capaces de dipositar la seva energia a l’interior dels teixits i una 

exposició prolongada pot donar lloc a cremades,  per exemple 

quan ens acostem massa davant un foc. Aquesta radiació és 

invisible però la podem sentir per el calor que produeix a la pell. 

 

  La llum visible:  la radiació visible és la radiació que té la 

longitud d’ona compresa entre 400 i 760nm. Està produïda per 
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els àtoms excitats de la part més externa de l’àtom. L’ull humà, 

té la capacitat de veure aquesta radiació magnètica i per tant és 

l’exemple de radiació òptica més clar. Aquesta conté tots els 

colors, des del vermell que és el que té major longitud d’ona, 

fins al blau, que té la longitud d’ona més petita i per tant pot 

danyar l’ull en algunes situacions. La seva font principal és el sol 

i el 45% de la radiació solar que arriba a l’atmosfera és llum 

visible. L’efecte més característic de la llum visible és el 

fotolumínic que s’obté mitjançant el corrent elèctric i s’utilitza 

amb finalitats domèstiques, socials i industrials. Generalment la 

llum visible no provoca efectes greus. L’únic efecte que podríem 

destacar és que una escletxa intensa de llum pot provocar 

taques en el camp visual ja que pot alterar el pigment de la 

retina de l’ull.  

 

 La radiació ultraviolada: És produïda per l’excitació dels 

electrons que es troben a la part exterior de l’àtom. En general, 

suposen el 5% de la radiació que emet el sol i arriba a la Terra. 

És invisible i una sobreexposició d’aquesta pot produir efectes a 

curt i a llarg termini. A curt termini serien l’enrogiment de la pell 

i mal els ulls en canvi, a llarg termini la radiació ultraviolada 

podria produir càncer de pell (melanomes), envellir de manera 

prematura les cèl·lules ja que s’altera la seva immunitat, o danys 

als ulls com les cataractes. Una de les propietats de les 

radiacions ultraviolades és la seva fluorescència. La radiació UV 

al incidir en alguns tipus de teixits pot emetre llum visible i 

d’aquesta manera, es poden distingir diferents tipus de lesions. 

Les radiacions UV també tenen un important efecte fotoquímic 

que causa especialment lesions en l’ADN. Amb l’exposició de 

raigs UV, s’uneixen dues timines, formant d’aquesta manera un 

dímer de timina i s’impedeix la síntesi correcte d’ ARN. Per 

últim, tenen un efecte fotoelèctric. Quan aquesta radiació 
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incideix sobre algun tipus de substància emet electrons i això 

serveix, entre altres coses, per conèixer la dosi que alliberen 

aquestes radiacions. Se’n distingeixen tres tipus de radiacions 

UV:  

 

o UV-A: la seva longitud d’ona va de 380nm a 320nm. És la 

radiació que arriba amb més intensitat a la Terra i té la 

capacitat de penetrar en els teixits. Aquesta radiació és 

coneguda com la més pròxima o més llarga. 

 

o UV-B: la seva longitud d’ona va de 320 a 280 nm. 

S’utilitza per l’aplicació de l’efecte fotoquímic. Després 

que el cos humà hi hagi estat exposat, produeix vitamina 

D a partir de la melanina, una substància precursora que 

es troba a la pell mitjançant una reacció fotobiològica. És 

biològicament perjudicial i és coneguda com la radiació 

ultraviolada mitja. 

 

o UV-C: Té una longitud d’ona més curta que les altres, de 

280 a 200 nm. Presenta el màxim d’energia i el màxim 

d’efectes germicides. S’utilitza preferentment en 

processos d’esterilització. Produeix la mort cel·lular al 

destruir les proteïnes i els àcids nucleics de la cèl·lula, a 

causa del seu efecte fotoquímic.  

 

Aquestes radiacions en general, s’utilitzen a nivell social ja 

que tenen efectes estètics com el bronzejat, sobretot les 

radiacions UV-A. En el camp de la medicina, s’utilitzen com 

un medi d’esterilització sobre gèrmens, ja que alteren 

l’estructura del DNA i la d’altres molècules de la cèl·lula. 

També tenen una acció catalítica: en contacte amb l’oxigen 

i l’aigua poden produir peròxid d’hidrogen (H2O2) i ozó (O3), 
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que són dues substàncies que destrueixen els gèrmens i els 

microorganismes a nivell cel·lular.  

 

 Camps electromagnètics: les ones electromagnètiques de 

baixa freqüència es denominen camps electromagnètics (CEM) 

i segons la OMS (Organització  Mundial de la Salut) es poden 

classificar en camps estàtics que no tenen freqüència, en 

freqüències extremadament baixes i en radiofreqüències. Cada 

vegada són més els camps electromagnètics que utilitzem ja 

que qualsevol aparell que estigui endollat a una xarxa elèctrica 

encara que no estigui encès està sotmès a un camp elèctric. 

Quan hi ha càrregues elèctriques en moviment es produeixen 

els camps magnètics. Per tant, els CEM són una combinació 

entre ones elèctriques i magnètiques que es desplacen 

simultàniament. Els camps elèctrics estàtics són descàrregues 

elèctriques que no penetren en l’organisme però se’n pot 

percebre per el moviment del pèl cutani tot i que no tenen 

efectes apreciables per  a la salut. L’exposició de les persones a 

camps de freqüències extremadament baixes prové en gran 

part de les línies d’alta tensió. Aquestes estan en 

funcionament a 60 Hz de freqüència als Estats Units i Canadà, i 

a 50 Hz a Europa. No hi ha proves consistents de que 

l’exposició a aquests camps de freqüències extremadament 

baixes produeixin alteracions directes a l’ADN però tot i així 

poden influir en la estimulació del càncer ja que l’exposició a 

aquests camps pot modificar els fluxos iònics a través de les 

membranes cel·lulars i per tant, alterar la seva funció. Les 

radiofreqüències inclouen també les microones ja que les dues 

produeixen efectes tèrmics similars. Les microones són 

capaces de dipositar la seva energia a l’interior dels teixits i 

provocar cremades a una llarga exposició. És un clar exemple 

de microones i radiofreqüències la telefonia mòbil. Actualment 
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s’utilitzen més de 190 milions de telèfons en el món i aquests 

estan connectats entre si mitjançant estacions base. Tant els 

telèfons com les estacions emeten radiofreqüències, encara 

que aquestes últimes transmeten més potència que els 

telèfons mòbils. 

 

- Radiacions d’alta energia o ionitzants: són les radiacions que tenen la 

suficient energia com per arrencar un electró d’un àtom i convertir aquests 

en ions. Aquestes, es veuran molt més detalladament en el següent apartat. 
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2.1.5 Radiacions ionitzants 

Les radiacions ionitzants són aquelles radiacions que al incidir sobre els teixits, 

perden part de l’energia i d’aquesta manera separen els electrons dels àtoms 

dels teixits incidits, transformant-los en ions. Aquest procés es pot fer de 

manera directe o indirecte. L’acció directe es dóna quan una partícula ionitzant 

interacciona i és absorbida per una macromolècula com el DNA, l’ RNA o les 

proteïnes. Comparada amb aquesta, l’acció indirecta implica l’absorció de 

radiació ionitzant pel medi en el qual es troben les molècules, per exemple, 

l’aigua.  

Un àtom quedarà elèctricament descompensat quan rebi la suficient energia 

perquè sigui possible separar de l’àtom un o varis electrons. D’aquesta manera, 

el número de càrregues positives és major al de les negatives i parlem de ió 

positiu o catió. La ionització atòmica també pot ser causa de l’aportació 

d’electrons a l’àtom però en aquest cas l’àtom es convertiria en un ió negatiu o 

anió. Els ions atòmics solen ser molt reactius i tendeixen a recuperar la seva 

estabilitat mitjançant la captura de càrregues lliures o mitjançant la seva unió a 

altres àtoms donant lloc d’aquesta manera a compostos químics.  

L’espectre electromagnètic és molt ampli, però només tenen la capacitat de 

ionitzar aquelles radiacions que es troben situades al costat dret de l’espectre. 

Concretament els raigs X, que tenen una freqüència entre 1017 i 1020 Hz i els 

raigs Gamma els quals tenen una freqüència compresa entre 1020 i 1024 Hz. El 

fet de tenir una freqüència molt alta i una longitud d’ona molt petita fa que 

puguin transportar molta energia i que tinguin una capacitat de penetració que 

les altres radiacions, com les ones de ràdio o la llum ultraviolada, no tenen.  

Les radiacions ionitzants segueixen el mateix criteri de classificació que totes 

les radiacions en general. Segons el seu origen, podem distingir les naturals de 

les artificials. Els raigs gamma, per exemple, provenen del nucli de l’àtom i els 

raigs X, són radiacions artificials. També podem distingir les 

electromagnètiques de les corpusculars. Les radiacions gamma i els raigs X no 

tenen massa i per tant, són ones electromagnètiques. En canvi, les radiacions 
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de les partícules alfa i beta o els raigs còsmics tenen massa i per tant, són 

corpusculars. Vegem-ne detalladament, algunes d’aquestes radiacions 

ionitzants: 

 

- La radiació còsmica  

 

Els raigs còsmics són partícules altament energètiques que procedeixen de 

l’espai exterior i bombardegen la superfície de la Terra. L’atmosfera 

protegeix, en certa manera, la Terra sobretot gràcies a la seva capa d’ozó 

que es troba a la estratosfera. Per tant, la intensitat d’aquestes partícules 

variarà segons la localització geogràfica. Aquestes partícules altament 

energètiques seran més intenses a altituds elevades que al nivell del mar. 

Segons la seva capacitat de penetració, ja sigui major o menor, es 

classifiquen en raigs durs i tous. Quan aquests raigs entren en contacte amb 

les partícules del sòl i de l’aigua formen la radiació que anomenem de fons.  

Els raig còsmics són radiacions d’origen natural i han existit sempre. El 80% 

de les dosis de radiacions que rep la població mundial anualment són 

radiacions d’origen natural. L’exposició a aquestes radiacions naturals, pot 

produir la incorporació a l’organisme d’isòtops radioactius ja sigui per 

inhalació, per ingestió o per exposició externa. El límit establert de dosi de 

radiació natural recomanades per la ICRP (International Commission of 

Radiological Protection)  és de 1 mSv per any.  

Els passatgers i la tripulació d’un avió, per exemple, rebran una dosi de 

radiació còsmica i per tant, d’origen natural, de 0,03 mSv durant un vol de 

5.000 quilòmetres. Es calcula que per cada 1.000 metres d’altitud la dosi de 

radiació natural augmenta en 0,03 mSv. 

La quantitat de radiació absorbida per l’organisme no depèn només de 

l’altitud sinó també de la latitud. Com més a prop dels pols nord i sud es 

troba un organisme, més dosi de radiació rebrà. La qual cosa ens fa 

concloure, que una persona que viu a Noruega rebrà més taxa de radiació 

còsmica que una persona que viu a Grècia.  
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Cal mencionar també la radiació que hi ha a l’escorça terrestre i que per 

tant, no prové de l’espai. Es troba a elements presents a l’escorça com el 

potassi (Z=40) i a dos elements radioactius naturals que procedeixen de la 

desintegració de l’urani (Z=238) i del tori (Z=232).  

Els nivells de radiació natural terrestre al voltant del món difereixen d’un 

lloc a l’altre segons la concentració d’elements radioactius que es troben en 

l’escorça. D’aquesta manera, els nivells més alts de radiació terrestre es 

troben en llocs de formació geològica com és la formació de roques 

granítiques o sedimentàries. Els nivells més baixos, s’associen a les roques 

bàsiques o a les formacions sedimentàries d’origen marí.  

 

- El gas radioactiu Radó-2224 

El gas radioactiu radó (Z=86), juntament amb els elements de la seva sèrie 

radioactiva, són els que causen la major part de les radiacions d’origen 

natural que rebem. És un gas noble i per tant, d’activitat química reduïda. 

Aquest element es produeix per la descomposició de l’urani que es 

desintegra en radi i aquest en radó. Aquesta descomposició té lloc a 

                                                             
4 A=222, massa atòmica de l’element. El radó és un element de número atòmic Z=86. Veure annex.  

Figura 6. Representació de valors 

anuals de radiació còsmica a 

diferents altituds. 
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l’escorça terrestre i una vegada s’ha desintegrat l’urani, el radó emigra cap 

a l’atmosfera i allà es dispersa i es desintegra en els seus descendents, els 

elements de la seva sèrie radioactiva. 

   

 

 

El que  fa que el gas radó sigui tòxic i perjudicial per la salut és la seva 

radioactivitat ja que és un emissor de partícules α (He++)5 que produeixen 

ionitzacions en la matèria cel·lular. El gas radó 222 es desintegra donant lloc 

a isòtops radioactius de vida mitjana o curta. També emet partícules β i β-γ. 

Els nostres pulmons retenen part d’aquests isòtops radioactius a mesura 

que es va desintegrant al llarg del dia.  

El radó es troba principalment a les cases ja que està present en els 

materials de construcció. A través de canalitzacions, materials porosos, 

murs i fissures, el gas també entra dins les vivendes. Tot i així, les 

concentracions de radó varien durant el dia i quan els habitatges es troben 

ben ventilats és quan els nivells són més baixos. 

Els factors atmosfèrics també afecten a les concentracions d’aquest gas. El 

radó es dissol fàcilment en aigua i per tant, en períodes de pluges, la 

quantitat  de radó que arriba a la superfície és menor. 

- Els raigs X i raigs γ 

Els raigs X són físicament idèntics als raigs gamma però a diferència 

d’aquests últims, els raigs X són artificials, existeixen a causa d’una 

                                                             
5 (He++):  L’element heli constituit per dos protons i dos neutrons (Heli-4). 

Figura 7. Series radioactives d’isòtops naturals. La 

sèrie del mig representa la descomposició de l’urani 

en radi i d’aquest en gas radó.  
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intervenció humana. El seu descobriment el va dur a terme Wilhelm 

Röntgen6 al 1895, quan estudiava l’efecte dels raigs catòdics. A més a mes, 

també difereixen en què els raigs X s’originen en l’escorça dels àtoms, 

concretament a la capa d’electrons que envolta el nucli, mentre que els 

raigs gamma són nuclears, s’originen en els propis nuclis.  

Els raigs X són ones electromagnètiques, sense massa, i es caracteritzen per 

els fotons. Aquests fotons provenen de l’acceleració o la frenada de 

partícules carregades pels electrons o del salt d’electrons entre nivells 

d’energia. Aquests raigs tenen la suficient energia per travessar els teixits 

del cos humà i d’altres materials. Com més alta és l’energia, més gran és el 

seu poder de penetració. Com que tenen una longitud d’ona força curta, 

menys de 10 nanòmetres, el seu poder de penetració és força elevat i això 

permet que travessin matèria considerablement espessa i proporcionin 

imatges molt clares de les estructures internes d’aquesta. 

S’originen en el buit dins un tub, en el qual es fan xocar els electrons contra 

un material determinat. Tots els tubs de raigs X estan constituïts d’un 

càtode i un ànode col·locats a l’interior d’un embolcall de vidre. S’ha de 

tenir en compte el fet que aquests tubs poden adoptar diferents formes i 

estructures depenent del propòsit amb el qual es volen utilitzar aquests 

raigs. En el tub es forma un circuit electromagnètic en el qual es pot anar 

variant el voltatge, l’element, els feixos d’electrons... Habitualment, i en el 

més senzill dels casos, al costat del càtode, hi ha un filament de tungstè7 en 

forma d’una bobina col·locat a poca profunditat en forma de copa. Quan 

aquest filament s’escalfa els electrons surten de la superfície del tungstè. En 

aquest cas, el tungstè perdrà electrons i quedarà positiu mentre que 

l’ànode atrau els electrons en direcció contrària a les agulles del rellotge. 

Com que l’espai entre l’ànode i el càtode es troba en el buit, els electrons 

no es poden trobar amb les molècules de gas aire que hi ha al voltant i 

                                                             
6  Wilhelm Conrad Röentgen va rebre el Premi Nobel de física al 1901per la invenció dels raigs X.  
7 Tungstè: Element més freqüent que es troba formant part de l’ànode dels  tubs de raigs X. Té un 
nombre atòmic elevat (Z= 74). 
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d’aquesta manera, adquireixen una velocitat molt més alta. Quan els 

electrons han estat parats per l’ànode, es formen els raigs X i s’emeten en 

totes les direccions.  

 

 

 

 

 

 

 

Segons el voltatge que es proporciona en el circuit dins el tubs, la quantitat 

de raigs X podrà ser més o menys útil. Amb el voltatge que s’utilitza en la 

radiologia per diagnosticar, menys de l’1% de l’energia es pot utilitzar com a 

raigs X i l’altre 99% es transforma en calor i s’ha de retirar de l’ànode.  

Figura 8. Tub més habitual de formació de raigs X. 

Origen: Physics of Radiatiology.  Johns, Harold 

Elford; Cunningham, John Robert 

Figura 9. Representació més esquemàtica del tub de 

raigs X. (1) càtode, (2) font d’electrons, (3) focus 

receptor d’electrons, (4) ànode, (5) espai en el buit. 

Les fletxes vermelles són els raigs X. Origen: Els raigs 

X: unes ones centenàries en el diagnòstic mèdic. 
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En els tubs de raigs X que s’utilitzen normalment, especialment pel 

diagnòstic s’utilitza un voltatge de pocs kV8 per tant, poca calor, i els 

electrons no són atrets suficient per l’ànode. D’aquesta manera, es forma 

un núvol d’electrons que tendeix a tornar cap al filament de tungstè sinó 

s’aplica el suficient voltatge entre el càtode i l’ànode perquè els electrons es 

dirigeixin a l’ànode i d’aquesta manera, es formin els raigs X. Com més 

augmentin els kV més ràpid serà atret el núvol d’electrons per l’ànode. 

Aquest núvol d’electrons s’anomena espai carregat.  

 

 

 

 

Els raigs X i γ , com he esmentat abans, són físicament idèntics i per tant es 

comporten d’igual manera al interactuar amb la matèria. La radiació 

gamma és una radiació electromagnètica d’energia superior als raigs X. Es 

genera espontàniament en els nuclis inestables o radioactius per intentar 

aconseguir la inestabilitat. La transferència d’energia per passar d’un estat 

excitat a un estat estable és fa en forma de radiació gamma.  

Aquestes dues radiacions electromagnètiques al interaccionar amb la 

matèria i ionitzar-la ho fan de manera indirecta, donen lloc a electrons 

                                                             
8 kV (quilovolt): Unitat de mesura segons el Sistema Internacional de la força electromotriu i de la tensió 
d’un circuit elèctric. 

Figura 10. Representació del tub de raigs X 

en el diagnòstic radiològic. Origen: Consejo 

de Seguridad Nuclear. 
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secundaris que provoquen excitació i ionització del medi que travessen. 

Quan interactuen amb la matèria, transfereixen tota o part de la seva 

energia a un electró. Aquest electró, que és una partícula, és expulsat de 

l’àtom, i segons l’energia que tingui es mourà ràpidament a través de la 

matèria produint moltes ionitzacions i excitacions en el seu recorregut. Per 

tant, l’agent que lesiona en els raigs X o γ és una partícula que s’anomena 

electró ràpid. De manera més senzilla, aquestes radiacions 

electromagnètiques al interaccionar amb la matèria donen lloc a electrons 

secundaris que provoquen la ionització. Aquestes radiacions poden seguir 

algun dels processos següents per interaccionar amb la matèria: 

 Efecte fotoelèctric: el fotó incident, que prové dels raigs X o γ, queda 

completament absorbit i transfereix tota la seva energia a un electró 

ràpid que escapa de l’àtom al qual es trobava. Aleshores, la plaça que 

aquest electró deixa lliure és ocupada per un altre electró del mateix 

àtom emetent els raigs X característics.  

 

 

 

 

 

 

 

 Efecte Compton: El fotó incident només cedeix part de la seva energia a 

l’electró amb el qual interacciona i es desvia de la seva trajectòria 

inicial, es dispersa. Aleshores queda un fotó dispersat amb la trajectòria 

Figura 11. Representació de l’efecte 

fotoelèctric. El fotó incident cedeix tota la seva 

energia a un electró que es converteix en 

electró ràpid. Origen: Consejo de Seguridad 

Nuclear (CSN) 
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desviada i un electró secundari i ràpid amb una certa energia que ha 

rebut del fotó, la qual depèn de l’angle de dispersió. 

 

 Formació de parells: El fotó incident es transforma en un electró i un 

positró.  

 

- Els raigs gamma (2.1.4.3) 

És un tipus de radiació ionitzant independent als raigs X, però tenen unes 

característiques i un comportament físic molt semblants. Per això s’han 

explicat simultàniament amb els raigs X a l’apartat anterior. És una radiació 

ionitzant natural que prové del nucli de l’àtom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Capacitat de penetració dels raigs X i γ. Tenen una 

estructura molt semblant per això es poden explicar junts. Només 

pot parar la seva capacitat de penetració el plom o el formigó. 

Origen: Consejo de Seguridad Nuclear 
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2.1.5.1 Efectes cel·lulars de les radiacions ionitzants 

L’estudi de la sèrie de successos que es produeixen després de l’absorció 

d’energia procedent de radiacions ionitzants, dels esforços de l’organisme 

per compensar els efectes d’aquesta absorció d’energia i de les lesions que 

es poden produir en aquest organisme és la ciència de la radiobiologia. 

Els esforços que fan els éssers vius per controlar l’energia que han absorbit 

de les radiacions ionitzants resulten en els efectes biològics. Alhora de 

parlar d’aquests efectes biològics que sorgeixen de la interacció de les 

radiacions amb els organismes s’han de tenir en compte alguns dels 

següents conceptes generals:  

- L’energia que es diposita a l’organisme es fa molt ràpidament, 

aproximadament en 10-17 segons. 

 

- La interacció de la radiació amb les cèl·lules és una funció de 

probabilitat, una qüestió d’atzar, és a dir, que la radiació pot 

interaccionar o no i es poden produir danys o no. 

 

 

- És un procés que no és selectiu, l’energia es diposita de forma 

aleatòria a la cèl·lula. 

 

- Els canvis biològics que en resulten es produeixen només quan ha 

transcorregut un cert període de temps i depenen de la dosi inicial. 

 

 

- Els canvis visibles produïts en cèl·lules, teixits i òrgans com a 

conseqüència de les radiacions ionitzants de la interacció de la 

radiació no són únics, és a dir, no es poden distingir dels danys 

produïts per altres traumes o malalties.  
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Per poder interpretar i comprendre aquestes respostes biològiques visibles 

a les cèl·lules, teixits o òrgans s’ha de conèixer bé la interacció i per tant, la 

dosi inicial de la radiació a la cèl·lula. 

Ja s’ha explicat abans tot el procés de ionització, de ions i d’àtoms excitats i, 

breument, la ionització de manera directa o indirecta. Les molècules 

ionitzades de manera directa són el DNA, l’RNA o algunes proteïnes de la 

cèl·lula. En canvi, de manera indirecta, primer s’ionitza el medi en el qual es 

troben aquestes molècules. El medi que absorbeix la radiació ionitzant de 

manera indirecta en més del 90% dels casos és l’aigua (H2O). S’ha de tenir 

en compte que a la cèl·lula hi ha més quantitat d’aigua que en qualsevol 

altre tipus de component estructural i, per tant, la probabilitat que les 

radiacions actuïn de manera indirecta és molt més gran que de manera 

directa.  

L’aigua (H2O), un cop ha absorbit la radiació, produeix una parella de ions 

(H2O- i H2O+) a través de les següents reaccions:  

 

L’electró lliure (e-) després és capturat per una altra molècula d’aigua i es 

forma el següent ió: 

 

Aquests dos ions que en resulten són molt inestables i es dissocien, es 

trenquen de manera molt ràpida en el medi aquós. D’aquesta manera es 

formen un altre ió i un radical lliure9, que només conté un electró i un nivell 

d’energia la qual cosa el fa fortament reactiu ja que tendeix a aparellar-se 

amb un altre electró. Els dos ions de les molècules d’aigua es dissocien de la 

següent manera: 

                                                             
9 Radical lliure (OH· i H·) :  àtom o grup d’àtoms que transporten un electró que no està en parella ni té 
càrrega, només conté un sol electró la qual cosa el fa ser fortament reactiu.  
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Aleshores, el resultat final de la interacció de radiació ionitzant amb l’aigua 

és la formació d’una parella de ions (H+ i OH-) i de dos radicals lliures (OH· i 

H·). Els efectes que aquests productes poden produir en les cèl·lules són:  

- Els ions (H+ i OH-) es poden recombinar formant una molècula d’aigua 

(H2O) normal i no es produiria cap dany a la cèl·lula. Aquests ions, 

també, poden reaccionar químicament i fer malbé macromolècules 

que es troben a la cèl·lula. Els ions H+ i OH-, però, no contenen una 

quantitat excessiva d’energia i per tant és més probable que es 

recombinin sense perjudicar a la cèl·lula. 

 

- Per altra banda, els radicals lliures (OH· i H·) són extremadament 

reactius a causa de les seves propietats físiques i químiques. Com 

passava també amb els ions, es poden recombinar per formar una 

molècula d’aigua normal H2O, sense ser perjudicial. Es poden unir 

també dos radicals lliures i formar una substància tòxica i que farà 

malbé l’organisme com és el cas del peròxid d’hidrogen (OH· +OH·  

H2O2). Aquests radicals lliures, també podrien reaccionar amb 

molècules normals i macromolècules biològiques formant noves 

estructures. Per exemple, un radical lliure reacciona amb una 

molècula biològica (RH) alliberant hidrogen i un altre radical lliure 

biològic (RH + H·  R· + H2).  

Els radicals lliures són un factor fonamental en la producció de lesions 

cel·lulars a causa de les radiacions ionitzants ja que són capaços d’iniciar 

reaccions químiques d’una manera molt ràpida i formar molts de productes 

que poden ser perjudicials per a la cèl·lula.  
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L’ ADN és la macromolècula de la cèl·lula que més afectada es veu per les 

radiacions ionitzants i això li impossibilita funcionar i dividir-se normalment, 

aquesta pot morir immediatament o al cap d’unes quantes divisions. 

L’efecte sobre l’individu serà més gran com més gran sigui la destrucció de 

cèl·lules mare que generen les cèl·lules filles que són components de teixits 

vitals com la medul·la òssia, la pell, els intestins...  

Quan una cèl·lula pateix un dany genètic les seves funcions queden 

alterades de manera permanent. D’aquesta manera, una cèl·lula pot 

transformar-se de manera que les seves descendents es converteixin en 

cèl·lules canceroses. Quan s’altera el material genètic es produeix una 

mutació que pot ser gènica o cromosòmica.   

Es parla de mutació gènica quan afecta a la seqüència de nucleòtids: es 

canvia o es perd una base, es trenquen els enllaços per pont d’hidrogen o hi 

ha una fractura de l’esquelet d’una o de les dues cadenes de la molècula de 

DNA. Aquests efectes, però poden ser reparats per uns enzims restauradors 

sense que es puguin arribar a produir danys greus a l’organisme.  

              

 

Les mutacions cromosòmiques són les que alteren l’estructura dels 

cromosomes. El resultat de la interacció de la radiació amb la cèl·lula ja 

sigui de manera directa o indirecta, pot causar la ruptura del cromosoma 

formant dos o més fragments de cromosomes. Els canvis estructurals 

importants que es produeixen en els cromosomes s’anomenen 

Figura 13.1. Trencament dels enllaços 

entre les bases nitrogenades a causa 

de la irradiació (fletxa ondulada). 

Figura 13.2. Trencament de la part 

esquerra de la cadena d’ ADN a causa 

de la irradiació (fletxa ondulada) 
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aberracions10, lesions o anomalies en cromosomes o cromàtides, depenent 

del moment del cicle cel·lular en el què es troba la cèl·lula quan es 

subministra la radiació. Les ruptures poden ser simples o dobles. Una 

ruptura serà simple en un cromosoma si només afecta a un dels braços, pot 

produir dos fragments: un amb centròmer i l’altre sense. Les conseqüències 

que es poden donar a la cèl·lula són: que es tornin a unir els dos fragments i 

per tant, es produiria la curació (restitució) o que es produeixi la replicació 

de DNA i d’aquesta manera, resultarien quatre cromàtides, dos amb 

centròmer i dos sense. L’altre cas de ruptura simple es donaria quan es 

trenquessin els dos braços del cromosoma i les conseqüències serien les 

mateixes que en el cas anterior. Si es tracta de ruptures dobles les 

conseqüències poden ser més greus. En el primer dels casos, trobem que es 

pot produir una ruptura doble en un dels braços dels cromosomes, la qual 

cosa podria donar lloc a delecions o inversions que alterarien la seqüència 

de gens del cromosoma i per tant, algunes funcions de la cèl·lula.  

 

 

                                                             
10 f. aberració cromosòmica: una aberració es un desenvolupament o creixement atípic. Es tracta de 
qualsevol desviació respecte la estructura normal dels cromosomes, les dos cromàtides presenten un 
canvi d’estructura, produïda quan la irradiació es dóna abans de la síntesi de DNA. 

Figura 14. Ruptura simple del braç 

d’un cromosoma a causa de la 

irradiació i que, després del procés de 

replicació es formen dos cromosomes 

amb un braç trencat. Origen: 

Radiobiología Médica. 



La influència de les radiacions ionitzants sobre les cèl·lules 
 

41 
 

 

 

 

      

En el segon cas, la ruptura doble pot ocórrer en els dos braços del 

cromosoma i aleshores es combinen aquests fragments i en resulten 

cromosomes poc comuns. Això produeix una pèrdua de la informació 

genètica, canvi en la seqüència de gens, possibles alteracions funcionals i 

finalment, efectes greus per la cèl·lula com per exemple, la mort. És 

important tenir en compte que la dosi que es subministra es proporcional al 

número d’aberracions i lesions que es produeixen a la cèl·lula. 

A causa de l’evident importància per la vida de la cèl·lula, s’ha estudiat molt 

l’acció de les radiacions sobre el DNA i els cromosomes. No obstant això, hi 

ha altres constituents de la cèl·lula com són les molècules o els orgànuls 

que també mostren els efectes de la radiació. Aquesta s’ha observat que 

pot produir trencaments en la cadena d’hidrats de carboni, canvis 

estructurals en les proteïnes i per tant, l’alteració de l’activitat d’alguns 

enzims. Els lípids també presenten canvis després d’un procés d’irradiació. 

Pel que fa a la membrana cel·lular, aquesta perd permeabilitat afectant 

d’aquesta manera a la funció de transport i la seva capacitat de contenir les 

molècules dins o fora de la cèl·lula. L’alteració de les membranes per la 

radiació també pot afectar als orgànuls cel·lulars que estan delimitats per 

membranes com el reticle endoplasmàtic, els mitocondris o els lisosomes. 

Tot i que els danys que pateixen els orgànuls i algunes molècules no són tan 

Figura 15. La divisió cel·lular (mitosi) dels 

cromosomes de la figura 7 no es fa correctament 

perquè un d’aquests no té centròmer i no es pot unir 

al fus acromàtic. Origen: Radiobiología Médica. 
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importants com els que pateix el DNA, també cal conèixer els efectes de les 

radiacions sobre aquestes molècules i les seves implicacions per la cèl·lula. 

 

 

 

 

La radiació produeix altres respostes biològiques com la mort de la cèl·lula, 

el retardament en la divisió o la fallada reproductiva.  

La mort en interfase és una de les respostes de la cèl·lula a la radiació i té 

lloc abans que la cèl·lula entri en mitosi. Tan es pot produir en cèl·lules que 

no s’hagin dividit mai (neurones) com en cèl·lules que es divideixen 

ràpidament (cèl·lules canceroses). Una possible explicació de la mort en 

interfase és a nivell bioquímic. La cèl·lula es mor perquè, quan ha estat 

exposada a les radiacions, disminueix la producció d’energia duta a terme 

pels mitocondris. La relació entre la mort en interfase, el tipus de cèl·lula i la 

dosi encara no està establerta, però, en general, les cèl·lules que es 

divideixen ràpidament i estan indiferenciades11 (radiosensibles) presenten 

la mort cel·lular a dosis més baixes que les cèl·lules que no es divideixen i 

estan diferenciades. La única excepció són els limfòcits, cèl·lules que es 

troben a la sang, que presenten la mort en interfase a dosi de radiació molt 

                                                             
11 Cèl·lules indiferenciades (diferenciació cel·lular): cèl·lules que no estan especialitzades per dur a terme 
una funció en concret dins l’organisme, no són el suficientment madures. 

Figura 16. La cèl·lula i els seus orgànuls. Origen: 

Consejo de Seguridad Nuclear 
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baixa. Per tant, com més endavant s’explicarà, les radiacions afecten a 

nivell orgànic total a la majoria de sistemes i aparells del cos humà, 

especialment al sistema circulatori i la sang.  

En resum, en la mort en interfase, desapareix l’arquitectura nuclear normal 

i la dosi que s’ha de subministrar perquè aquesta es doni és alta, a excepció 

dels limfòcits.  

 

El retardament mitòtic apareix a la fase de divisió. Quan es decideix aplicar 

una radiació, hi haurà algunes cèl·lules que es trobaran en fase M, és a dir, 

en mitosi i algunes que l’estaran apunt de començar. Durant el procés de 

irradiació, les cèl·lules que es troben en mitosi acabaran de dividir-se però 

aquelles que estan apunt de començar-la, retardaran la seva divisió. El 

retardament mitòtic depèn directament de la dosi que es subministra. En 

dosis baixes, la durada del retardament mitòtic és molt menor que per 

dosis altes. Després de la irradiació, hi ha cèl·lules que tenen la capacitat 

per superar el bloqueig que els hi és induït per la radiació i són capaces de 

continuar experimentant la mitosi i és aleshores quan s’origina una 

sobrecàrrega mitòtica. Aleshores, a l’organisme es distingiran dos tipus de 

cèl·lules que es trobaran fent mitosi: les que han evolucionat normalment 

sense sofrir danys per la irradiació i les que s’han retardat per la irradiació 

però han estat capaces de superar el bloqueig.  

No es coneix la causa exacte que produeix aquest fenomen tot i que s’han 

proposat algunes teories: (1) algun compost químic que intervé en la divisió 

queda alterat a causa de la irradiació, (2) no es sintetitzen les proteïnes 

necessàries per dur a terme la mitosi, o (3) la síntesi del DNA per fer la 

duplicació no progressa a la mateixa velocitat que abans de la irradiació.  

 

La fallida reproductiva es defineix com la incapacitat de la cèl·lula per 

experimentar divisions repetides després de la irradiació. Segons aquesta 



La influència de les radiacions ionitzants sobre les cèl·lules 
 

44 
 

definició, totes les cèl·lules que no es poden seguir dividint repetidament es 

consideren “mortes” encara que puguin seguir duent a terme les seves 

funcions. Aquest fenomen està directament relacionat amb la integritat 

dels cromosomes. Les radiacions, com s’ha vist abans, afecten i lesionen 

especialment als cromosomes però tot i així, algunes d’aquestes lesions 

queden reparades i la cèl·lula no es mor del tot, tot i que poden quedar 

afectades algunes de les seves funcions, com la de la reproducció. Aquesta 

incapacitat la presenten les cèl·lules en divisió, que perdran la capacitat de 

dividir-se repetidament. Depèn també de la dosi, si es subministra una dosi 

alta afectarà a un major número de cèl·lules. Es desconeix la causa directa 

d’aquesta lesió.  

En conclusió, al irradiar unes cèl·lules amb una dosi determinada, algunes 

d’aquestes sofriran una lesió letal, d’altres només es veuran afectades en 

alguns punts i d’aquesta manera sofririen una lesió subletal, i finalment, hi 

haurà aquelles cèl·lules que no sofriran cap dany. A mesura que augmenta 

la dosi de radiació, la probabilitat de zones afectades per aquesta creix.  
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2.1.5.2 Efectes sistèmics de les radiacions ionitzants  

El cos humà, amb els seus sistemes i òrgans, quan s’exposa a una dosi 

aguda de radiació perquè es sotmet o bé al radiodiagnòstic, a la medicina 

nuclear o a la radioteràpia, emet una resposta sistèmica. Un sistema és un 

grup d’òrgans format per milions de cèl·lules que, en conjunt, realitzen una 

o més funcions vitals. El cos presenta uns canvis morfològics i funcionals 

visibles en un cert període de temps.  

A la majoria dels casos, els canvis morfològics visibles no són característics 

de la radiació, és a dir, que si no es sabés la causa exacta d’aquests canvis, 

no ens indicarien específicament que es tracta d'una exposició a les 

radiacions sinó que hi ha altres tipus d’agents que produeixen els mateixos 

canvis. La resposta morfològica es produeix en dues fases generals: canvis 

morfològics inicials i canvis que apareixen més tard. Els canvis inicials es 

produeixen dins els sis primers mesos després de la irradiació i aquests 

poden ser reversibles o irreversibles, segons les dosis. D’altra banda, els 

canvis morfològics tardans, que es produeixen després de sis mesos de 

l’exposició aproximadament, són conseqüència dels canvis inicials 

irreversibles i progressius.    

Generalment, tant els òrgans radiosensibles com els radiorresistents 

presenten alteracions morfològiques inicials i tardanes i alhora poden 

presentar una capacitat de regeneració o reparació. La majoria de canvis 

morfològics inicials en els òrgans són: inflamacions, edemes12 i 

hemorràgies. Aquestes alteracions, si progressen, arriben a ser tardanes i 

aleshores apareix la fibrosi, les atrofies (disminució de la mida d’un òrgan), 

les úlceres i la més greu, la necrosi13, que es dóna com a conseqüència de 

la impossibilitat de reparar les lesions. 

                                                             
12 Edema: Acumulació anormal de flux serós en un teixit conjuntiu o en una cavitat serosa.  
13 Necrosi: Mort patològica d’una o més cèl·lules o d’una part o teixit d’un òrgan, es produeix a causa de 
lesions irreversibles.  
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El sistema hematopoètic compren la medul·la òssia14, la sang circulant, els 

ganglis limfàtics i els òrgans limfàtics (...) i s’ocupa de la formació de 

cèl·lules vermelles o de la sang. Generalment, és el sistema que es veu més 

afectat per les radiacions.  

La medul·la òssia compren les cèl·lules mare, que són les precursores de les 

cèl·lules de la sang  i les adiposes. L’efecte primari de la radiació sobre la 

medul·la òssia és la disminució del número de cèl·lules mare. Tot i que les 

cèl·lules mare de la medul·la òssia són molt radiosensibles, ho són en 

diferents nivells i n’hi ha que es veuen més afectades que d’altres. 

Aquestes cèl·lules però, es poden recuperar segons la seva radiosensibilitat 

i la dosi administrada. Algunes es recuperaran ràpidament, d’altres 

lentament i d’altres de manera incompleta.  

Un altre dels components del sistema hematopoètic és la sang. Les cèl·lules 

de la sang circulant són resistents a la radiació a excepció dels limfòcits. Tot 

i així, com que les cèl·lules de la sang provenen de les cèl·lules precursores 

de la medul·la òssia, la sang reflexa alguns dels danys produïts per la 

radiació a les cèl·lules mare.   

Les dosis que s’apliquen en el radiodiagnòstic no suposen riscs importants 

ni per la sang ni per els òrgans hematopoètics. En la radioteràpia, les dosis 

de radiació podran produir una disminució de totes les cèl·lules de la sang, 

especialment les cèl·lules blanques. I finalment, en medicina nuclear, la 

sang és exposada directament amb la radiació a través de les venes i com a 

resultat, es produeixen canvis cromosòmics a les cèl·lules.  

 

Un altre dels òrgans afectats pot ser la pell. La pell està formada per tres 

capes: la epidermis (més externa), la dermis (teixit conjuntiu) i una capa 

subcutània de teixit gras i conjuntiu. Aquestes capes estan formades per 

                                                             
14 Medul·la òssia: Teixit que emplena les cavitats dels ossos i té un estroma de cèl·lules i fibres reticulars. 

Pot ser groga perquè les malles del reticle estan plenes de greix, o vermella perquè les malles contenen 

les cèl·lules precursores de les cèl·lules de la sang circulant.  
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cèl·lules. Hi ha cèl·lules immadures que es troben més a l’interior i cèl·lules 

madures que es troben a la superfície i són reemplaçades per les més 

joves.  Les cèl·lules base de la epidermis, les que es troben al final de la 

capa tocant la dermis, són sensibles a les radiacions. Els canvis inicials que 

s’observen a la pell després de ser exposada a la radiació són: inflamació, 

eritema15 i descamació de la superfície de la pell els quals també poden ser 

produïts per una exposició prolongada al sol. L’òrgan de la pell té 

estructures fol·liculars, que al ser exposades a la radiació, poden provocar 

la pèrdua del cabell de forma permanent, de les glàndules sebàcies o de la 

suor, ja que aquestes poden deixa de funcionar.  

 

Un altra sistema altament afectat per les radiacions és el digestiu. El 

sistema digestiu està format per la boca, l’esòfag, l’estómac, l’intestí prim, 

l’intestí gruixut i el recte.  

Aquests òrgans estan revestits d’una membrana mucosa, tal i com passa 

amb la pell, que conté capes de cèl·lules que no estan diferenciades i són 

radiosensibles, i d’altres que si que estan diferenciades i no es divideixen 

que són radiorresistents. Quan aquestes mucoses són exposades a la 

radiació els canvis inicials són la inflamació; s’inflamen les mucoses de la 

cavitat oral (mucositis) i les de l’esòfag (esofagitis). Els canvis tardans són 

les úlceres, l’atrofia, la fibrosi i l’estenosi de l’esòfag. A l’estómac també es 

produeixen aquests canvis més abans que a l’esòfag o la boca, la qual cosa 

vol dir que aquest òrgan és més sensible que els altres. L’intestí prim, però, 

és la part més radiosensible del sistema digestiu. Està revestit d’unes 

vellositats que són les que absorbeixen els materials digerits tot i que 

aquestes, es desprenen diàriament i són substituïdes per cèl·lules que es 

troben en un “niu” situat a la base d’aquestes vellositats. Aquest “niu” 

conté cèl·lules mare que no estan diferenciades i per tant, són 

radiosensibles. Les radiacions afecten principalment a aquestes cèl·lules 

                                                             
15 Eritema: Enrogiment de la pell 
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que són la causa de les lesions de l’intestí. Depenent de la dosi que 

s’administri, aquestes vellositats quedaran més afectades o menys. Si la 

dosi es moderada o baixa, es retardarà el creixement d’aquestes vellositats 

i quedaran més curtes però es podran regenerar. Si d’altra banda, la dosi és 

alta, aquestes vellositats s’escurcen i es perden, sense possibilitat de 

regeneració i l’intestí pot arribar a perdre les cèl·lules que formen la 

mucosa. Això produeix conseqüències més greus com les hemorràgies, la 

fibrosi16 o la necrosi.  

Les alteracions i lesions de l’intestí gros i el recte són similars a les que ja 

s’han descrit. Solen ser més resistents a les radiacions que l’intestí prim i 

l’estómac. Aquests canvis són freqüents en tractaments de radioteràpia: en 

molts tractaments és inevitable el contacte amb la radiació del sistema 

digestiu i generalment, a curts terminis, apareixen nàusees, vòmits i 

diarrees.  

El fetge es considera una part del sistema digestiu ja que és essencial per 

l’emmagatzematge, el metabolisme i la excreció dels productes del procés 

digestiu. És un òrgan moderadament radiosensible, no per les seves 

cèl·lules hepàtiques, ja que aquestes tenen la capacitat de regeneració a 

través de la mitosi, sinó per la quantitat de vasos sanguinis i sang que el 

fetge rep d’arreu del cos. Les lesions que es produeixen a causa de les 

radiacions a les cèl·lules hepàtiques són secundaries a les que es 

produeixen en els vasos sanguinis, no van lligades. Quan el fetge s’exposa a 

la radiació pot augmentar de mida, acumular-se líquid a la cavitat 

abdominal (ascitis), hepatitis i es pot deteriorar el seu funcionament. 

 

El sistema reproductiu es diferencia entre els dos sexes i, per tant, també 

ho faran els efectes que causa la radiació sobre ells:  

                                                             
16 Fibrosi: formació de teixit fibrós, generalment en un procés de reparació o de reacció. 
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- Home: A excepció dels testicles, els altres teixits del sistema 

reproductiu són radiorresistents. Aquests contenen cèl·lules madures 

i diferenciades que resisteixen a les radiacions i, d’altre banda, hi ha 

els espermatogonis17 que són cèl·lules immadures que no estan 

diferenciades i com a conseqüència, es fan responsables de la 

sensibilitat del sistema.  

L’efecte primari de la radiació sobre el sistema reproductiu de l’home 

és la lesió i despoblació dels espermatogonis. Després de la irradiació, 

també es pot produir un període variable de fertilitat que és seguit 

per la esterilitat temporal o permanent, depenent de la dosi. Un altre 

risc al qual s’exposa el sistema reproductiu és la producció 

d’aberracions cromosòmiques que es podran transmetre a 

generacions successives. El radiodiagnòstic i la medicina nuclear no 

suposen cap risc en quant a esterilitat però si a possibles canvis 

cromosòmics. En canvi, la radioteràpia, tant pot produir esterilitat 

com canvis cromosòmics.  

 

- Dona: Els òvuls estan envoltats d’uns fol·licles en forma de sac que 

poden ser petits, intermedis i grans. Els fol·licles intermedis són els 

mes radiosensibles, els madurs ho són de manera moderada i els 

petits són els més resistents. Cal tenir en compte, que a la ovulació, 

s’allibera un òvul del fol·licle madur i és aleshores quan es produeix la 

fertilització o la menstruació. Després d’irradiar els ovaris, existeix un 

període de fertilitat ja que entre els fol·licles madurs, se’n troben de 

radiorresistents i poden alliberar un òvul. A aquest període de 

fertilitat, el segueix un període de esterilitat temporal o permanent 

que dependrà de la maduració dels òvuls que es troben en els 

fol·licles petits. Aquesta fertilitat és la conseqüència dels danys soferts 

per els òvuls que es troben envoltats dels fol·licles intermedis. També 

existeix la possibilitat de que es produeixin canvis genètics en els 

                                                             
17 Espermatogonis: cèl·lules precursores dels espermatozous.  
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òvuls a causa de la irradiació i aquests poden transmetre a 

generacions successives, a una descendència greument anormal o 

mutacions no visibles. En les tres diferents àrees de la medicina en les 

quals s’utilitzen radiacions, ocorre el mateix que en el sistema 

reproductiu de l’home. El radiodiagnòstic i la medicina nuclear no 

produeixen esterilitat però si possibles canvis cromosòmics, i en la 

radioteràpia, es poden donar els dos casos. 

 

El cristal·lí de l’ull conté cèl·lules que es divideixen activament i poden ser 

lesionades o destruïdes per la radiació. No existeix cap mecanisme per 

substituir les cèl·lules de l’ull que s’han fet malbé, no es regeneren, i 

aleshores es poden produir cataractes.  

La incidència augmenta amb la dosi a la qual s’exposa l’individu. En el 

radiodiagnòstic s’empren altes dosis quan s’utilitzen els raigs X dentals la 

qual cosa vol dir que les cataractes tenen importància en radiografia 

dental. També cal destacar que el personal professionalment exposat a les 

radiacions pot sofrir de cataractes ja que la radiació es dispersa arribant a 

l’ull en la fluoroscòpia18. Les dosis terapèutiques aplicades a la radioteràpia 

poden induir cataractes, amb més facilitat que els raigs X. 

 

Els vasos sanguinis i el cor formen part del sistema cardiovascular. Els 

vasos es troben a tot arreu del nostre cos, transporten l’oxigen i els 

nutrients a tots els òrgans, els mantenen d’alguna manera connectats, i per 

tant si els vasos sanguinis sofreixen radiolesions o reben radiacions, 

aquestes contribuiran a lesions als òrgans, ja siguin més radiosensibles o 

més radiorresistents. A causa de la radiació en els vasos es poden arribar a 

formar oclusions (tancaments o taps) de dues maneres. El primer cas es 

dóna quan les cèl·lules que es troben més a l’interior dels vasos 

                                                             
18 Fluoroscòpia: Tècnica en la qual s’utilitza el fluoroscopi, un aparell per visualitzar les ombres dels raigs 
X que, després de passar per tot el cos, es projecten en una pantalla fluorescent.  
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(endotelials) es lesionen i emeten substàncies que estimulen la divisió de 

les cèl·lules que estan sanes perquè es produeixi una regeneració del teixit, 

tot i que aquestes divisions es poden descontrolar i formar-se més cèl·lules 

de les que es necessiten provocant l’oclusió. Les oclusions es podrien donar 

també a causa del trencament d’aquestes cèl·lules endotelials que 

induirien a la formació de coàguls sanguinis que obstruirien la circulació de 

la sang, provocant aleshores la trombosi19.  Aquestes oclusions poden tenir 

greus conseqüències per a qualsevol òrgan ja que si es deixa de 

subministrar oxigen o nutrients es pot donar lloc a una necrosi de les 

cèl·lules per tant, del teixit de l’òrgan, disminuint la seva capacitat 

funcional i atrofiant-lo. També cal destacar que els vasos petits són més 

radiosensibles que els vasos grans i que la radiació, en general, els dilata i 

afecta a la seva elasticitat.  

Durant molts anys, s’ha pensat que el cor era un òrgan resistent a les 

radiacions però cada vegada més s’està demostrant el contrari. Les 

radiacions fan malbé el seu funcionament, es pot arribar a inflamar el 

pericardi (pericarditis), la membrana que cobreix el cor, i també es pot 

arribar a inflamar tot el cor (pancarditis).  

 

Com passa també en les altres cèl·lules, els ossos i cartílags madurs son 

radiorresistents, i per contra, no ho son els que es troben en fase de 

creixement. Les cèl·lules que es troben en els ossos i cartílags que no estan 

diferenciades i que es divideixen ràpidament com els osteoblasts i els 

condroblasts són les mes sensibles a les radiacions de tot el teixit. La 

radiació produeix la inhibició temporal de la mitosi i la mort de les cèl·lules 

immadures que proliferen. Es pot produir una inhibició permanent de la 

mitosi i destrucció de les cèl·lules immadures amb dosi de radiació més 

elevades. La majoria d’aquests canvis són alteracions que apareixen 

inicialment en els ossos. A més a més, també es poden produir alteracions 

                                                             
19 Trombosi: Formació d’un coàgul sanguini.  
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tardanes com ho són les modificacions de la mida i la forma òssies.  Les 

lesions de la medul·la òssia i dels petits vasos sanguinis tenen també un 

paper important en les lesions dels ossos en creixement.  En el 

radiodiagnòstic i sobretot en la radioteràpia, es poden donar aquests 

trastorns en tractaments a nens ja que moltes vegades és inevitable 

l’exposició d’ossos en creixement a les radiacions.  

 

El sistema respiratori està format per el nas, la faringe, la tràquea i els 

pulmons. Tots aquests es consideraven relativament resistents a la 

radiació, però els pulmons està demostrat que presenten una resposta a la 

radiació per a dosis altes. Els canvis inicials en els pulmons són la inflamació 

(pneumonitis20), semblants a la pneumònia, amb dosis baixes. Les dosis 

altes poden produir una reacció progressiva que pot passar d’una 

pneumonitis inicial a una fibrosis retardada, situació que pot arribar a 

produir la mort.  

En el radiodiagnòstic o en la medicina nuclear no apareixen aquestes 

alteracions, només en la radioteràpia i en tractaments com el de càncer de 

mama o de pulmó es poden donar aquestes respostes. 

 

Els ronyons, los uretres, la uretra i la bufeta integren el sistema urinari. 

Aquest sistema es comporta de manera molt semblant a l’anterior. Els 

ronyons tenen la mateixa sensibilitat relativa que els pulmons, ja que les 

cèl·lules del teixit del ronyó es poden regenerar però a la vegada, el ronyó 

conté sang i vasos sanguinis procedents de tot el cos que si que són 

radiosensibles i en els quals es poden produir lesions vasculars. Les lesions 

que produeixen les radiacions al ronyó van des de la formació d’edemes i 

tumefaccions renals fins a la fibrosi renal i, si queden afectats els vasos 

sanguinis, aquestes alteracions podrien donar lloc a la hipertensió. 

                                                             
20Pneumonitis: Inflamació dels pulmons amb símptomes semblants a la pneumònia. 
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De la mateixa manera que en els pulmons, la radioteràpia pot provocar 

aquestes respostes i no ho poden fer la medicina nuclear ni el 

radiodiagnòstic. Cal tenir en compte, com passa també en els pulmons, que 

si només queda irradiat un dels dos ronyons l’altre té la capacitat de 

funcionar normalment sense veure’s afectat.  

El sistema nerviós central (SNC) està format per el cervell i la medul·la 

espinal. En general, les cèl·lules de les diferents parts del sistema nerviós 

central són cèl·lules diferenciades que no es divideixen i per tant són 

relativament resistents a la radiació. De fet, el sistema nerviós central es 

considera com el sistema més radiorresistent per la seva abundància en 

cèl·lules diferenciades i adultes. Això ens indica que les dosis baixes no 

provocaran canvis morfològics, però si que ho faran les dosis més altes. Els 

canvis inicials són la inflamació (mielitis) que progressa fins arribar a la 

necrosi i fibrosi del cervell o de la medul·la espinal i com a conseqüència es 

podria produir la esclerosi i trombosi dels vasos sanguinis. Són 

especialment importants les radiolesions que es produeixen en els vasos 

sanguinis perquè afecten directament al SNC.  

La resposta de la medul·la cervical varia segons la zona que s’irradia: la 

medul·la cervical i la toràcica són més sensibles que la lumbar. Cal tenir 

aquest aspecte en compte, perquè la medul·la espinal està freqüentment 

inclosa en el camp de tractament de moltes malalties com el càncer de 

pulmó, d’esòfag, o els tumors de cap i coll.  Com també passa amb els 

altres sistemes, la radioteràpia té més probabilitats de produir aquestes 

alteracions que la medicina nuclear o el radiodiagnòstic.  
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2.1.5.3 Efectes orgànics totals de les radiacions ionitzants 

La resposta orgànica total a la radiació està determinada per la resposta 

combinada de tots els sistemes orgànics envers la irradiació. Per tant, ja 

que cada sistema és diferent quant a radiosensibilitat, la resposta de cada 

sistema també serà diferent. La resposta total de l’organisme es veurà 

determinada pel sistema que hagi estat més afectat per la irradiació.  

Un organisme adult quan s’exposa agudament a una radiació presenta 

signes, símptomes i dades clíniques específiques. La relació d’aquests 

signes i símptomes amb un tipus específic de procés traumàtic o de 

malaltia s’anomena síndrome. Tot i que el sistema més afectat per la 

radiació és el responsable de la síndrome, els signes i símptomes també 

provenen de la lesió d’altres sistemes orgànics afectats.  

La dosi a la qual s’exposa un organisme adult és molt important alhora 

d’interpretar la resposta orgànica. S’utilitza el terme de dosi letal (DL): per 

exemple, la dosi letal necessària per matar al 50 % de la població en 60 dies 

s’expressa com la dosi DL 50/60, i la dosis per matar al 100% de la població 

en 7 dies s’expressa com DL 100/7. 

L’efecte primari d’una exposició aguda de tot el cos a una radiació 

penetrant és la reducció de la duració de vida; aquest escurçament depèn 

de la dosi a la que s’exposi l’organisme. Cada espècie és diferent quant a 

radiosensibilitat o radiorresistència i per tant, cada espècie tindrà el seu 

temps de supervivència mitjà.  El temps de supervivència depèn de la dosi 

que es subministra a l’organisme i el temps d’exposició d’aquest. Al 

augmentar la dosi disminueix paral·lelament el número de supervivents i el 

temps de supervivència.  

En tots els mamífers, es defineixen tres tipus de síndromes de radiació que 

poden produir la mort, és a dir, que la causa fonamental de la mort és la 

destrucció d’un d’aquests sistemes: síndrome hematopoètic o síndrome de 
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la medul·la òssia, síndrome gastrointestinal (GI) i la síndrome del sistema 

nerviós central (SNC).  

La resposta d’un mamífer a una dosi d’irradiació es divideix en tres etapes. 

La primera és l’etapa prodròmica que es caracteritza per nàusees, vòmits i 

diarrees (síndrome N-V-D) i pot durar des de uns minuts, fins a uns dies, 

segons la dosi. La segona etapa és l’etapa latent. En aquesta fase l’aspecte 

generalment és bo, però tot i així, dins l’organisme es generen canvis que 

poden portar a la recuperació de l’animal o a la mort. La duració d’aquesta 

etapa varia amb la dosi, com més dosi més curtes seran les etapes, i pot 

durar des d’algunes setmanes fins a hores. La tercera i última etapa és la de 

la malaltia manifestada i dura també des d’hores fins a setmanes, en 

qüestió de la dosi. Els símptomes per a aquesta última etapa reflecteixen 

els sistemes lesionats que en general són: febre, malestar, diarrees greus, 

deshidratació, tremolors i convulsions.  Tots els mamífers presenten signes 

i símptomes anàlegs tot i que el temps perquè aquests apareguin pot variar 

segons les diferents espècies.  

2.1.5.3.1 La síndrome de la radiació en l’home  

L’home és una espècie relativament radiosensible i com s’ha esmentat 

abans, els tres sistemes més sensibles en els mamífers, i més 

especialment, en el cos humà són l’hematopoètic, el gastrointestinal i el 

nerviós central. A partir de l’estudi de persones exposades a les 

radiacions ja sigui per accident, com seria el cas de pluges radioactives, 

accidents a indústries o laboratoris i la bomba atòmica de Hiroshima i 

Nagasaki, o de persones exposades amb una finalitat mèdica, s’ha pogut 

elaborar un model general de la síndrome de radiació en l’ésser humà. 

Cal tenir en compte, que en la majoria d’aquests casos, el temps de 

supervivència s’ha pogut allargar a causa del tractament mèdic. 

Aquestes tres síndromes presenten un símptomes, unes patologies i uns 

quadres de malalties en concret: 
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- Síndrome de la medul·la òssia: és produeix en l’home entre 100 i 

1000 R21 produint-se la mort en alguns individus als 200 R i no es 

coneix cap individu que hagi sobreviscut a una dosi de 1000 R. La 

causa fonamental de la mort de les persones és deguda a la 

destrucció de la medul·la òssia. Normalment la medul·la òssia està 

plena de cèl·lules que subministren cèl·lules madures a la sang 

circulant però, després d’irradiacions, el número de cèl·lules de la 

medul·la disminueix de forma regular fins que aquesta no és capaç de 

produir les cèl·lules de la sang necessàries per mantenir la vida. 

L’etapa prodròmica de la síndrome comença a les poques hores de 

l’exposició i consisteix fonamentalment en nàusees i vòmits. L’etapa 

latent dura des de uns dies a unes tres setmanes de post exposició i, 

durant aquesta fase, el número de cèl·lules de la sang circulant no 

disminueix greument però tot i així, en aquesta etapa i la anterior les 

cèl·lules mare de la medul·la òssia s’estan morint i això dona lloc a 

una producció insuficient de cèl·lules madures i per tant, una 

disminució de les cèl·lules de la sang. Durant l’etapa de la malaltia 

manifestada s’accentua aquesta caiguda del número de tot tipus de 

cèl·lules de la sang produint anèmia i infeccions greus. Amb dosis 

baixes, la medul·la òssia es pot arribar a repoblar de manera suficient 

per mantenir la vida de l’individu. Aquesta recuperació sol durar entre 

tres setmanes i sis mesos després de l’exposició. També es pot donar 

el cas, en individus més sensibles, de una repoblació parcial de les 

cèl·lules de la medul·la i per tant, insuficient per mantenir la vida. Al 

augmentar la dosi disminueix el temps de supervivència produint-se la 

mort entre quatre i sis setmanes amb dosis de 300 a 500 R i en dos 

setmanes amb dosis de 500 a 1000 R.  

 

- Síndrome gastrointestinal (GI): es produeixen alguns símptomes en 

l’home amb dosis de 600 R i apareix clarament amb 1000 R. La dosi 

                                                             
21 Roentgen: Unitat que mesura l’efecte de les radiacions ionitzants. S’utilitza per mesurar la quantitat 

d’exposició radiomèdica . 



La influència de les radiacions ionitzants sobre les cèl·lules 
 

57 
 

DL100 per els éssers humans, és a dir, que a partir de 1000 R l’ésser 

humà es mor si no es sotmet a tractament mèdic. El temps de 

supervivència no varia amb la dosi que es subministra si es troba 

entre 600 i 1000 R.  

L’etapa prodròmica de la síndrome GI es produeix a les poques hores 

de post exposició i es caracteritza per nàusees, vòmits, diarrees 

intenses i calfreds. Del segons al cinquè dia l’individu es troba en fase 

latent i es sent bé. Després d’aquests dies es produeix una recurrència 

de diarrees, nàusees, vòmits greus i febre alta que manifesten el 

principi de la tercera etapa, la de la malaltia manifestada, que pot 

durar des de el cinquè fins al desè dia. La síndrome GI complerta no es 

produeix per si sola si només s’ha irradiat el sistema gastrointestinal, 

perquè també depèn de la medul·la òssia ja que té un paper 

important en aquesta síndrome. El revestiment de l’intestí, en 

especial l’intestí prim, queda greument lesionat per la radiació i 

l’activitat mitòtica de les cèl·lules radiosensibles  precursores de la 

població cel·lular de les vellositats redueix dràsticament després de la 

irradiació. Com a conseqüència, les vellositats perden cèl·lules, 

s’escurcen i queden parcial o totalment denudades.  

Els efectes que té això en l’individu són greus: si les vellositats queden 

denudades es produeix una disminució en l’absorció de materials en 

tota la paret intestinal, els fluids es derramen produint deshidratació i 

es produeix una infecció intensa a mesura que els bacteris que 

normalment viuen en l’intestí accedeixin a la sang travessant la paret 

intestinal produint, d’aquesta manera, una infecció sistèmica. Aquests 

efectes de l’intestí, es fan encara més greus amb els canvis que es 

donen a la medul·la òssia, que deixa de produir cèl·lules per a la sang, 

entre elles les blanques alhora que els bacteris van envaint la sang 

circulant.  

Tot i que es produeixen alguns intents de regeneració de les cèl·lules 

que formen les vellositats amb dosis moderades de radiació, és 

probable que les lesions que provoquin la mort siguin les de la 
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medul·la òssia. La mort de l’home per la síndrome gastrointestinal es 

deu a la deshidratació, la infecció i el desequilibri entre medis que es 

produeix a causa de les lesions irreparables de la medul·la òssia i 

l’intestí.  

 

- Síndrome del sistema nerviós central (SNC): es produeix per complert 

en l’home a dosis superiors a 5000 R tot i que amb dosis més baixes, 

ja hi ha símptomes evidents. Es produeix la mort a partir de 5000 R en 

tots els individus.  

L’etapa prodròmica varia des de uns minuts a unes hores segons la 

dosi. Els símptomes són nàusees, vòmits greus, nerviosisme extrem, 

pèrdua de la consciència i sensació de cremor a la pell. A la fase latent 

que dura algunes hores sense gaire malestar. L’etapa de la malaltia 

manifestada comença entre les cinc i sis hores després de l’exposició a 

la radiació i sorgeixen diarrees agudes, convulsions i la mort. 

La causa de la mort per la síndrome SNC no es coneix del tot ja que al 

observar les cèl·lules del cervell, després que un individu hagi estat 

exposat a aquestes dosis, hi ha pocs canvis. Una possible explicació 

seria la radiorresistència de les cèl·lules que no es divideixen i estan 

diferenciades com és el cas de les del cervell. Les lesions del SNC 

podrien ser resultat de les lesions als vasos sanguinis, que aporten 

sang al sistema, donant lloc a inflamacions d’aquests vasos o de la 

meninge (meningitis). La medul·la òssia i el sistema digestiu no 

presenten alteracions intenses en la síndrome del SNC perquè 

l’individu no viu el temps suficient. 

Les anomalies relacionades amb el sistema nerviós central més 

freqüents observades en els éssers humans són: la microcefàlia, el 

retràs mental, lesions en els òrgans dels sentits i retràs del 

creixement. 

 

L’embrió i el fetus són el més sensible als efectes de les radiacions 

ionitzants que hi ha en els éssers humans. El primer trimestre de 
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l’embaràs, durant les setmanes de desenvolupament del fetus, resulta 

ser el més radiosensible i l’exposició a les radiacions ionitzants pot ser 

letal o pot produir anomalies congènites i hereditàries. Durant aquest 

primer període, és més sensible a causa del gran número de cèl·lules 

mare que es troben. El fetus es va fent més radiorresistent a mesura 

que avança el desenvolupament cap al segon i tercer trimestre 

d’embaràs. No obstant això, també es poden produir anomalies tot i 

que més discretes com l’esterilitat o malalties tardanes com la 

leucèmia. S’ha observat que les dosis de 5 a 15 R durant les dos 

primeres setmanes de desenvolupament poden lesionar el SNC dels 

embrions humans. Com que a les dos setmanes d’embaràs, la dona 

normalment desconeix el seu estat, si s’exposa a la radiació, es pot 

produir un avortament de senyals mínimes.  
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2.1.5.4 Malalties produïdes per les radiacions ionitzants 

Els efectes tardans de les radiacions ionitzants són observats i es fan visibles 

anys després en els individus que han estat exposats a dosis força altes o dosis 

baixes però administrades durant un període de temps molt llarg. Aquests 

efectes romanen latents durant molts anys i també es pot donar el cas, que 

no s’observin en l’individu sinó en les generacions successives d’aquest. 

Aquests efectes tardans poden ser de dos tipus: somàtics i genètics. Els 

efectes somàtics són aquells que afecten a la salut de l’individu i poden 

originar carcinogènesi (inducció de cèl·lules canceroses), i els genètics en els 

quals poden aparèixer mutacions espontànies que alteren l’estructura o la 

quantitat de DNA i es poden transmetre a altres cèl·lules o a generacions 

successives. 

- Efectes somàtics. Carcinogènesi: formació de cèl·lules canceroses. 

Això, passa quan s’alteren els cromosomes i es poden produir 

mutacions, com ja s’ha vist. L’origen d’una carcinogènesi es dona 

quan: 1) hi ha una mutació en una cèl·lula somàtica que produeix un 

creixement cel·lular incontrolat, 2) si s’accelera l’envelliment de la 

cèl·lula, 3) si s’altera l’entorn cel·lular i 4) si la cèl·lula té un procés de 

divisió anormal.  

Està científicament demostrat que les radiacions indueixen malalties 

canceroses. S’han fet estudis i analitzat les persones que es troben en 

contacte amb les radiacions de manera professional, persones 

supervivents de la bomba atòmica22 i accidents produïts per 

radioactivitat. Cal tenir en compte que algunes d’aquestes malalties 

són causades per elements radioactius. Qualsevol element es pot 

transformar en radioactiu si se l’hi altera el seu número de protons o 

neutrons (isòtop). Les malalties malignes que s’han considerat 

causades per les radiacions ionitzants són:  

 

                                                             
22 La bomba atòmica que va esclatar l 6 d’agost del 1945 a Hiroshima i Nagasaki (Japó) com a 
conseqüència d’un bombardeig nord-americà.  
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 Leucèmia: malaltia aguda o, a vegades crònica, caracteritzada 

per un augment anormal del número de leucòcits, que són les 

cèl·lules blanques de la sang, en els teixits i la sang circulant. Es 

sol mantenir latent entre un i dos anys, i com a màxim entre 

cinc i set anys. Els homes són més susceptibles que les dones a 

la leucèmia radio induïda. Poden aparèixer diferents tipus de 

leucèmia segons si la irradiació es produeix en adults o durant 

la infància. Existeix un risc molt menor si s’ha estat irradiat 

amb dosis baixes tot i que depèn de cada cas. 

 

 Càncer de la pell: tumor maligne (carcinoma) que sorgeix a la 

pell. Els tumors induïts per les radiacions ionitzants, no es 

diferencien dels càncers de pell produïts per altres agents, 

però està demostrat que la radiació és una de les causes.  

 

Fa mig segle, aquest càncer era molt és freqüent perquè 

apareixia, sobretot, a persones que estaven en contacte amb 

les radiacions de manera professional.  

 

 

 Càncer d’os (osteosarcoma): el radi, present a les radiacions, 

és un element osteòfil, la qual cosa vol dir que es diposita i 

s’acumula a l’esquelet quan entre en contacte amb el cos 

humà. Encara que l’exposició al radi sigui breu, aquest element 

no s’excreta i aleshores es pot produir un càncer. 

  

 
Figura 17. Il·lustració d’un osteosarcoma. 

Origen:http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/im

ages/osteosarcoma.jpg  

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/images/osteosarcoma.jpg
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/images/osteosarcoma.jpg
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 Càncer de pulmó (carcinoma pulmonar) : els estudis 

demostren que el radó i l’urani poden induir càncer de pulmó, 

tenen més incidència a induir aquest tipus de càncer que no 

un altre.  

 

 Càncer de la glàndula tiroides: Aquesta glàndula és la 

responsable de produir hormones que ajuden al cos a utilitzar 

l’ energia i regulen el metabolisme. El càncer causat per les 

radiacions, es pot produir quan s’allibera iode radioactiu a 

l’atmosfera que després, serà absorbit per el cos. És molt 

freqüent que aparegui en persones que van ser irradiades a 

una edat encara infantil. El període latent d’aquest càncer 

oscil·la entre els 10 i 20 anys.  

 

 

 

 

 

 

 També hi ha altres tipus de malalties malignes, tot i que no 

se’n té tanta informació com per assegurar que la radiació 

l’indueix com el càncer de mama o el de les glàndules salivals.  

 

“La radiación nuclear daña el interior de los núcleos de las células y 

los genes que hay allí, por eso es tan peligrosa. Las personas 

expuestas a radiaciones suelen absorberlas por el sistema 

Figura 18. Il·lustració de la tiroides. 

Origen:http://www.nlm.nih.gov/medline

plus/images/thyroid.jpg  

  

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/images/thyroid.jpg
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/images/thyroid.jpg
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respiratorio, aunque en muchas ocasiones el tiroides y la sangre son 

los más afectados. Por eso los casos de leucemia son más habituales 

en caso de que existan problemas con las radiaciones, porque se trata 

de un cáncer de las células sanguíneas. En el tiroides se almacena 

yodo, si ese yodo es radiactivo, en lugar de yodo normal, es capaz de 

destruir el sistema inmunitario y hacer a las personas más sensibles a 

las infecciones.”23 

 

El que s’intenta explicar o bé aclarir amb aquest fragment escrit per 

Miguel Andrés Castaño, és el fet que podem afirmar que hi ha 

diversos tipus de càncers induïts per les radiacions, principalment, 

perquè s’han fet estudis a persones i llocs on hi ha hagut accidents 

nuclears com a Fukushima y Nagasaki. Les zones que són més 

radiosensibles, són aquestes dues parts destacades en negreta, la 

tiroides i la sang i com a conseqüència la leucèmia. Són zones 

afectades per elements radioactius com el iode, que s’alliberen en 

accidents d’aquest tipus. 

 

Efectes genètics: la radiació produeix mutacions en els gens, i n’hi ha 

d’aquests, que són bàsics per a la vida y per tant, una mutació en ells 

pot provocar la mort de l’individu. Aquests efectes genètics, no 

necessàriament s’han de fer visibles a la primera generació de la 

descendència, són recessives. Segons estudis elaborats a animals, ja 

que èticament no es pot estudiar experimentalment la taxa de 

mutacions del genoma humà, no hi ha cap dosi el suficientment petita 

perquè no pugui produir mutacions, tot i que si que es poden produir 

menys lesions genètiques. Els efectes genètics, també poden ser 

conseqüència dels efectes somàtics.  

 

 

                                                             
23 Diferencias entre los desastres de Chernóbil y de Fukushima | 

Suite101.net http://suite101.net/article/chernobyl-versus-fukushima-a44749#ixzz29HjbKDsF 

http://suite101.net/article/chernobyl-versus-fukushima-a44749#ixzz29HjbKDsF
http://suite101.net/article/chernobyl-versus-fukushima-a44749#ixzz29HjbKDsF
http://suite101.net/article/chernobyl-versus-fukushima-a44749#ixzz29HjbKDsF
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2.1.5.5 Prevenció i protecció 

 

Com s’ha vist en apartats anteriors, la radiació ha suposat un avanç per a la 

humanitat però també pot produir danys importants. És més difícil 

controlar l’exposició la radiació natural però no a la artificial i encara més, 

si s’ha demostrat que aquesta pot conduir a problemes greus de salut. Per 

això, és evident la necessitat d’establir unes mesures de protecció que 

donen origen a la disciplina anomenada protecció radiològica, que té com a 

finalitat la protecció dels individus, dels seus descendents i de la humanitat 

en conjunt, dels riscs derivats d’aquelles activitats que suposin la presència 

de radiacions ionitzants.  

- La Comissió Internacional de Protecció Radiològica (ICRP), fundada al 

1928 per la Societat Internacional de Radiologia, és l’autoritat 

científica independent que té assignada la missió d’establir la base 

científica i principis en els quals es sustenta la protecció radiològica. 

La ICRP considera que l’objectiu principal de la protecció radiològica 

és evitar els efectes biològics deterministes i limitar al màxim la 

probabilitat de l’aparició dels efectes estocàstics. 

 

-  Efectes deterministes: són aquells que no apareixen a no ser que la 

dosi de radiació rebuda superi un determinat nivell. La seva gravetat 

si que depèn de la quantitat rebuda i solen ser efectes immediats com 

els vòmits, les diarrees, les nàusees i les cremades a la pell.  

 

- Efectes estocàstics: són aquells que apareixen de manera més 

probable com més dosi de radiació es subministra però la seva 

gravetat no depèn d’aquesta quantitat de radiació. Són efectes 

tardans, que es poden produir al cap d’uns anys de la irradiació. Per 

exemple, podria ser que un organisme hagi estat exposat a més 

quantitat de radiació que un altre, però a aquest últim al cap de 10 

anys se li ha desenvolupat una leucèmia i al primer, que va ser irradiat 
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amb més dosi, només tingui  un petit tumor. És a dir, aquests efectes 

tenen més probabilitat d’aparèixer amb més dosi però la gravetat 

d’aquests, no depèn de la quantitat de radiació.  

S’ha de diferenciar entre els dos tipus de risc als quals ens exposem quan 

es rep algun tipus de radiació: la irradiació externa i la contaminació 

radioactiva.  La irradiació externa és exterior a l’individu produïda per 

acceleradors lineals, raigs X... i és l’acció de sotmetre’s a les radiacions 

ionitzants. La contaminació radioactiva consisteix en la presència 

indesitjada de substàncies radioactives de manera interna, quan penetrin 

dins l’organisme isòtops radioactius, o de manera externa, quan aquestes 

substàncies es dipositin sobre la pell.  

Una persona irradiada pateix efectes biològics sobre els seus teixits mentre 

que una persona contaminada actuarà com a font d’irradiació o 

contaminació sobre altres persones i a la vegada, patirà la irradiació. 

La contaminació externa es pot eliminar més fàcilment que la interna, tot i 

que s’ha d’evitar que l’externa es pugui tornar interior. Els efectes 

dependran de la quantitat o del tipus d’afinitat que presenti l’element 

radioactiu ingerit o inhalat sobre els òrgans i el metabolisme. Aquests 

isòtops radioactius es podran eliminar a través de vies naturals de 

l’organisme (si aquest té la suficient capacitat) o a través de la 

desintegració d’aquest isòtop en qüestió.  

Mesures de protecció per reduir la irradiació externa: 

- La distància ha de ser la màxima possible respecte la font emissora de 

radiació ja que la dosi absorbida disminueix amb la distància, perquè 

la radiació perd energia. 

 

- Els temps d’exposició o de contacte ha de ser el menor possible ja que 

la dosi absorbida és directament proporcional al temps d’exposició. 
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- Entre l’usuari i la font emissora, s’hi ha d’interposar una barrera de 

material absorbent. 

 

- S’han d’utilitzar equips de protecció individual com mascaretes o 

guants, i en casos més extrems, equips autònoms de respiració, 

vestimenta especial... 

 

 

- Si es treballa en zones contaminades amb material radioactiu s’hauran 

d’aplicar prèviament tècniques de descontaminació, dintre del 

possible. 

Normes generals de protecció que han de complir totes les instal·lacions 

en les quals existeixi un risc derivat de les radiacions ionitzants: 

- S’ha de delimitar i senyalitzar perfectament les zones on hi hagi 

generadors de radiacions o es manipuli amb elles. Existeix un símbol 

internacional de radioactivitat que s’ha d’emprar per senyalitzar 

aquestes zones. El color varia en funció de la zona que es tracti. 

 

  

 

 

 

- El personal professional que treballi amb radiacions ionitzants ha de 

tenir una formació sobre aquestes. 

 

- S’ha d’establir també una vigilància mèdica i radiològica. 

 

Figura 18. Senyals que s’han d’utilitzar per senyalitzar les zones 

radioactives segons el seu perill. Origen: CSN  
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2.1.6 Aplicacions de les radiacions ionitzants a la medicina  

Les radiacions ionitzants que trobem en el camp de la medicina són en forma 

d’isòtops radioactius24 o mitjançant les radiacions que s’obtenen dels generadors 

d’aquestes radiacions ionitzants, com ho és la màquina de raigs X. S’utilitzen tant 

per estudiar el funcionament del nostre organisme (diagnòstic) com per el 

tractament de diferents malalties, en les quals s’inclou el càncer (terapèutic). 

Vegem doncs de manera més concreta aquestes dues aplicacions principals: 

2.1.6.1 Diagnòstic 

Mitjançant el diagnòstic, s’estudia el comportament del nostre organisme i es 

pot fer de diverses maneres. Una d’aquestes és el radiodiagnòstic que és el 

conjunt de procediments d’exploració i observació d’estructures anatòmiques 

del cos humà utilitzant el raigs X. S’ha evolucionat molt en aquest àmbit des 

de la seva invenció al 1895, per Wilhelm Röentgen, i avui en dia, són moltes 

les noves tècniques i instal·lacions que s’utilitzen, i molts també els 

professionals que s’hi dediquen. 

Els raigs X es produeixen de forma artificial en un tub que es troba al buit 

aplicant una determinada tensió elèctrica (radiacions ionitzants, 2.1.5). Com 

més tensió s’aplica més gran és la penetració dels raigs X. Els valors d’aquesta 

tensió poden variar des de 25Kv, que són els que s’utilitzen a la mamografia, 

fins a uns 140 Kv que és el valor que s’utilitza normalment en el diagnòstic en 

general.  

S’incideix un feix de raigs X sobre la zona que es vol diagnosticar en el pacient 

i s’obté una imatge radiogràfica, la qual anomenem radiografia, que és una 

conseqüència de l’atenuació que l’estructura anatòmica en qüestió, realitza 

sobre aquests raigs. Per exemple, si es fa una radiació a la part toràcica del 

pacient, a la imatge radiogràfica es distingirà una part més fosca que una altra 

ja que els pulmons al estar plens d’aire atenuen menys la radiació que els 

ossos de les costelles.  

                                                             
24Isòtop radioactiu: Element el qual se li ha modificat la massa atòmica de manera nuclear.   
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Hi ha diferents tipus d’estudis radiològics quant al diagnòstic: 

- Radiografia convencional: existeixen diferents tipus d’exàmens 

radiològics com el de tòrax, l’abdomen, la columna lumbar o 

cervical...El receptor d’imatge és una placa fotogràfica o radiografia. 

També són molt freqüents les radiografies dentals, tot i que es 

realitzen amb raigs X especials. 

 

 

 

- Fluoroscòpia: és la tècnica que permet observar els òrgans interns en 

moviment. El receptor d’imatge és un pantalla fluorescent que 

s’il·lumina quan incideix un feix de raigs X sobre ella. Aquesta 

intensitat serà més o menys potent segons l’atenuació de l’estructura 

anatòmica. La intensitat d’aquesta imatge que apareix a la pantalla és 

amplificada i recollida per càmeres per veure-la reflectida en un 

monitor.  

 

- Tomografia Computada (TC o tac): tècnica que permet obtenir 

imatges de talls transversals del cos humà i, mitjançant la informàtica, 

es poden reconstruir aquests talls i obtenir-ne una imatge 

reconstruïda en tres dimensions. 

 

Figura 19. Radiografia. Origen: 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/imag

es/chestxray3.jpg 

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/images/chestxray3.jpg
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/images/chestxray3.jpg
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Un altre tipus d’especialitat mèdica que realitza diagnòstics és la medicina 

nuclear. Aquesta especialitat diagnostica mitjançant la utilització dels radio 

fàrmacs, que són uns fàrmacs que transporten un isòtop radioactiu fins a un 

punt d’interès i que permeten estudiar la morfologia i el funcionament dels 

òrgans. Ho fan de la següent manera: els radiofàrmacs arriben fins els òrgans 

en qüestió i emeten una petita quantitat de radiació que és detectada per uns 

equips especials.  

La informació que aporta la medicina nuclear és molt valuosa, i en els òrgans 

on més es realitza aquesta tècnica són els ronyons, el cervell i el cor. S’utilitza 

principalment l’ SPECT (Single Proton Emission Computer Tomography) o el 

PET (Proton Emission Tomography) i són dels  últims avanços en aquest camp. 

  

Per últim, hi ha la tècnica del radioimmunoanàlisi (RIA) que és una tècnica 

analítica utilitzada per mesurar la concentració i la quantitat de substàncies 

com les hormones, medicaments, tòxics... en mostres biològiques. És una 

Figura 20. Tomografia computada o TC. 

Origen:http://www.nlm.nih.gov/medlinepl

us/images/ctscanner.jpg 

 

Figura 20. Tomografia per emissió de positrons (PET) 

Origen:http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/images

/brainpetscan.jpg  

 

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/images/ctscanner.jpg
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/images/ctscanner.jpg
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/images/brainpetscan.jpg
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/images/brainpetscan.jpg
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tècnica que permet mesurar concentracions molt petites i es realitza in vitro, 

en un tub d’assaig, de manera que el pacient no està en contacte amb el 

material radioactiu. Generalment, aquestes mostres biològiques es marquen 

amb iode-125 (isòtop radioactiu) i amb hidrogen-3 (isòtop radioactiu).  

2.1.6.2 Terapèutic 

Per curar malalties s’utilitza la tècnica de la radioteràpia que consisteix en 

destruir cèl·lules i teixits tumorals mitjançant la radiació. És molt important 

procurar irradiar el menys possible els teixits sans que, inevitablement, estan 

en contacte amb el tumor.  

Cada tumor és diferent i necessita una planificació concreta. S’utilitzen 

planificadors de dades i simuladors que ajuden a la reconstrucció de la 

distribució de la dosi i de la zona que s’ha d’irradiar de manera tridimensional.  

Alhora de dur a terme la radioteràpia, és important conèixer bé la zona que 

s’ha de tractar, les característiques i el tipus de radiació que s’ha d’utilitzar ja 

que algunes màquines poden emetre radiacions de diferents tipus. També 

s’ha de tenir en compte la possible resposta cel·lular, ja sigui favorable o no.  

A la radioteràpia, s’utilitzen diverses fonts de radiacions ionitzants: 

- Equips de raigs X i acceleradors lineals d’electrons: Els raigs X poden 

emetre una capacitat de penetració més alta que la del diagnòstic i 

pot arribar a un nivell d’energia més alt. Si amb els tubs de raigs X no 

és suficient, aleshores s’utilitzen els acceleradors lineals que poden 

arribar a nivells d’energia molt més alts.  

 

 Figura 21. Radiació provocada per acceleradors lineals que penetra al teixit 

del pacient. Origen: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/
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- Radioteràpia amb Cobalt-60: S’utilitza, tot i que cada vegada menys, 

aquest isòtop radioactiu que té l’activitat suficient per proporcionar 

dosis molt altes de radiació al tumor.  

 

- Braquiteràpia: S’utilitzen principalment els raigs Beta i Gamma del 

Cesi-13725, l’Iridi-192 i el Iode-125, entre d’altres.  

 

- Radioteràpia metabòlica: Consisteix en ingerir radiofàrmacs que 

arriben a l’interior del cos i el tractament dependrà de la capacitat 

que tingui el cos per concentrar el tipus d’isòtop que s’ha obtingut en 

el radiofàrmac en el tumor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
25 Al ser isòtops, s’esmenta al costat de l’element la massa atòmica perquè el número atòmic no varia, 
sinó que varia la massa de protons o neutrons.  

Figura 22. Radioteràpia per ingestió de radiofàrmacs Origen: 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/


La influència de les radiacions ionitzants sobre les cèl·lules 
 

72 
 

2.2  RECERCA EXPERIMENTAL : Irradiació d’unes plantes de soja (Glycine Max)26 

L’objectiu d’aquest experiment és descobrir com afecten les radiacions que s’utilitzen 

a la radioteràpia a les plantes de soja. 

2.2.1 Metodologia d’inclusió  

Al fer una mica de recerca vaig assabentar-me’n que com més simple és l’ésser 

viu, més resistent es torna a les radiacions. És a dir, els humans som éssers molt 

complexes, per això les radiacions ens afecten molt més que per exemple, a una 

planta, la qual és un organisme molt més simple. És aquest el motiu per el qual les 

plantes eren una bona opció per a dur a terme l’experiment d’aquest treball, ja 

que són econòmiques, fàcils de mantenir i es troben a l’abast. Els canvis a causa de 

la irradiació són més evidents amb organismes més complexes, però si s’empra un 

ésser viu que no sigui una planta no és ètic ni legal. Una altra opció per fer 

l’experiment hagués estat un cultiu de cèl·lules, ja que la radiació hagués afectat a 

la cèl·lula directament sense travessar teixits ni perdre energia, i els canvis en el 

DNA haguessin estat evidents però aquest tipus d’experiment es trobava fora del 

meu abast. 

Vaig escollir la planta de soja principalment perquè és fàcil d’obtenir i té un 

creixement ràpid. A més a més, és una planta que té una morfologia força senzilla 

tot i que no tant com altres plantes que també són de creixement ràpid com és el 

cas de la dels gats. 

Es tractava de, un cop haver obtingut les plantes, plantar-les, irradiar-les (en les 

mateixes condicions) , observar els canvis que es produïen a causa de les 

radiacions ionitzants a través de la observació del seu seguiment. 

Les radiacions ionitzants que es van utilitzar són exactament les mateixes que 

s’utilitzen en els tractaments oncològics de la radioteràpia. Alhora de dur a terme 

aquest experiment, vaig escollir aquestes radiacions ja que tenia la possibilitat 

                                                             
26 Soja (Glycine max): llegum procedent de la família de les papilionàcies com són les mongetes o els 
pèsols. Té origen en el sud-est asiàtic i s’utilitza com a aliment: en forma de llegum o d’algun derivat seu 
(tofu, llet de soja...) 
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d’utilitzar-les a través de l’Institut Català d’Oncologia (ICO) de Girona, a l’hospital 

Dr. Josep Trueta.  

      

 

 

2.2.2 Màquina utilitzada 

Per irradiar les plantes vaig visitar l’Institut Català d’Oncologia (ICO) a l’hospital Dr. 

Josep Trueta de Girona. El físic Diego Jurado va realitzar els càlculs corresponents 

per  dur a terme el procés d’irradiació. La màquina que es va utilitzar va ser la 

Clinac iX Linear Accelerator. A l’hospital Josep Trueta disposen d’aquesta màquina 

des de fa relativament pocs anys. S’utilitza en la radioteràpia oncològica, en 

tractaments terapèutics per intentar curar qualsevol tipus de càncer. 

 

          

               

 

 

 

 

Figura 1. Les quatre plantes de soja en fase de germinació 

hores abans de patir la irradiació 

Figura 2.1.  Clinac iX Linear Accelerator   

http://www.varian.com/eues/oncology/radiation_oncology/clinac/cli

nac_ix.html  

 

http://www.varian.com/eues/oncology/radiation_oncology/clinac/clinac_ix.html
http://www.varian.com/eues/oncology/radiation_oncology/clinac/clinac_ix.html
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És molt delicada i està dissenyada especialment per tractar a éssers humans amb 

una dosi relativament petita. 

2.2.3 Dosi administrada 

La dosi de les radiacions que s’ha de proporcionar es mesura amb Grays (Gy). La 

dosi amb la qual es moren el 50% dels individus quan reben una radiació a tot el 

cos es diu dosi letal cinquanta (DL50). La dosi letal cinquanta dels humans és de 4 

Gy per la irradiació corporal total.  

Les plantes són uns éssers molt més radiorresistents que els animals ja que tenen 

una estructura molt menys complexa. Com més complexe és un ésser viu més 

radiosensible és. 

A la revista Radiation Botany27, tot i que ja no es publica i se’n conserven edicions 

antigues, hi ha articles on es diu que a la majoria de plantes que se’ls hi aplicava 

una dosi de aproximadament  100 Gy els hi passava algun tipus de canvi ja sigui 

morfològic, de creixement, de maduració o de pèrdua propietats de la planta. Per 

tant, a les dues plantes de soja de l’experiment, se les va irradiar amb una dosi de 

100 Gy. 

El procés que han de dur el terme els físics per irradiar les plantes és força més 

simple que quan es tracta dels éssers humans. En el cas de les plantes, l’objectiu 

era d’irradiar-les totes per complet. Per tal que les plantes quedessin irradiades 

homogèniament, es van posar dins dues galledes plenes d’aigua. D’aquesta 

                                                             
27 Només es conserven edicions d’aquesta revista en versió online a www.sciencedirect.com  

Figura 2.2.  Clinac iX Linear Accelerator   

http://www.sciencedirect.com/
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manera a la màquina li resultava més fàcil irradiar “aigua” que no plantes, ja que 

està dissenyada per a irradiar humans. Això també els hi resultava més fàcil als 

físics alhora de fer els càlculs ja que no calculaven les dimensions d’una persona 

sinó que eren unes mides exactes i geomètriques. 

La radiació que es va utilitzar era de fotons. Es van subministrar feixos de fotons 

per les dues cares de la galleda. Els fotons no són partícules perquè no tenen ni 

massa ni càrrega però a vegades es comporten com a tals. Tot i que les radiacions 

que pot produir la màquina Clinax IX Accelerator també poden ser d’electrons, es 

va decidir fer-ho amb fotons perquè és més penetrant i la màquina disposava del 

mecanisme per passar d’una radiació electrònica a una fotònica sense 

complicacions.  

A la part superior de la màquina, per el lloc des d’ on hi surt la radiació, hi ha un 

accelerador de partícules on s’hi troben electrons. Si a aquests electrons se’ls hi 

posa un metall com a obstacle, aquests reaccionen amb el metall i els electrons es 

transformen en fotons. 

Els 100 Gy s’administren en dues etapes, primer per la dreta i després per la 

esquerra, perquè la part del mig que interessa irradiar rebi aquesta dosi per 

complert. Per tant, hi haurà zones on la radiació que es rebrà serà més del 100% 

perquè, sumant-hi les dues vegades de radiació, superen el cent. Altrament, hi 

haurà zones on la radiació que es rebrà no serà total. La suma dels dos feixos que 

es subministren des dels dos costats diferents pot ser, per exemple, d’un 80%. 

Això és causa de l’energia que rep aquella zona en concret. Com més lluny es 

dirigeix l’energia del focus on s’ha administrat tota la dosi, més energia es perd.   
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2.2.4 Procés d’irradiació 

El procés complert de la irradiació de les plantes de soja va durar aproximadament 

unes dues hores. El van dur a terme el físic nuclear Diego Jurado, el Doctor Jordi 

Figura 3. Representació en 3D de les radiacions que rebran les 

plantes. El centre marcat en verd, representa la dosi exacte que 

rebrà aquell punt (100Gy). Els punts marcats en vermell, representen 

zones on es rebrà més radiació que al centre superant el 100%. 

Figura 4. Representació en 3D de les radiacions que rebran les 

plantes en zones concretes. Aquestes corbes senyalen les zones on la 

radiació cada vegada serà menor perquè es va perdent a mesura que 

s’allunyen del centre. 
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Vayreda i va estar supervisat per alguns infermers i un tècnic especialista en 

aquesta màquina. 

Després de prendre les mesures (alçada i amplada) de les galledes on es trobaven 

les plantes, el físic va fer els càlculs necessaris i va programar la màquina per 

irradiar en dues tandes les plantes submergides en aigua.  

Al submergir-les en aigua s’observà que flotaven i es va haver d’adossar-hi dues 

peces de plom28, ja que és un material que pesa i no afecta a l’experiment perquè 

és resistent a la radiació, una a cada planta perquè no flotessin. Si es donés el cas 

que es troba alguna part de la planta sobrepassant l’altura de la galleda, aquella 

part no es trobaria submergida en aigua i la planta no s’irradiaria de manera 

totalment homogènia com s’intenta que es faci.  

           

             

 

Es van col·locar les dues galledes amb les plantes de soja germinades, submergides 

en aigua i amb una peça de plom, a la taula de la màquina situada al búnquer. 

Aleshores, fora del búnquer, ja que conté un alt risc de radioactivitat mentre la 

                                                             
28 Plom (Pb): element resistent a la radiació  

Figura 5. La planta de soja amb la 

peça de plom enganxada a la part 

inferior del test. 

Figura 6. Les dues galledes que es 

van utilitzar per dur a terme 

l’experiment amb les dues plantes 

de soja a l’interior.  
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màquina es troba en funcionament, ens vam dirigir a la sala de comandaments i 

control (fig. 9, 10) i es va esperar que s’acabessin de subministrar els primers 50 

Gy, procés que va tardar una mitja hora aproximadament. 

La Clinac iX accelerator té un mecanisme giratori que permet que el capçal (fig. 7) , 

lloc des d’on surt la radiació, pugui situar-se a qualsevol posició i distància de les 

plantes. En aquest cas, la màquina estava programada perquè primer es situés a la 

dreta de les dues galledes per subministrar la meitat de la dosi (50 Gy) i després al 

costat oposat per subministrar la part restant i així arribar als 100 Gy. La màquina i 

els seus moviments es controlaven des de la sala de control on hi havia càmeres i 

els comandament necessaris per controlar el procés.  

Un cop es va acabar de subministrar la dosi, vam tornar al búnquer i retirar les 

dues galledes de la taula de la màquina. Es va buidar l’aigua de les galledes i treure 

el plom de les plantes. El procés d’irradiació havia finalitzat.  

           

 

           

Figura 7. Capçal de la Clinac iX 

accelerator des d’on surt la 

radiació. 

Figura 8. La Clinac iX accelerator 

girant cap al costat esquerre a fi 

que el capçal quedés orientat a 

l’esquerra de les plantes. 
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Paral·lelament, es van tenir les dues plantes restants, també submergides dins 

dues galledes amb aigua el mateix temps que s’estaven irradiant les altres. Això es 

va fer a fi que l’experiment pogués ser més precís, ja les quatre van estar sotmeses 

a les mateixes condicions a excepció de les radiacions ionitzants.  

Cal tenir en compte, que les plantes van quedar irradiades i no contaminades, és a 

dir, que no hi havia cap perill al estar-hi en contacte perquè no són radioactives, 

sinó que han estat irradiades. 

Després d’irradiar-les es van mantenir les quatre sota les mateixes condicions de 

temperatura, pressió i es van regar de manera constant. 

 

 

 

 

Figura 9. Sala de control i de 

comandaments a l’hospital Dr. 

Josep Trueta. 

Figura 10. Vista de les càmeres 

situades dins el búnquer on es troba 

la màquina. 
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2.2.5 Observació al microscopi  

Al tenir accés a la facultat de medicina de la Universitat de Girona (UdG), vaig 

poder dur a terme les preparacions corresponents i veure les cèl·lules de les fulles 

i tiges de les quatre plantes a través d’ un microscopi òptic.  

Es va necessitar un cúter, un bisturí, unes pinces, portaobjectes, suports i un 

fixador. Primerament, es van seleccionar i tallar amb un cúter una fulla i tija de 

cada planta. Després, amb l’ajuda del Dr. Vilanova i l’encarregada de la sala dels 

microscopis, vaig preparar vuit mostres (fig. 13) : quatre referents a les tiges i 

quatre per les fulles. Les tiges vam obrir-les per la meitat amb un bisturí per 

obtenir cèl·lules més vives i per tant, més fàcil d’apreciar. Després es van posar 

damunt d’un portaobjectes amb l’ajuda d’un líquid fixador perquè no es 

moguessin alhora d’observar-les al microscopi (fig. 11, 12) . També s’hi va col·locar 

un suport a sobre per el mateix motiu i així facilitar-ne l’observació. Amb el cas de 

les fulles era més simple, es posaven damunt del portaobjectes sense necessitat 

d’obrir-les per la meitat però si de fixar-les. 

El microscopi òptic tenia una càmera incorporada i podíem veure projectat a la 

pantalla de l’ordinador tot el que s’observava. Cada mostra, tant fulles com tiges, 

es va observar amb tres números d’augments diferents: x 4, x 10 i x 40. També hi 

havia l’opció d’observar-les amb un número d’augments superior, x 100, però 

aleshores, la imatge es tornava molt menys clara i poc precisa. Aquestes imatges 

que es veien a l’ordinador, es podien capturar i desar-les. En aquest cas, vaig fer 

una captura de cada mostra i amb cada número d’augment diferent però a 

l’apartat de “resultats” només se’n mostren algunes.  
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Figura 11. Preparació de les 

mostres. Bisturí, líquid fixador, 

portaobjectes i pinces. 

Figura 12. Col·locació d’un tros d’una 

tija al portaobjectes amb el líquid 

fixador. A l’esquerra s’observa un 

bisturí i l’altre meitat de la tija. 

Figura 13. Imatge de les vuit mostres numerades i preparades 

per a l’observació de les quatre plantes: quatre fulles i quatre 

tiges.  
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2.2.6 Variables recollides  

 

Per dur a terme aquest experiment que engloba la irradiació, el procés d’hidratació 

i la vista de les mostres al microscopi s’han analitzat els següents factors: 

 

- Longitud de les tiges 

- Longitud de les fulles 

- Pes de les tiges 

- Pes de les fulles 

- Pes total de la planta 

- Aspecte de les plantes abans i després d’irradiar 

- Aspecte de les plantes abans i després de la hidratació 

- Aspecte de les fulles i les tiges al microscopi 

També s’ha dut a terme un anàlisi a nivell visual de l’aspecte microscòpic entre les 

plantes irradiades (1,2) i no irradiades (3,4), s’ha fet la mitjana entre algunes de les 

variables anteriors i elaborat algunes gràfiques.  

Figura 14. Observació al microscopi òptic d’una de les 

mostres de fulles. 
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Figura 15. Recollint i analitzant algunes de les variables.  

Figura 16. Prenent mostres de les plantes al laboratori de l’escola. 
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3. RESULTATS 

 

3.1  Dades recollides de les plantes 

S’han recollit aquestes dades en tres dies diferents. El primer, el dia 13 de juny 

algunes hores abans que les plantes fossin irradiades. Després el 28 de juny, 15 

dies després de la irradiació. I per últim el dia 5 de juliol quan es van observar al 

microscopi. Cal tenir en compte alhora d’interpretar els resultats que les plantes 

irradiades són les número 1 i 2, i les no irradiades les 3 i 4 i també, que cada cop 

que es mesurava una tija es tallava i per tant, no és la mateixa tija els tres dies sinó 

que són escollides aleatòriament. 

Dia 0 (13 de Juny) 

Dia 1 (28 de juny) 

Dia 2 (5 de juliol) 

 

 

 

Taula 1. Llargada de les tiges i les fulles de les 

quatre plantes el dia 0. 
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Taula 2. Llargada de les tiges i les fulles de les quatre plantes el dia 1 

Taula 3. Pes de les tiges i les fulles de les quatre plantes el dia 1 

Taula 4. Pes general de la planta i mitjanes de les dades recollides el dia 1 
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3.2  Gràfiques d’evolució  

A partir de les dades recollides durant tres dies diferents que he comentat a 

l’apartat anterior, vaig elaborar unes gràfiques amb l’Excel que mostren l’evolució i 

el creixement de les plantes durant aquest període.  
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Taula 5. Llargada de les tiges i les fulles de les quatre plantes el dia 2 

Gràfica 1. Evolució de la longitud de les tiges.  
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3.3    Fotografies de les plantes durant el seu seguiment 

Es van prendre diferents fotografies al llarg de l’experiment. Des del primer dia que 

es van irradiar les plantes, el 13 de juny, fins al final de l’experiència, el dia 7 de 

juliol.  

- Abans de la irradiació 
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Gràfica 2. Evolució de la longitud de les fulles.  

Figura 1. Aspecte de les plantes 1 i 3 en fase de germinació, hores abans de 

ser irradiades. 13 de juny. 
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- Dos dies després de la irradiació 

    

 

 

- Una setmana després de la irradiació 

 

        

 

 

  

 

 

Figura 2. Plantes 1 i 2 dos dies després de la irradiació.15 de juny 

Figura 3. Plantes 1 i 2 una setmana després de la irradiació. 20 de Juny 

Figura 3.  Vista de les tiges de la planta 2. Dia 20 de Juny 
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- Dues setmanes després de la irradiació 

 

 

 

   

 

Figura 5. Les quatre plantes  el primer dia que es van prendre mesures (dia 1). Les 

dues de la dreta són les irradiades (1,2) i les de l’esquerra les no irradiades (3,4). 28 

de Juny. 

Figura 4. Planta 4 (no irradiada). 20 de Juny 

Figura 6. Tija i fulles de una planta irradiada (dreta) i de no irradiada (esquerra) 
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- Tres setmanes després de la irradiació 

 

 

 

 

 

 

  

3.4   Imatges obtingudes del microscopi 

Aquestes imatges van ser preses el mateix dia que es van prendre les mesures per 

segona vegada (5 de Juliol). El número d’augments del microscopi òptic és de 10 i 

només s’han escollit quatre imatges de totes les obtingudes segons la seva qualitat. 

Figura 7. Plantes irradiades tres setmanes després de la 

irradiació i deshidratades. 5 de Juliol, dia que es van prendre 

les segones mesures (dia 2). 

Figura 8. Plantes no irradiades deshidratades. Dia 5 de Juliol. 
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Les fotografies mostren les cèl·lules de les fulles d’una planta irradiada i d’una altra 

que no ho està, i també les cèl·lules de les tiges d’una irradiada i d’una no 

irradiada.  

 

 

 

 

 

Figura 9. Cèl·lules d’una 

fulla de la  planta irradiada 

número 1 

Figura 10. Cèl·lules d’una 

fulla de la planta no- 

irradiada número 3 
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Figura 11. Cèl·lules d’una 

tija de la planta irradiada 

número 1. 

Figura 12. Cèl·lules d’una 

tija de la planta no- 

irradiada número 3. 
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4. ANÀLISI I CONCLUSIONS DELS ESTUDIS 

 A continuació procediré a analitzar els canvis de més rellevància que s’han  obtingut en 

aquest projecte de investigació. S’anirà fent referència a l’apartat anterior amb el fi de 

demostrar les bases teòriques explicades amb el contingut. 

Les variables de la llargada i el pes van ser les dues que es van recollir en aquest 

experiment. Quant a  les dades del pes, les podríem considerar de poc valor ja que no 

es tenien els instruments necessaris per a mesurar-lo els tres dies. D’altra banda, si 

que va ser possible amb la llargada de les tiges de les plantes i de les fulles, tot i que 

amb aquestes últimes, els resultats no són tan clars. 

La taula 1, mostra la longitud de les tiges el primer dia que es van prendre les mesures, 

hores abans de ser irradiades. Les quatre mesuraven mitjanament el mateix, tant les 

tiges com les fulles, 3 i 2 cm respectivament (figura 1).  

El segon dia que es van prendre les mesures és el que es mostra a la taula 2 (figura 5). 

Aquest dia va ser dues setmanes després de la irradiació i ja es notava una certa 

diferència entre les plantes irradiades (1 i 2) i les no irradiades (3 i 4). El canvi més 

rellevant que es mostra en aquesta taula es dóna entre les plantes 2 i 4 i la longitud de 

la tija 2. La tija de la planta 2 mesura 8’3 centímetres mentre que la de la planta 4, en 

mesura 17’6. Hi ha una diferència de 9’3 centímetres ambdues. També es veu afectat 

el creixement de la fulla: les plantes 1 i 2 mostren una mitjana de dues fulles per tija, 

mentre que les plantes 3 i 4 tenen una mitjana de 4 fulles per tija (figura 6).  

La taula 3 recull les dades del pes de les fulles i les tiges de les quatre plantes del segon 

dia que es van mesurar. A la taula 4, es mostren les mitjanes de les dues variables 

recollides en aquest dia. La mitjana aritmètica feta del pes de les tiges entre les plantes 

irradiades i les no irradiades és superior en aquestes últimes i es veu de manera més 

clara amb les tiges que les fulles. Aquesta taula número 4, també mostra les mitjanes 

de les longituds tant de les tiges com de les fulles. 

Les dades que van resultar de mesurar les plantes per últim cop són les que es mostren 

a la taula 5. Les plantes ja portaven tres setmanes irradiades i el seu aspecte havia 

canviat notablement (figures 7 i 8). La diferència de la llargada de la tija entre les 
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plantes 2 i 3, que mesuraven 8’1 i 20’3 centímetres respectivament, és de 12’2 

centímetres, superior a la de l’últim recull. Cal destacar també, que les plantes 

irradiades segueixen amb el mateix número de fulles per tija mentre que les no 

irradiades, apart de les quatre, en tenen més de visibles en desenvolupament.  

Aquestes dades es veuen de manera més visual en els gràfics 1 i 2. La gràfica 1 mostra 

l’evolució de les tiges i es veu clarament que la tija menys evolucionada durant els tres 

dies és la de la planta 2. D’altre banda, les plantes 3 i 4 estan més o menys iguals pel 

que fa a la longitud de les seves tiges. Els resultats obtinguts de la longitud de les fulles 

es mostren a la gràfica dos i pel que s’observa són menys precisos que amb les tiges. És 

lògic, ja que de fulles n’hi ha més que tiges i se’n necessitarien més mostres per 

obtenir uns resultats més precisos.  

Tots aquests canvis notables que ha patit la planta irradiada, sobretot amb la longitud 

de la tija són causats per les radiacions ionitzants. Aquestes, tenen la suficient energia 

per trencar els enllaços entre àtoms i ionitzar al medi. El fet d’irradiar les plantes quan 

només mesuraven 3 cm és molt important, ja que les cèl·lules de les plantes es 

trobaven en plena fase de creixement.  

Segons la llei de Bergoniè i Tribondeau  s’observen millors resultats si s’irradia la planta 

en fase de germinació ja que es troba en fase de creiexement i per tant, les seves 

cèl·lules en contínua mitosi. Aquesta llei diu:  

“La radiació ionitzant és més eficaç sobre cèl·lules activament mitòtiques, no estan 

diferenciades i tenen per davant un llarg futur de divisions”29 

Per això, el moment òptim per observar l’efecte biològic de les radiacions sobre les 

plantes és en la seva fase de germinació, quan les cèl·lules de la planta es troben en 

contínua mitosi.  

                                                             
29 Latorre Travis, Elizabeth. Radiobiología Médica. Madrid: Editorial AC, 1979. ISBN: 8472880311 
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Cal destacar, que els efectes intracel·lulars causats per les radiacions són molt 

desconeguts i estan en continu estudi, només està demostrat el seu efecte al nucli i als 

cromosomes.  

En el moment que van rebre la radiació ionitzant, la divisió de les cèl·lules es va aturar 

temporalment.  

A la planta s’hi distingeixen dos tipus de cèl·lula: les que es troben en interfase i les 

que s’estan dividint. Amb la irradiació les cèl·lules interfàsiques, es desconeix la causa 

del seu retardament. L’altre tipus de cèl·lules, les mitòtiques, són les que pateixen un 

retardament com el que es mostra en la següent figura: 

 

 

Suposem que, abans de patir la irradiació, el percentatge de cèl·lules que es troben en 

mitosi és del 100 % (fig. 13). A partir del moment que aquestes cèl·lules reben la 

radiació (fletxa ondulada), el percentatge de cèl·lules en mitosi baixa durant un cert 

període de temps que depèn de la dosi administrada i del tipus de cèl·lula. Si la dosi no 

és molt alta i per tant, no és letal, les cèl·lules que es trobaven en mitosi són capaces 

Figura 13. Gràfica que relaciona el percentatge de cèl·lules 

que es troben en mitosis amb el temps abans i després de 

la irradiació. Origen: Radiobiología Médica 
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de reparar el dany cel·lular que els hi provoca aquesta irradiació (es desconeix la 

manera com ho fan) i poden tornar a començar la fase M o de divisió. És llavors, quan 

es produeix una sobrecàrrega mitòtica perquè les cèl·lules irradiades i afectades es 

tornen a dividir, juntament amb aquelles que no han estat afectades per la irradiació i 

es troben fent el seu cicle normal.  Per aquest motiu, les quatre plantes no mostraven 

diferències significatives a la setmana d’haver estat sotmeses al procés d’irradiació 

sinó que les mostraven més tard, quan aquestes cèl·lules afectades disminuïen el seu 

rendiment (figura 5).  

A nivell microscòpic (figures 9, 10, 11 i 12) no s’observa cap canvi significatiu pel que fa 

a la morfologia de la cèl·lula. Per obtenir un resultat més fiable s’hauria d’haver 

utilitzat un microscopi més potent o bé l’electrònic. Els canvis a causa de les radiacions 

s’observen a l’ADN de la cèl·lula la qual cosa vol dir, que per obtenir la precisió s’hauria 

d’observar el nucli de la cèl·lula i el seu material genètic.  

Com que el material genètic i d’aquesta manera la síntesi de proteïnes de la cèl·lula no 

actuarà de manera correcta. L’ADN no farà del tot bé el seu procés de duplicació, ni 

transmetrà tota la informació genètica a l’ARN i aquest, no tindrà el que necessita per 

sintetitzar, d’igual manera que abans de la irradiació, les proteïnes. 

Les plantes són autòtrofes30, i, de les molècules inorgàniques com les sals minerals o 

l’aigua, en formen molècules orgàniques que necessiten per créixer. Per aconseguir-

ho, duen a terme la fotosíntesi31 on hi tenen lloc un seguit de reaccions químiques. 

Aquestes reaccions químiques estan catalitzades per uns enzims, perquè siguin més 

ràpides i es gasti menys energia. Tots els enzims són proteïnes, aleshores, si l’ADN està 

afectat a causa de la irradiació i no es poden dur el terme els processos de replicació, 

transcripció i traducció correctament a fi que es doni la síntesi proteica, els enzims 

tampoc seran eficaços i les reaccions metabòliques, entre altres, no es realitzaran de 

manera correcta. En el cas de la fotosíntesi, es podria veure afectat el cicle de Calvin 

que és el procés on tenen lloc les reaccions per aconseguir matèria orgànica i així la 

                                                             
30 Autòtrof: ésser que no necessita la matèria orgànica d’altres organismes per viure. Fabriquen la seva 
matèria orgànica a partir de la inorgànica. [A. Jimeno, M. Ballesteros, Biologia 2. Grup promotor 
Santillana, 2009.] 
31 Fotosíntesi: procés anabòlic per el qual es forma matèria orgànica a partir de molècules inorgàniques 
gràcies a la conversió d’energia lumínica. 
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planta pot nodrir-se i créixer. Allà es troben els enzims Ribulosa-1,5-difosfatcarboxilasa 

oxidasa (Rubisco) i els coenzims de l’ATP i el NADP+. Si el procés que forma la matèria 

orgànica es veu afectat o no actua amb la mateixa eficàcia d’abans de la irradiació, la 

cèl·lula no només pararà de créixer per el retardament mitòtic sinó també per la 

alteració dels enzims.  

Hem vist com afecten les radiacions ionitzants al creixement i desenvolupament de les 

cèl·lules de les plantes.  El fet que es retardi el creixement i a la llarga, la planta quedi 

menys desenvolupada és un efecte molt significatiu. Amb les radiacions ionitzants 

naturals això no succeeix. Aquestes actuen amb menys intensitat perquè se’n troben 

poques quantitats, no perquè tinguin més baixa energia de ionització ni menys 

capacitat de penetració. Aquestes últimes, podrien no afectar la planta però si els 

humans, perquè segons la llei de Bergoniè i Tribondeau, som éssers molt més 

complexes. 

 

La dosi de radiació que es s’ administra, doncs, és molt important i està directament 

relacionada amb els efectes que es poden produir.  Com més dosi, més efecte biològics 

es produirà. Si la dosi que se li ha administrat a la planta de soja (100 Gy) se li 

administrés a una persona humana, aquesta moriria ja que la dosi letal per l’ésser 

humà és de 4 Gy. I al revés, si a una planta se li subministren 4 Gy, els efectes serien 

mínims o quasi ni n’hi haurien.  

Aquests efectes que hem observat a les cèl·lules vegetals, de la mateixa manera però 

no amb la mateixa dosi, es poden donar també a les cèl·lules animals ja que tenen una 

manera molt semblant de respondre a les radiacions.  

Després d’aquesta recerca, podem confirmar que les radiacions tenen un efecte 

biològic clar; són beneficioses però també perjudicials. En el cas de les plantes de soja 

d’aquest experiment són perjudicials ja que afecten al seu creixement i 

desenvolupament. Però podem afirmar, que l’efecte biològic en l’àmbit de la medicina 

segons les aplicacions mèdiques que s’han vist, és moltes vegades favorable i per tant 

són predominantment beneficioses per a l’ésser humà, sobretot quant a la teràpia.  
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Les radiacions ionitzants en aquest àmbit, serveixen per diagnosticar, i també per 

tractar malalties canceroses. Si, com hem comprovat i analitzat, aquestes radiacions 

alteren les divisions de les cèl·lules de les plantes també ho faran, anàlogament, de les 

cèl·lules cancerígenes. Aquestes cèl·lules canceroses, estan caracteritzades pel seu 

ràpid desenvolupament i creixement desordenat. Les radiacions ionitzants 

(terapèutiques, en aquest cas), aturarien del tot o temporalment les divisions de les 

cèl·lules del tumor. Aquestes cèl·lules podrien quedar més o menys aturades o mortes 

depenent de la dosi i del tipus de tumor, que podria tornar a sorgir el cap d’un temps o 

no.  Per contra, de la mateixa manera que les radiacions aturen el creixement cel·lular 

de les cèl·lules tumorals, també ho poden fer de les sanes i això podria perjudicar a 

l’organisme. Per això les màquines i aparells que s’utilitzen en aquestes teràpies, han 

de ser molt precisos i estar molt controlades. La clau del tractament amb radiacions de 

les malalties està en trobar un equilibri molt precís entre el dany que se li ha de 

produir a les cèl·lules tumorals i el dany que pot suportar el teixit sa, que 

inevitablement, rep part de la radiació. 

Paradoxalment, el mateix tipus de radiacions que ens poden curar  el càncer també 

ens el poden induir. Les persones afectades per les radiacions i isòtops radioactius en 

accidents nuclears, per contacte professional o per tractament, presenten un risc més 

alt alhora de patir un càncer i són els que hem anomenat efectes estocàstics que 

poden romandre latents i aparèixer un temps més tard. Aquestes radiacions 

produeixen càncer, perquè poden arribar a quedar afectades les estructures 

cromosòmiques i produir-se mutacions o activar gens oncògens que esdevindran 

cèl·lules tumorals.    

Per tant, les radiacions poden ser de molta utilitat però també suposen un risc. Poden 

arribar a ser letals o molt perjudicials per a la salut, no només dels homes, sinó de tots 

els éssers vius. Per això les instal·lacions radioactives i els aparells que produeixen o 

poden alliberar radiacions han de seguir un control estricte, i s’han de prendre les 

mesures necessàries, dins del possible, per evitar qualsevol tipus d’efecte no desitjat. 
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En resum: 

- A 100 Gy, l’efecte cel·lular sobre les plantes de soja d’aquest experiment es 

produeix durant la fase de creixement, produint un retràs del mateix. 

- El coneixement que tenim sobre els efectes intracel·lulars de les radiacions és 

escàs però, l’efecte principal a nivell cel·lular seria sobre l’ADN del nucli. 

- Les radiacions en l’àmbit de la medicina suposen un risc, però alhora poden ser 

beneficioses. 

- S’han de dur a terme controls exhaustius i prevenció per controlar les 

instal·lacions que puguin emetre qualsevol tipus de radioactivitat.  

 

Després de gairebé un any de recerca, he pogut extreure unes conclusions finals 

que m’han servit no tan sols per conèixer les radiacions, sinó també per informar-

me’n el seu ús i dels efectes que comporten. 

Aquest treball m’ha donat la oportunitat de conèixer més i poder-me endinsar en 

el món de la medicina i la física. Dues ciències per les quals tinc un gran interès i 

encara més, quan es poden donar juntes i així salvar vides.   

Em fascina com està format el nostre cos, els seus mecanismes i la manera que 

aquests tenen de funcionar. Amb aquesta recerca he pogut analitzar els efectes 

biològics i la manera que tenen d’actuar les cèl·lules per superar els impediments 

que l’home li posa. És sorprenent el fet que la cèl·lula, que té unes dimensions més 

petites que un punt fet amb una agulla, pugui regular el funcionament de tot el 

nostre cos. 

Personalment, m’ha sorprès el fet que les radiacions puguin arribar a ser tan 

perjudicials i la societat tingui tal desconeixement sobre aquestes. Moltes vegades, 

no estem prou al corrent dels riscs que comporta fer-se radiografies o de estar-se 

moltes hores sota el sol. M’atreviria a dir que més de la meitat de la població 

desconeix els efectes biològics que, accions com les que he esmentat fa un 

moment, poden produir als homes. 
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Per acabar, m’agradaria transmetre a la societat la idea de les radiacions com 

quelcom beneficiós per a l’ésser humà. Poden arribar a acabar amb el misteri del 

càncer, aquesta malaltia que acaba amb la vida de tantes persones, directa o 

indirectament i que probablement, és dels camps de la medicina més ambigus i 

desconeguts. 
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7. ANNEXOS   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Annex 1. Resum de les dosi de radiació anuals mitjanes que rep una persona 

a causa de fonts naturals. La inhalació del gas radó és la mes freqüent. Dosi 

en (mSv). 

Font: www.unscear.org  

Annex 2. Resum de les dosi de radiació anuals mitjanes que rep una persona 

a causa d’algunes fonts artificials i naturals. Dosi en (mSv). La dosi més 

elevada és la que han rebut les persones treballadores de l’accident de 

Chernobyl al 1986. 

Font: www.unscear.org  

http://www.unscear.org/
http://www.unscear.org/
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Annex 3. Incidència de malalties segons la dosi que pot arribar a rebre una 

persona normal si s’exposa a les radiacions.  A partir de 1000 mSv, la 

incidència és més alta. 

Font: www.unscear.org  

Annex 4. Dosi rebuda per la població exposada a l’accident de Chernobyl al 

1986. Dades preses en un promig de 20 anys després de l’accident, sense 

contar la dosi rebuda per les radiacions naturals. S’han analitzat 4 grups de 

la població: els treballadors que van estar més en contacte amb la radiació, 

les persones més properes al lloc de l’accident que van ser evacuades, els 

residents més propers i els que es trobaven una mica més lluny.  

Font: www.who.int (World Health Organisation // Organització Mundial de 

la Salut) 

http://www.unscear.org/
http://www.who.int/


La influència de les radiacions ionitzants sobre les cèl·lules 
 

107 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex 5. Incidència de càncer de tiroides per milió de persones de Bielorússia 

que al 1986 van viure l’accident Xernòbil. El grup de la població estudiat és el 

de homes i dones que eren menors de 18 anys quan va ocórrer l’accident, ja 

que aquest tipus de càncer és més freqüent en nens perquè les glàndules són 

més immadures. Dades preses durant els 20 anys següents.  

Podem observar que és més freqüent en dones que en homes, i que quan hi 

ha més número de casos és a partir del 2001 ja que aquest tipus de càncer es 

manté latent uns anys fins que s’arriba a diagnosticar.   

Font: www.unscear.org    

http://www.unscear.org/
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Annex 6. Estimacions del risc de malalties hereditàries a la següent 

generació a causa d’una exposició de la població a radiacions de dosi baixa. 

Per cada milió de persones, hi haurà 650.000 persones que patiran un risc de 

patir malalties cròniques a causa de l’exposició a les radiacions dels seus 

antecessors.  

Font: Hereditary Effects of Radiation: United Nations: Scientific Committee 

on the Effects of Atomic Radiation, 2001. 
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Annex 7. Estimacions del risc de mortalitat per càncer sòlid de diferents 

òrgans. Dades preses de diferents estudis realitzats amb els supervivents de 

les bombes atòmiques llançades al Japó.  

Font: Hereditary Effects of Radiation: United Nations: Scientific Committee 

on the Effects of Atomic Radiation, 2001. 
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Annex 8. Nivells de dosi efectiva a Europa després de l’accident nuclear a 

Xernòbil. La zona situada entre la frontera d’ Ucraïna i Bielorússia ha estat 

durant 20 anys en contacte amb la radiació. 

Font: www.unscear.org  

 

http://www.unscear.org/
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Annex 9. Series radioactives de l’urani-238. Possibles isòtops 

radioactius. Els elements radioactius varien de massa atòmica, 

és a dir, de número de protons i solen tenir nombres atòmics 

alts.  

Font: Collins, C. H., J.C. Andrade y K.E. Collins, Química Nova 4, p. 

57, 1981. 
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No. 
(Z)  

 
  

Massa 
atòmica 

(A)  

Nom  Sim. P.F 
(°C) 

 P.E. 
 (°C)  

Densitat 
(g/cm3) 

Escorça 
terrestre 

(%) 

Any de 
descobriment 

Grup* Configuració 
Electrònica 

Energia 
de 

Ionització 
(eV) 

1  1.0079 Hydrogen H -259 -253 0.09 0.14 1776 1 1s1 13.5984 

2  4.0026 Helium He -272 -269 0.18  1895 18 1s2 24.5874 

3  6.941 Lithium Li 180 1347 0.53  1817 1 [He] 2s1 5.3917 

4  9.0122 Beryllium Be 1278 2970 1.85  1797 2 [He] 2s2 9.3227 

5  10.811 Boron B 2300 2550 2.34  1808 13 [He] 2s2 2p1 8.298 

6  12.0107 Carbon C 3500 4827 2.26 0.094 ancient 14 [He] 2s2 2p2 11.2603 

7  14.0067 Nitrogen N -210 -196 1.25  1772 15 [He] 2s2 2p3 14.5341 

8  15.9994 Oxygen O -218 -183 1.43 46.71 1774 16 [He] 2s2 2p4 13.6181 

9  18.9984 Fluorine F -220 -188 1.7 0.029 1886 17 [He] 2s2 2p5 17.4228 

10  20.1797 Neon Ne -249 -246 0.9  1898 18 [He] 2s2 2p6 21.5645 

11  22.9897 Sodium Na 98 883 0.97 2.75 1807 1 [Ne] 3s1 5.1391 

12  24.305 Magnesium Mg 639 1090 1.74 2.08 1755 2 [Ne] 3s2 7.6462 

13  26.9815 Aluminum Al 660 2467 2.7 8.07 1825 13 [Ne] 3s2 3p1 5.9858 

14  28.0855 Silicon Si 1410 2355 2.33 27.69 1824 14 [Ne] 3s2 3p2 8.1517 

15  30.9738 Phosphorus P 44 280 1.82 0.13 1669 15 [Ne] 3s2 3p3 10.4867 

Annex 10. Llista dels elements de la taula periòdica ordenats 

segons el nombre atòmic. Els elements destacats són els que 

freqüentment poden presentar isòtops radioactius.  

Font: http://www.science.co.il/ptelements.asp 

 

 

http://www.science.co.il/PTelements.asp
http://www.science.co.il/PTelements.asp
http://www.science.co.il/PTelements.asp?s=Weight
http://www.science.co.il/PTelements.asp?s=Weight
http://www.science.co.il/PTelements.asp?s=Weight
http://www.science.co.il/PTelements.asp?s=Name
http://www.science.co.il/PTelements.asp?s=Symbol
http://www.science.co.il/PTelements.asp?s=MP
http://www.science.co.il/PTelements.asp?s=MP
http://www.science.co.il/PTelements.asp?s=BP
http://www.science.co.il/PTelements.asp?s=BP
http://www.science.co.il/PTelements.asp?s=Density
http://www.science.co.il/PTelements.asp?s=Density
http://www.science.co.il/PTelements.asp?s=Earth
http://www.science.co.il/PTelements.asp?s=Earth
http://www.science.co.il/PTelements.asp?s=Earth
http://www.science.co.il/PTelements.asp?s=Discovery
http://www.science.co.il/PTelements.asp?s=Discovery
http://www.science.co.il/PTelements.asp?s=Group
http://www.science.co.il/PTelements.asp?s=ionization
http://www.science.co.il/PTelements.asp?s=ionization
http://www.science.co.il/PTelements.asp?s=ionization
http://www.science.co.il/PTelements.asp?s=ionization
http://www.science.co.il/ptelements.asp
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16  32.065 Sulfur S 113 445 2.07 0.052 ancient 16 [Ne] 3s2 3p4 10.36 

17  35.453 Chlorine Cl -101 -35 3.21 0.045 1774 17 [Ne] 3s2 3p5 12.9676 

18  39.948 Argon Ar -189 -186 1.78  1894 18 [Ne] 3s2 3p6 15.7596 

19  39.0983 Potassium K 64 774 0.86 2.58 1807 1 [Ar] 4s1 4.3407 

20  40.078 Calcium Ca 839 1484 1.55 3.65 1808 2 [Ar] 4s2 6.1132 

21  44.9559 Scandium Sc 1539 2832 2.99  1879 3 [Ar] 3d1 4s2 6.5615 

22  47.867 Titanium Ti 1660 3287 4.54 0.62 1791 4 [Ar] 3d2 4s2 6.8281 

23  50.9415 Vanadium V 1890 3380 6.11  1830 5 [Ar] 3d3 4s2 6.7462 

24  51.9961 Chromium Cr 1857 2672 7.19 0.035 1797 6 [Ar] 3d5 4s1 6.7665 

25  54.938 Manganese Mn 1245 1962 7.43 0.09 1774 7 [Ar] 3d5 4s2 7.434 

26  55.845 Iron Fe 1535 2750 7.87 5.05 ancient 8 [Ar] 3d6 4s2 7.9024 

27  58.9332 Cobalt Co 1495 2870 8.9  1735 9 [Ar] 3d7 4s2 7.881 

28  58.6934 Nickel Ni 1453 2732 8.9 0.019 1751 10 [Ar] 3d8 4s2 7.6398 

29  63.546 Copper Cu 1083 2567 8.96  ancient 11 [Ar] 3d10 4s1 7.7264 

30  65.39 Zinc Zn 420 907 7.13  ancient 12 [Ar] 3d10 4s2 9.3942 

31  69.723 Gallium Ga 30 2403 5.91  1875 13 [Ar] 
3d10 4s2 4p1 

5.9993 

32  72.64 Germanium Ge 937 2830 5.32  1886 14 [Ar] 
3d10 4s2 4p2 

7.8994 

33  74.9216 Arsenic As 81 613 5.72  ancient 15 [Ar] 
3d10 4s2 4p3 

9.7886 

34  78.96 Selenium Se 217 685 4.79  1817 16 [Ar] 
3d10 4s2 4p4 

9.7524 

35  79.904 Bromine Br -7 59 3.12  1826 17 [Ar] 11.8138 
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3d10 4s2 4p5 

36  83.8 Krypton Kr -157 -153 3.75  1898 18 [Ar] 
3d10 4s2 4p6 

13.9996 

37  85.4678 Rubidium Rb 39 688 1.63  1861 1 [Kr] 5s1 4.1771 

38  87.62 Strontium Sr 769 1384 2.54  1790 2 [Kr] 5s2 5.6949 

39  88.9059 Yttrium Y 1523 3337 4.47  1794 3 [Kr] 4d1 5s2 6.2173 

40  91.224 Zirconium Zr 1852 4377 6.51 0.025 1789 4 [Kr] 4d2 5s2 6.6339 

41  92.9064 Niobium Nb 2468 4927 8.57  1801 5 [Kr] 4d4 5s1 6.7589 

42  95.94 Molybdenum Mo 2617 4612 10.22  1781 6 [Kr] 4d5 5s1 7.0924 

43 * 98 Technetium Tc 2200 4877 11.5  1937 7 [Kr] 4d5 5s2 7.28 

44  101.07 Ruthenium Ru 2250 3900 12.37  1844 8 [Kr] 4d7 5s1 7.3605 

45  102.9055 Rhodium Rh 1966 3727 12.41  1803 9 [Kr] 4d8 5s1 7.4589 

46  106.42 Palladium Pd 1552 2927 12.02  1803 10 [Kr] 4d10 8.3369 

47  107.8682 Silver Ag 962 2212 10.5  ancient 11 [Kr] 4d10 5s1 7.5762 

48  112.411 Cadmium Cd 321 765 8.65  1817 12 [Kr] 4d10 5s2 8.9938 

49  114.818 Indium In 157 2000 7.31  1863 13 [Kr] 
4d10 5s2 5p1 

5.7864 

50  118.71 Tin Sn 232 2270 7.31  ancient 14 [Kr] 
4d10 5s2 5p2 

7.3439 

51  121.76 Antimony Sb 630 1750 6.68  ancient 15 [Kr] 
4d10 5s2 5p3 

8.6084 

52  127.6 Tellurium Te 449 990 6.24  1783 16 [Kr] 
4d10 5s2 5p4 

9.0096 

53  126.9045 Iodine I 114 184 4.93  1811 17 [Kr] 
4d10 5s2 5p5 

10.4513 
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54  131.293 Xenon Xe -112 -108 5.9  1898 18 [Kr] 
4d10 5s2 5p6 

12.1298 

55  132.9055 Cesium Cs 29 678 1.87  1860 1 [Xe] 6s1 3.8939 

56  137.327 Barium Ba 725 1140 3.59 0.05 1808 2 [Xe] 6s2 5.2117 

57  138.9055 Lanthanum La 920 3469 6.15  1839 3 [Xe] 5d1 6s2 5.5769 

58  140.116 Cerium Ce 795 3257 6.77  1803 101 [Xe] 4f1 5d1 6s2 5.5387 

59  140.9077 Praseodymium Pr 935 3127 6.77  1885 101 [Xe] 4f3 6s2 5.473 

60  144.24 Neodymium Nd 1010 3127 7.01  1885 101 [Xe] 4f4 6s2 5.525 

61 * 145 Promethium Pm 1100 3000 7.3  1945 101 [Xe] 4f5 6s2 5.582 

62  150.36 Samarium Sm 1072 1900 7.52  1879 101 [Xe] 4f6 6s2 5.6437 

63  151.964 Europium Eu 822 1597 5.24  1901 101 [Xe] 4f7 6s2 5.6704 

64  157.25 Gadolinium Gd 1311 3233 7.9  1880 101 [Xe] 4f7 5d1 6s2 6.1501 

65  158.9253 Terbium Tb 1360 3041 8.23  1843 101 [Xe] 4f9 6s2 5.8638 

66  162.5 Dysprosium Dy 1412 2562 8.55  1886 101 [Xe] 4f10 6s2 5.9389 

67  164.9303 Holmium Ho 1470 2720 8.8  1867 101 [Xe] 4f11 6s2 6.0215 

68  167.259 Erbium Er 1522 2510 9.07  1842 101 [Xe] 4f12 6s2 6.1077 

69  168.9342 Thulium Tm 1545 1727 9.32  1879 101 [Xe] 4f13 6s2 6.1843 

70  173.04 Ytterbium Yb 824 1466 6.9  1878 101 [Xe] 4f14 6s2 6.2542 

71  174.967 Lutetium Lu 1656 3315 9.84  1907 101 [Xe] 4f14 5d1 6s2 5.4259 

72  178.49 Hafnium Hf 2150 5400 13.31  1923 4 [Xe] 4f14 5d2 6s2 6.8251 

73  180.9479 Tantalum Ta 2996 5425 16.65  1802 5 [Xe] 4f14 5d3 6s2 7.5496 

74  183.84 Tungsten W 3410 5660 19.35  1783 6 [Xe] 4f14 5d4 6s2 7.864 
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75  186.207 Rhenium Re 3180 5627 21.04  1925 7 [Xe] 4f14 5d5 6s2 7.8335 

76  190.23 Osmium Os 3045 5027 22.6  1803 8 [Xe] 4f14 5d6 6s2 8.4382 

77  192.217 Iridium Ir 2410 4527 22.4  1803 9 [Xe] 4f14 5d7 6s2 8.967 

78  195.078 Platinum Pt 1772 3827 21.45  1735 10 [Xe] 4f14 5d9 6s1 8.9587 

79  196.9665 Gold Au 1064 2807 19.32  ancient 11 [Xe] 
4f14 5d10 6s1 

9.2255 

80  200.59 Mercury Hg -39 357 13.55  ancient 12 [Xe] 
4f14 5d10 6s2 

10.4375 

81  204.3833 Thallium Tl 303 1457 11.85  1861 13 [Xe] 
4f14 5d10 6s2 6p1 

6.1082 

82  207.2 Lead Pb 327 1740 11.35  ancient 14 [Xe] 
4f14 5d10 6s2 6p2 

7.4167 

83  208.9804 Bismuth Bi 271 1560 9.75  ancient 15 [Xe] 
4f14 5d10 6s2 6p3 

7.2856 

84 * 209 Polonium Po 254 962 9.3  1898 16 [Xe] 
4f14 5d10 6s2 6p4 

8.417 

85 * 210 Astatine At 302 337   1940 17 [Xe] 
4f14 5d10 6s2 6p5 

9.3 

86 * 222 Radon Rn -71 -62 9.73  1900 18 [Xe] 
4f14 5d10 6s2 6p6 

10.7485 

87 * 223 Francium Fr 27 677   1939 1 [Rn] 7s1 4.0727 

88 * 226 Radium Ra 700 1737 5.5  1898 2 [Rn] 7s2 5.2784 

89 * 227 Actinium Ac 1050 3200 10.07  1899 3 [Rn] 6d1 7s2 5.17 

90  232.0381 Thorium Th 1750 4790 11.72  1829 102 [Rn] 6d2 7s2 6.3067 

91  231.0359 Protactinium Pa 1568  15.4  1913 102 [Rn] 5f2 6d1 7s2 5.89 

92  238.0289 Uranium U 1132 3818 18.95  1789 102 [Rn] 5f3 6d1 7s2 6.1941 
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93 * 237 Neptunium Np 640 3902 20.2  1940 102 [Rn] 5f4 6d1 7s2 6.2657 

94 * 244 Plutonium Pu 640 3235 19.84  1940 102 [Rn] 5f6 7s2 6.0262 

95 * 243 Americium Am 994 2607 13.67  1944 102 [Rn] 5f7 7s2 5.9738 

96 * 247 Curium Cm 1340  13.5  1944 102  5.9915 

97 * 247 Berkelium Bk 986  14.78  1949 102  6.1979 

98 * 251 Californium Cf 900  15.1  1950 102  6.2817 

99 * 252 Einsteinium Es 860    1952 102  6.42 

100 * 257 Fermium Fm 1527    1952 102  6.5 

101 * 258 Mendelevium Md     1955 102  6.58 

102 * 259 Nobelium No 827    1958 102  6.65 

103 * 262 Lawrencium Lr 1627    1961 102  4.9 

104 * 261 Rutherfordium Rf     1964 4   

105 * 262 Dubnium Db     1967 5   

106 * 266 Seaborgium Sg     1974 6   

107 * 264 Bohrium Bh     1981 7   

108 * 277 Hassium Hs     1984 8   

109 * 268 Meitnerium Mt     1982 9   

 

 

 

 

 

 


