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1.Introducció 

1.1.Tema de Recerca 

Fa anys que veia notícies a la televisió que em cridaven més l’atenció que altres i no en 

sabia el motiu. A mesura que creixia, me n’adonava que només m’agradava mirar el 

telenotícies per la gran curiositat que em generaven els descobriments i investigacions 

en l’àmbit de les malalties humanes. Poc a poc, vaig anar entenent que la ciència està 

en constant evolució, i és per això que l’esperança de vida augmenta progressivament. 

De totes formes, jo em fixava i em fixo en els descobriments que van més enllà, que 

tenen un rerefons complex i que necessiten la col·laboració de moltes ments per 

poder-los dur a terme.  

Un dia vaig sentir el terme “radioteràpia”. No en coneixia res, doncs no havia sentit 

encara a parlar dels tractaments del càncer. Vaig informar-me per internet i vaig veure 

en què consistia. El funcionament d’aquest mètode de tractament em va impressionar, 

però com que la feina escolar ocupava gran part del meu temps vaig decidir no 

prosseguir amb la investigació. Un parell d’anys després, tocava escollir el tema del 

treball de recerca i no tenia cap idea. Volia que el meu treball estigués relacionat amb 

la física o la química, però no sabia sobre què fer-lo. En primer lloc, em vaig informar 

del tractament de residus que es feia en les ciutats, però el tema no m’agradava. 

Necessitava alguna cosa especial i diferent, que em cridés l’atenció i m’entusiasmés. 

Aleshores, em va venir a la ment aquella recerca que havia fet feia uns anys i aquella 

curiositat que em va generar. És per això que vaig decidir capficar-m’hi. 

1.2.Objectius del treball  

Abans de començar el treball, m’he proposat una sèrie d’objectius que vull assolir un 

cop l’hagi finalitzat. Sé que el tema és complex i molt específic, però també sóc 

conscient que amb la il·lusió que em genera puc arribar una mica més enllà del que 

realment m’he imaginat. És per això que m’he plantejat els següents propòsits:  

 Conèixer en què consisteix el càncer.  

 Saber quins són els tractaments que s’empren per la curació de la malaltia i, 

més concretament, esbrinar en què consisteix la radioteràpia.  

 Comprendre què és un accelerador lineal i el per què de la seva utilització.    

 Saber què és una dosimetria, quines tècniques s’utilitzen per a realitzar-la i 

quina és la diferència entre elles.  

 Comprendre el que ens aporta el fet de que dues branques de la ciència com 

són la física i la medicina treballin unides.  
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1.3.Hipòtesis 

Tot seguit, exposo les meves hipòtesis envers els resultats que obtindré del projecte. 

Part teòrica: 

1. El càncer és una malaltia que produeix un canvi en el funcionament de 

determinades cèl·lules.  

2. La radioteràpia és una especialitat mèdica en la qual s’utilitzen radiacions per 

tal de poder combatre el càncer.  

3. Un accelerador lineal és una màquina capaç d’accelerar les partícules per tal de 

produir radiacions.   

Part pràctica:  

4. Per poder indicar a l’accelerador com ha d’irradiar, s’ha de realitzar una 

dosimetria, basada en les indicacions prèvies del metge.  

5. Existeixen diverses tècniques per a realitzar-la, tot i que n’hi ha una que és 

millor que les altres. 

6. Un cop acabada la dosimetria, independentment de la tècnica, s’haurà de 

realitzar una comprovació per tal d’assegurar la correcta irradiació del pacient.  

1.4.Metodologia 

Per a fer aquest treball, realitzaré la meva recerca en pàgines web, així com en llibres i 

enciclopèdies i també en documents prestats per part de l’hospital Sant Joan de Reus, 

on hi duré a terme la meva part pràctica.  

Per a la recerca d’informació a internet em basaré en la credibilitat i en la certesa de 

les pàgines web, i la compararé amb altres fonts d’informació.  

A l’hora de buscar la informació en llibres i enciclopèdies, me n’asseguraré de que 

aquesta estigui correcta al cent per cent i la contrastaré amb altres fonts d’internet o 

altres llibres per confirmar-ne la credibilitat. De totes formes, per a la informació 

cedida per l’hospital no es podrà realitzar cap comprovació, donat que aquesta és molt 

específica i no es troba en cap altra font.  El procés seguit per a les imatges serà el 

mateix que per a la informació escrita.  

Per a la part pràctica hauré de basar-me en les indicacions que rebi per part del servei 

de física mèdica de l’hospital, on també faré fotografies de tot allò que sigui rellevant 

pel meu treball.   

De tota la informació que reculli en faré una síntesi i l’escriuré amb els conceptes que 

hagi extret i els coneixements que hagi adquirit. 1 

 

                                                           
1. La introducció es troba en llengua francesa a l’annex número 7. 
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2.Part teòrica 

2.1.Matèria 

Des de l’antiguitat, l’home s’ha preguntat de què estava fet tot el que l’envoltava. 

Després de moltes hipòtesis, investigacions i descobriments realitzats al llarg del 

temps, es va arribar a determinar el que es coneix avui com matèria.  

La matèria és tot allò que té massa, ocupa un cert volum en l’espai i perdura en el 

temps. 

2.1.1.Composició de la matèria 

Primerament, a l’Antiga Grècia, es van desenvolupar dues teories sobre la composició 

de la matèria. Una gran part de la gent, guiada per Aristòtil, creia que la matèria era 

contínua, és a dir, que es podia dividir les vegades que es desitgés perquè mai arribava 

a destruir-se. En canvi, Demòcrit va proposar la idea contrària, és a dir, que la matèria 

era discontínua i que estava formada per àtoms. Els àtoms eren partícules indivisibles i 

indestructibles.  

Després de segles de grans disputes, va arribar la primera teoria atòmica al segle XIX. 

John Dalton en va ser el creador, i la va emetre en forma de postulats el 1808. La idea 

principal de la seva teoria és que els àtoms són les partícules més petites de la matèria, 

són indivisibles i indestructibles. Un altre concepte important és que els àtoms de dos 

elements diferents tenen massa i propietats diferents i quan s’uneixen per formar 

compostos ho fan en una relació numèrica senzilla. 

Aquesta teoria va tenir molt de ressò i va ser acceptada per quasi tots els científics 

durant el segle XIX. Cap a finals de segle, però, es van realitzar nous experiments i es va 

descobrir que l’àtom no era indivisible ni indestructible, sinó que estava format per 

altres partícules; l’electró, el protó i el neutró.  Aquestes modificacions de les idees de 

Dalton no invalidaren els seus resultats, ja que l’àtom es mantingué com una entitat 

perfectament definida. 

El descobriment de l’electró va ser possible gràcies a tres fenòmens: l’electròlisi, les 

descàrregues elèctriques en un tub de gas a baixa pressió i la radioactivitat natural. 

L’electró és una partícula elèctrica amb càrrega negativa. Així doncs, quan es situen un 

ànode (elèctrode positiu) i un càtode (elèctrode negatiu) connectats a una pila, els 

electrons van del càtode a l’ànode creant així el corrent elèctric. 

El descobriment del protó es va realitzar amb un dels mètodes que va servir per 

descobrir l’electró; les descàrregues elèctriques en un tub de gas a baixa pressió. Es va 

veure doncs que existien unes altres partícules amb càrrega positiva que anaven de 

l’ànode al càtode. La càrrega dels electrons i dels protons va resultar ésser la mateixa 

amb signe oposat, però es va trobar una diferència en la seva massa, i és que la dels 

protons és molt més gran que la dels electrons.  
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Poc després del descobriment d’aquestes partícules, el físic anglès J.J. Thompson va 

realitzar una altra teoria atòmica en què suggeria que l’àtom era una esfera uniforme 

d’electricitat positiva on s’hi trobaven immersos els electrons. A l’esfera s’hi 

concentrava quasi tota la massa i els electrons es trobaven situats al voltant. 

Aquesta teoria va ser vàlida fins l’aparició del model atòmic d’Ernest Rutherford. 

Rutherford va realitzar un experiment que consistia en fer passar partícules alfa (ions 

positius d’heli) per àtoms d’or disposats en una làmina. Al fer això, es va veure que les 

partícules es desviaven, però només quan passaven pel centre d’aquests àtoms. Això 

va suposar un gran descobriment; doncs es va evidenciar que els àtoms estaven 

compostos per un nucli i una escorça. El nucli era la part de l’àtom que contenia més 

massa i estava carregada positivament (perquè les partícules alfa es desviaven quan hi 

entraven en contacte), mentre que a l’escorça s’hi trobaven els electrons, carregats 

negativament.  

Aquest model atòmic va suposar un gran descobriment científic, però hi havia alguns 

aspectes que no eren correctes. Rutherford va creure que la massa dels electrons més 

la massa dels protons havien de sumar la massa total de l’àtom, però se’n va adonar 

que no era així. Aleshores, va suposar que existia una altra partícula en el nucli, la qual 

fou descoberta per Chadwick el 1932. Se la va anomenar neutró. És una partícula que 

no està carregada elèctricament, sinó que només aporta massa a l’àtom. La segona 

dificultat que presenta el model de Rutherford és que no proporciona una imatge 

correcta de com estan situats els electrons. Se suposa que descriuen òrbites al voltant 

del nucli, però aquesta imatge és incompatible amb les lleis de la física clàssica, segons 

les quals els electrons, en girar al voltant del nucli, perdrien energia i es precipitarien 

en espiral damunt d’aquest.  

 

 

Fig.1: Estructura d’un àtom. 

Per a saber més informació sobre l’evolució de les teories atòmiques i sobre el 

descobriment de les diferents parts de l’àtom, consultar l’annex número 1.  
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2.2.El moviment ondulatori: ones 

En l’àmbit físic, existeixen dos tipus de moviments: el moviment ondulatori i el 

moviment corpuscular. En el moviment corpuscular existeix un transport de matèria, 

així com de quantitat de moviment i d’energia. En canvi, en el moviment ondulatori no 

hi ha transport de matèria, però sí d’energia i de quantitat de moviment. Per poder 

generar un moviment ondulatori existeixen diverses opcions, com per exemple llançar 

una pedra al riu, produir so, la llum,… 

El moviment ondulatori es caracteritza, tal i com indica el seu nom, per la propagació 

d’ones. Així doncs, una ona és una pertorbació que es propaga a l’espai sense 

transport de matèria, produïda quan alguna cosa vibra o oscil·la. 

Les ones tenen una sèrie de característiques que les diferencien. Per exemple, la 

longitud d’ona, que és la distància entre dos punts consecutius que es troben en el 

mateix estat de vibració, o la freqüència, que és el nombre de cicles o oscil·lacions per 

unitat de temps.  

Les ones es poden classificar segons dos paràmetres. Segons la direcció de propagació, 

hi ha les longitudinals (la direcció de propagació de l’ona coincideix amb la de vibració 

de les partícules del medi) o les transversals (la direcció de propagació de l’ona es 

troba perpendicular a la vibració de les partícules del medi). Segons el medi de 

propagació, hi ha les mecàniques (necessiten un medi per propagar-se) o les 

electromagnètiques (es propaguen en el buit).  

 

Fig.2: Tipus d’ones segons el medi de propagació. 

2.2.1.Caràcter ondulatori de la llum 

Des de fa molts segles, l’home s’ha preguntat què era la llum o de què estava formada. 

Al segle XIX, el físic anglès Thomas Young, va arribar a la conclusió que la llum es 

comporta com una ona. Per poder arribar a determinar-ho, Young es va basar en el 

fenomen de la difracció. Aquest fenomen consisteix en la distorsió que pateix una ona 

quan arriba a un obstacle que impedeix que es pugui transmetre. Si l’objecte té un 

forat, l’ona es difractarà passant només una part d’ella.  
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Per tant, Young va fer passar la llum per un forat i va veure que no hi entrava tot el raig 

sencer, sinó que en passava el feix de partícules que corresponien al forat. Per tant, va 

descobrir que la llum es comporta com una ona.  

 

Fig.3: Difracció de la llum. 

Poc després, Augustin Jean Fresnel, un físic francès, va estudiar la difracció, les 

interferències i la polarització de la llum, i va determinar que la llum necessitava un 

medi per propagar-se que va anomenar èter. Aquest raonament va resultar ésser fals 

pel descobriment de Maxwell. 

2.2.2.Ones electromagnètiques 

Les ones electromagnètiques es basen en el descobriment del físic escocès James Clerk 

Maxwell. Al 1861, va descobrir l’equació d’una ona mecànica transversal. Abans però, 

va veure que una càrrega crea un camp elèctric, i si es mou, crea un camp magnètic. 

Aleshores, se’n va adonar que els camps elèctrics i magnètics es propaguen en forma 

d’ones transversals. Per tant, Maxwell, a l’estudiar els camps elèctrics i magnètics, va 

arribar a la conclusió que el que oscil·lava era un camp elèctric amb un camp magnètic 

i ambdós eren perpendiculars entre sí. Aquesta oscil·lació es propagava a la velocitat 

de la llum i les ones que s’havien produït se les va anomenar ones electromagnètiques. 

Per tant, com es propagaven a la velocitat de la llum, va concloure que la llum és una 

ona electromagnètica. 

2.3.Radiacions 

Les radiacions consisteixen en l'emissió d'energia a l'espai o bé en forma d'ones 

(electromagnètiques o gravitatòries), o bé en forma de partícules altament 

energètiques. La radiació, pròpiament dita, es refereix a la transportada per ones 

electromagnètiques, en conseqüència, radiació electromagnètica, tot i que pot ser 

d’altres tipus.  

2.4.Espectre electromagnètic 

Tot i que les ones electromagnètiques siguin de la mateixa naturalesa i es propaguin en 

el buit a la mateixa velocitat, cada classe de radiació electromagnètica es caracteritza 

per la seva longitud d’ona i per la seva freqüència.  
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Així, el conjunt de radiacions electromagnètiques, anomenat també espectre 

electromagnètic, és molt ampli. S’hi troben els següents tipus de radiacions: Raigs 

Gamma, Raigs X, radiació ultraviolada, radiació visible, raigs infrarojos, microones i 

ones de ràdio (hertzianes). Els raigs gamma són les radiacions que tenen menys 

longitud d’ona de l’espectre, però les que tenen més freqüència i a l’inrevés amb les 

ones de ràdio. Així doncs, els raigs gamma tenen un alt poder de penetració.  

 

Fig.4: Espectre electromagnètic. 

2.4.1.Espectre 

Quan la llum blanca travessa un prisma òptic, es desvia perquè es refracta i es 

dispersa, és a dir, es descompon en les diferents radiacions cromàtiques que la 

constitueixen. Els colors que es veuen són els que formen part de l’arc Iris. Aleshores, 

quan es projecta la banda de colors que emergeix del prisma sobre una pantalla, es 

forma l’espectre de la llum blanca.  

Un espectre consisteix en un conjunt de radiacions electromagnètiques posades de 

manifest d’alguna manera sensible, és a dir, recollides sobre una pantalla, registrades 

gràficament o informàticament, fotografiades o bé observades. L’aparell que en fa 

possible la descomposició s’anomena espectroscopi. En el cas de l’arc Iris, 

l’espectroscopi és l’aigua. Un espectroscopi que, a més de descompondre la radiació, 

permeti mesurar la longitud d’ona dels components de la radiació, s’anomena 

espectròmetre.  

Els espectres es poden dividir en diferents classes. Quan s’analitza amb un 

espectroscopi la llum procedent del Sol o del filament incandescent d’una bombeta, a 

ull nu, es pot observar que l’espectre comprèn totes les longituds d’ona, passant de les 

unes a les altres gradualment. Aquest espectre es coneix com espectre continu. En 

general, quan el focus lluminós es tracta d’un sòlid o d’un líquid incandescent, s’obté 

aquest espectre. En canvi, quan es troba en estat gasós, l’espectre que s’observa no és 

continu, sinó que està format per una sèrie de ratlles brillants sobre un fons negre. Es 

tracta d’un espectre discontinu.  

A part de poder classificar els espectres segons les radiacions que continguin, també es 

poden classificar segons el tipus de causa que els origina. Així doncs, quan hi ha un 

espectre enregistrat directament de la font emissora, es tracta d’un espectre 

d’emissió.  
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No obstant, si hi ha un espectre enregistrat directament de la font emissora, però que 

passa per una determinada matèria que al seu temps absorbeix una part de les 

radiacions que no es veuen en l’espectre, es tracta d’un espectre d’absorció. Si es fan 

coincidir l’espectre d’emissió amb el d’absorció s’obté l’espectre continu.  

 

Fig.5: Diferència entre un espectre d’emissió i d’absorció. 

Un cop descoberts l’espectroscopi i l’espectròmetre, es van poder analitzar diferents 

espectres d’emissió d’alguns àtoms. Aquest és el cas de l’hidrogen. Com es tracta d’un 

element que a temperatura ambient es troba en estat gasós, l’espectre del seu àtom 

era discontinu. A finals de segle XIX, però, es basaven en les lleis físiques de Maxwell. 

Aleshores, es van estudiar els espectres d’emissió i d’absorció mitjançant un cos negre, 

que era un objecte ideal que absorbia tota la radiació que rebia.  

Quan es van intentar estudiar els espectres d’emissió d’aquest cos negre es va veure 

que si la temperatura pujava per sobre de 600 graus, l’espectre d’emissió no era visible 

perquè la longitud d’ona era molt gran, però si la temperatura era inferior a 600 graus, 

sí que era visible perquè la longitud d’ona s’havia fet més petita.  

A part, quan s’estudia l’espectre d’emissió d’un cos negre a diferents temperatures i es 

representa l’espectre d’energia irradiada en funció de la longitud d’ona, s’obtenen 

unes corbes experimentals. Els científics de finals de segle XIX, però, es van trobar amb 

la sorpresa que quan buscaven obtenir aquestes corbes a partir de la teoria 

electromagnètica de Maxwell, les gràfiques no corresponien amb les que s’obtenien 

realment, i és que feien preveure que l’energia irradiada era molt més gran que en la 

realitat per longituds d’ona curtes. 

2.5.Teoria quàntica de Planck 

Això va suposar un canvi en la física, doncs la teoria de Maxwell era errònia. Aleshores, 

Max Planck, un físic alemany, va aconseguir deduir les corbes teòricament l’any 1900, 

però va haver de fer un supòsit nou en les lleis de la física de l’època.  

Els espectres d’emissió s’originen a partir de l’energia radiant emesa pels àtoms quan 

són prèviament excitats, és a dir, quan se’ls comunica energia. Experimentalment, 

s’obtenien un conjunt de ratlles a l’analitzar l’espectre de l’àtom d’hidrogen.  
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Això indica que els àtoms tenen un espectre d’emissió discontinu. A l’estudiar 

l’espectre d’absorció, també es va veure que els àtoms absorbien energia d’una 

determinada longitud d’ona i freqüència, per tant, també era discontinu. Això no es 

podia explicar amb les lleis de Maxwell. A més, hi havia un altre aspecte que era erroni. 

Quan Maxwell va fer les lleis, no va tenir en compte que l’electró està girant 

constantment al voltant del nucli, és a dir, que hi ha una força que li permet fer el 

moviment de rotació. Això significa que està sotmès a una acceleració, per tant, una 

càrrega accelerada emet energia radiant. Si l’electró perdés energia constantment, 

arribaria un punt en que ja no podria girar més i es precipitaria cap al nucli, cosa que 

provocaria que els àtoms no fossin estables. 

No obstant això, els àtoms només emeten energia quan prèviament se’ls ha excitat, és 

a dir, quan se’ls hi ha donat energia, i és per això que els espectres són discontinus. 

Aquest fet va ser raonat per Planck mitjançant la seva teoria quàntica.  

Segons la teoria quàntica, una partícula emet o absorbeix energia radiant, però no 

d’una manera contínua, sinó discontínua mitjançant <<grànuls>> o corpuscles 

elementals. Cadascun d’aquests corpuscles s’anomena quàntum d’energia, o també 

fotó. L’energia d’un fotó és directament proporcional a la seva freqüència: 

ε= h·v 

On h és una constant de proporcionalitat anomenada constant de Planck. Així doncs, 

l’energia d’una radiació monocromàtica és l’energia d’un fotó multiplicada pel nombre 

de fotons totals.  

2.5.1.Caràcter corpuscular de les radiacions 

La teoria quàntica no només influeix en l’àmbit de les partícules, i és que com s’ha 

demostrat, aquestes formen les radiacions. Això implica que les radiacions 

electromagnètiques i en concret la llum, transporten la seva energia a través de fotons. 

Per tant, la llum també té un caràcter corpuscular encara que no es vegin els fotons, 

doncs aquests transporten quantitats ínfimes d’energia. De totes formes, la llum 

segueix sent un moviment ondulatori, cosa que queda demostrada pels fenòmens de 

la difracció i les interferències.  

2.6.L’Efecte fotoelèctric 

El 1887, Heinrich Hertz va realitzar un nou descobriment. En aquest cas, va observar 

les descàrregues que es produïen entre dos elèctrodes metàl·lics connectats a una 

diferència de potencial. Un elèctrode era el càtode i l’altre l’ànode, i estaven situats 

dins d’un tub hermètic on s’havia practicat el buit. Aleshores, Hertz va utilitzar un 

amperímetre i va veure que quan el potencial era suficientment elevat, es produïa una 

descàrrega elèctrica, però es va estranyar al veure que quan il·luminava el càtode amb 

llum ultraviolada i no hi havia el suficient potencial, també es produïa aquesta 

descàrrega.  Aquest fet es va conèixer com l’efecte fotoelèctric.  
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Al cap d’uns anys, se’n van adonar que quan els elèctrodes es construïen amb 

determinats metalls, l’efecte també es produïa amb llum visible.  

Un cop fet el descobriment, els científics van voler buscar per què es produïa aquest 

fenomen, i van descobrir que l’efecte es produeix gràcies a que els electrons d’un 

metall es poden moure lliurement a l’interior d’una xarxa cristal·lina. Teòricament no 

poden escapar-ne si no se’ls hi subministra energia, però com l’ona electromagnètica 

comporta energia, els electrons poden fugir de la xarxa cristal·lina. Els electrons 

alliberats es coneixen com fotoelectrons. L’efecte fotoelèctric, més enllà de la 

importància que té com a descobriment, va tenir un gran pes en la física moderna, 

doncs se’n van treure unes conclusions que no concordaven amb la física clàssica.  

Experimentalment, es va trobar que quan s’augmenta la intensitat de la radiació que 

incideix sobre el càtode augmenta el nombre de fotoelectrons que són alliberats, de 

manera que la intensitat del circuit augmenta proporcionalment a la intensitat de la 

radiació. També es va trobar que l’emissió fotoelectrònica és gairebé instantània 

encara que la intensitat de radiació sigui molt petita, així com que l’emissió 

fotoelectrònica per un determinat metall només es produeix si la freqüència de la 

radiació incident es més gran que un determinat valor anomenat freqüència llindar, 

característic de cada metall. Si es supera aquesta freqüència es produeix l’efecte 

encara que la intensitat de la radiació sigui ínfima.  

Seguidament, els científics van comparar aquests resultats amb els de la teoria 

electromagnètica de Maxwell i van veure que no quadraven. La idea que a intensitats 

de radiació baixa es produís l’efecte ràpidament no s’entenia, doncs segons la teoria 

els electrons haurien d’esperar un període de temps per tal de poder absorbir prou 

energia per escapar del metall i això no succeïa. Amb el mateix raonament, radiacions 

amb freqüències molt petites haurien de produir l’efecte al cap d’una estona, i no ho 

arriben a aconseguir mai.  

L’explicació la va donar Albert Einstein. El que va concloure és que, si la llum està 

formada per fotons que transporten una determinada energia, és normal que a 

freqüències més petites que la llindar no es produeixi l’efecte, doncs l’energia total de 

la radiació depèn de l’energia dels fotons que, alhora, depèn de la freqüència de la 

radiació. Succeeix el mateix amb la intensitat, perquè si la freqüència de la radiació és 

més alta que la llindar, per molt que la intensitat sigui mínima es produirà l’efecte, ja 

que els fotons tindran l’energia suficient per poder arrancar els electrons.  

 

Fig.6: L’efecte fotoelèctric. 
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2.7.La teoria de Bohr 

El físic danès Niels Bohr va utilitzar el model atòmic de l’hidrogen d’Ernest Rutherford i 

la teoria quàntica de Max Planck per tal de fer la correcta interpretació sobre 

l’estructura dels àtoms. Aquesta interpretació va ser coneguda com la teoria de Bohr. 

Per a fer-ho, Bohr va estudiar l’àtom d’hidrogen, ja que està format per un sol protó en 

el nucli i un sol electró girant al seu voltant. Segons la física clàssica, l’electró estaria 

girant al voltant del nucli emetent energia en forma d’ones electromagnètiques, cosa 

que el faria precipitar-se al quedar-se sense energia. Però com es va descobrir, l’àtom 

d’hidrogen està format per un espectre discontinu format per moltes ratlles, les 

freqüències i posicions de les quals mostren regularitats evidents. Aquestes ratlles es 

van agrupar en determinats grups o sèries que reben el nom del científic que les va 

descobrir (Lyman, Balmer, Paschen, Pfund...). 

A partir de l’aplicació de la teoria quàntica a l’àtom d’hidrogen, el 1913 Bohr va 

publicar la seva teoria que es basa en una sèrie de postulats. 

El primer d’ells diu que els electrons, partícules elèctricament negatives, es mouen al 

voltant del nucli positiu en certes capes o òrbites circulars anomenades nivells 

energètics principals o nivells quàntics principals. Mentre l’electró es mou en un 

mateix nivell energètic, no absorbeix ni emet energia; es troba en estat estacionari. 

L’energia de l’electró en cada nivell energètic principal és la suma de la seva energia 

cinètica i potencial elèctrica, ja que té càrrega negativa i es troba en el camp elèctric 

creat pel nucli positiu. 

El segon postulat indica que l’energia total de l’electró ha d’estar determinada, és a 

dir, que l’energia de l’àtom està quantitzada. A cada nivell energètic li correspon un 

nombre natural (1,2,3,4..) anomenat nombre quàntic principal. El nivell més pròxim al 

nucli és el n=1, al qual correspon l’energia menor. Quan l’electró es troba en l’estat 

d’energia més baix, està en estat fonamental. Així, l’àtom és estable. Sinó, es troba en 

estat excitat. Quan un àtom s’ionitza, és a dir, quan l’electró se separa de l’àtom, es diu 

que ha estat excitat a n=∞. 

El darrer postulat explica que quan un electró passa d’un nivell quàntic de més energia 

a un altre de menys energia, emet energia d’un sol cop en forma de fotó. El seu valor 

és igual a la diferència d’energies entre els dos nivells quàntics. Quan succeeix a la 

inversa passa el mateix, tot i que l’electró en comptes d’emetre energia, l’absorbeix. 

Quan un electró passa d’un nivell a un altre s’anomena transició electrònica, i l’energia 

emesa o absorbida en cadascuna d’elles és igual a la del fotó.  

Efinal-Einicial= ε= h·v 

Com l’energia d’un electró quan es separa de l’àtom és zero, quan es troba en 

qualsevol nivell l’energia es dóna en valors negatius. A mesura que puja de nivell va 

guanyant energia. Així doncs, les ratlles brillants dels espectres d’emissió corresponen 

a fotons emesos en transicions de nivells de més energia als de menys energia.  
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Per contra, les ratlles negres dels espectres d’absorció corresponen a transicions de 

nivells de menys energia a altres de més energia.  

 

Fig.7: Representació del darrer postulat de Bohr. 

 

2.7.1.Interpretació de l’espectre d’emissió de l’hidrogen 

Quan Bohr va crear la seva teoria, aquesta li va permetre interpretar l’espectre 

d’emissió de l’hidrogen, el qual era discontinu. 

L’electró d’hidrogen, abans de ser excitat, es troba en estat fonamental. Un cop 

excitat, pot passar a qualsevol nivell quàntic o fins i tot escapar-se de l’àtom. Quan 

l’electró excitat torna a l’estat fonamental, ho fa amb transicions electròniques amb 

les quals va emetent un fotó d’una determinada energia i freqüència. Quan l’electró 

excitat efectua una transició electrònica, des de qualsevol nivell quàntic al primer, 

s’originen les radiacions de més freqüència i energia, que corresponen a la zona 

ultraviolada (sèrie Lyman). Quan la transició es realitza des de qualsevol nivell al segon, 

les radiacions corresponen a la zona del visible (sèrie Balmer). Les transicions al tercer, 

quart, cinquè i sisè nivell originen fotons amb freqüències i energies situades a 

l’infraroig.  

Així doncs, Bohr donà una explicació raonada a la discontinuïtat dels espectres 

d’emissió de l’hidrogen i, a més, va calcular teòricament els valors de les energies dels 

fotons emesos en les transicions electròniques, que coincidien amb els trobats 

experimentalment. 
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Fig.8: Espectres d’emissió i d’absorció de l’hidrogen 

2.8.L’Efecte Compton 

L’any 1923, el físic Arthur Compton va descobrir un nou fenomen físic, anomenat 

efecte Compton. Aquest fenomen es produeix quan un fotó entra en contacte amb un 

electró que es troba a les capes externes de l’àtom, provocant que aquest es 

converteixi en electró lliure. Per tal que això es produeixi, el fotó que interacciona amb 

l’electró ha de tenir suficient energia com per provocar que aquest surti de l’òrbita de 

l’àtom. En aquest procés, els fotons perden una gran quantitat d’energia en funció de 

l’angle de dispersió (angle de sortida de la radiació després del xoc), i, per tant, la 

radiació també disminuirà la seva freqüència.   

 

Fig.9: Representació gràfica de l’efecte Compton. 

2.9.Creació de parells  

Quan un fotó incideix en el nucli d’un àtom i té una energia superior a 1,022MeV, es 

transforma en una partícula màssica produint alhora un electró negatiu i un electró 

positiu (positró). Aleshores, quan aquest positró produït contacta amb un electró, els 

dos s’aniquilen formant dos fotons, sent l’energia de cadascun d’ells la meitat que la  

del fotó incident.  

Per a saber més informació sobre la creació de parells, consultar l’annex número 2. 
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Fig.10: Representació gràfica de la creació de parells. 

2.10.Interacció de les radiacions amb les molècules 

Quan l’energia del fotó que interacciona amb un àtom és suficientment elevada, 

l’àtom s’ionitza, com ha quedat demostrat amb l’efecte Compton. Depenent de 

l’efecte que causen sobre la matèria, es pot dividir l’espectre en ones 

electromagnètiques ionitzants i no ionitzants. Així doncs, els raigs gamma, que tenen 

una freqüència molt elevada, ionitzen, mentre que les ones de ràdio no ho fan.  

 

Fig.11: Radiacions ionitzants i no ionitzants. 

Una substància química pot absorbir energia quan una radiació electromagnètica 

interacciona amb ella. Aquesta absorció d’energia pot provocar canvis que depenen de 

l’energia de la radiació i de la naturalesa de les substàncies. Aleshores, com els canvis 

que es produeixen depenen d’aquests dos factors, existeix una tècnica per tal de poder 

determinar substàncies a partir de l’absorció d’energia de la radiació que interacciona 

amb elles. Aquesta tècnica es coneix amb el nom d’espectroscòpia. Les diferents 

radiacions de l’espectre electromagnètic es fan servir en diferents àrees i modalitats 

tècniques on hi tenen la seva funció. Per exemple, la RMN, els raigs UV i els raigs IR es 

fan servir en química per tal d’identificar substàncies, els raigs Gamma, els raigs IR i els 

raigs X es fan servir en medicina per tal de veure parts del cos o tractar malalties,... 
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2.11.La Radiobiologia 

La radiobiologia és la ciència que estudia els fenòmens que es produeixen quan un 

teixit viu ha absorbit l’energia cedida per les radiacions ionitzants que li arriben. 

Aquests fenòmens solen ser les lesions que es produeixen i els mecanismes que aporta 

l’organisme per tal de compensar aquestes lesions.  

Les radiacions ionitzants més destacades són els raigs X i els raigs Gamma, que són les 

que tenen una freqüència més elevada i, per tant, les que aporten més energia. Com 

és lògic, aquests tipus de radiacions tenen un gran poder de penetració, sent així molt 

perilloses quan entren en contacte amb la pell. És per això que es van realitzar estudis 

de com influïen les radiacions en les cèl·lules, i es van trobar una sèrie de paràmetres 

diferenciats: 

2.11.1.Radiosensibilitat 

Quan van començar a posar en contacte les radiacions amb les cèl·lules, els científics 

van observar que, a l’utilitzar raigs X, només es destruïen un determinat tipus de 

cèl·lules. Lògicament, se’n van adonar que al no destruir-se totes les cèl·lules utilitzant 

el mateix tipus de radiació, havia d’existir una propietat cel·lular que impedís aquest 

fenomen. D’aquí neix el concepte de radiosensibilitat.  

Una cèl·lula pot dividir-se en diferenciada o indiferenciada. Les cèl·lules diferenciades 

són aquelles que tenen una funció específica dins de l’organisme, mentre que les 

cèl·lules indiferenciades són aquelles que s’especialitzen en reproduir-se 

proporcionant així cèl·lules per mantenir la seva població i per reemplaçar aquelles 

cèl·lules diferenciades que moren per l’activitat de l’organisme. Es va trobar una 

relació amb la diferenciació de les cèl·lules i la radiació que els hi arribava, sent així un 

factor clau per determinar-ne la radiosensibilitat.  

Existeixen molts criteris per comparar la radiosensibilitat de les cèl·lules, però el més 

general és la mort cel·lular, entenent com a tal la pèrdua de capacitat de proliferació 

de les cèl·lules. Així doncs, quan un dels fenòmens descrits anteriorment es produeixi, 

una cèl·lula serà radiosensible. En canvi, quan cap dels fenòmens anteriors es 

produeixi, la cèl·lula serà radiorresistent.  

2.11.2.Reoxigenació 

Les radiacions poden produir danys sobre les cèl·lules de dues formes diferents: 

Directa: Es produeix quan les radiacions danyen l’ADN i l’ionitzen provocant que es 

produeixin aberracions cromosòmiques en destruir-se la cadena d’aquest ADN. S’hi 

localitzen tres fases diferenciades:  

Inducció: és la primera fase on es produeixen ionitzacions en les cèl·lules a causa de les 

radiacions provocant així un dany inicial en l’ADN.  
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Transformació: Aquesta és la segona fase, on l’expressió dels gens es troba modificada 

i existeix un dany residual en l’ADN. 

Manifestació: És la fase definitiva on pot succeir que, a causa de les aberracions 

cromosòmiques, la cèl·lula mori. Si es produeixen mutacions, cap la possibilitat que la 

cèl·lula es repari i sobrevisqui.   

Indirecta: En aquest cas, les radiacions produeixen una radiòlisi (destrucció produïda 

per la radiació) en les molècules que formen part de l’ADN, fonamentalment de 

l’aigua, cosa que provoca que es formin radicals lliures d’aigua (ja sigui amb la 

separació de l’hidrogen de la molècula o de l’oxigen, etc.). Aleshores, aquests radicals 

reaccionen amb l’oxigen per formar compostos més nocius i estables, fent que aquests 

reaccionin amb el DNA i produeixin les 2/3 parts del dany cel·lular en les molècules 

dels mamífers. 

La reoxigenació indirecta comporta que la cèl·lula pateixi d’hipòxia, és a dir, que la 

quantitat d’oxigen que li arribi sigui menor i augmenti la seva radiosensibilitat, 

dificultant així el tractament a realitzar.     

2.11.3.Redistribució 

Aquest fenomen consisteix en un procés cel·lular. El cicle cel·lular és un conjunt 

ordenat de successos que condueixen al creixement de la cèl·lula i la seva divisió en 

dues cèl·lules filles. Es divideix en dues fases, la interfase i l’estat de divisió. En la 

interfase s’hi diferencien tres sub-fases; la G1, la S i la G2, on aquesta última es 

produeix quan les cèl·lules estan a punt de començar a dividir-se. Dintre de l’estat de 

divisió es troba la fase M, que tal i com indica el seu nom és el procés de divisió 

cel·lular. Per conseqüent, després de rebre una determinada fracció de radiació, 

moltes cèl·lules es situen en fase G2 i M del cicle cel·lular, i com estan dividint-se o a 

punt de fer-ho, es tornen més radiosensibles al tornar-les a irradiar.  

2.11.4.Reparació del dany subletal (RDSL) 

Quan s’irradia un teixit es poden produir diverses lesions cel·lulars. La més important 

és la lesió letal, en la qual la cèl·lula és irreparable i irreversible i condueix a la mort 

d’aquesta. Després s’hi troba la que seria la lesió o dany subletal, en la qual la cèl·lula 

pot ser reparada al cap del temps (6 o 8 hores després de rebre les radiacions) si no se 

li tornen a aplicar radiacions que li produeixin una lesió letal. És per això que cal 

esperar un determinat temps entre irradiacions si es vol mantenir la cèl·lula viva.  

2.11.5.Repoblació accelerada 

Quan les cèl·lules moren a causa de les radiacions, es produeix una alteració dels 

mecanismes de divisió cel·lular. Així doncs, les cèl·lules que queden vives comencen a 

dividir-se molt més ràpidament del que deurien per tal de compensar la manca de les 

cèl·lules mortes. Aquest fenomen es produeix més a nivell de teixits sans i/o tumors de 

duplicació ràpida (en els quals les cèl·lules comencen a dividir-se sense control). 
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Tots aquests fenòmens s’han de tenir en compte a l’hora d’irradiar cèl·lules, ja que 

com s’ha vist, es produeixen una sèrie d’efectes nocius i perjudicials sobre l’organisme 

que poden ser molt difícils de reparar després de la irradiació. Tant és així que existeix 

una especialitat anomenada radiogenètica, que estudia els efectes de les radiacions 

sobre els gens i els cromosomes. Aquests efectes poden ser mutacions dels gens, 

ruptura de cadenes d’ADN, lesions induïdes, així com síndromes en òrgans i sistemes 

del cos humà.  

2.12.Càncer 

El càncer és una malaltia que pot començar gairebé en qualsevol part del cos humà, el 

qual està format per trilions de cèl·lules. Normalment, les cèl·lules humanes creixen i 

es divideixen per formar-ne de noves a mesura que el cos les necessita. Quan les 

cèl·lules normals envelleixen o es fan malbé moren, i cèl·lules noves les reemplacen. 

No obstant això, quan algú pateix un càncer aquest procés ordenat es descontrola. A 

mesura que les cèl·lules es fan més i més anormals, les cèl·lules velles o danyades 

sobreviuen quan haurien de morir, i cèl·lules noves es formen quan no són 

necessàries. Aquestes cèl·lules addicionals poden dividir-se sense interrupció i poden 

formar masses que es diuen tumors. Molts càncers formen tumors sòlids, els quals són 

masses de teixit.  

Els tumors cancerosos són malignes, el que significa que es poden estendre als teixits 

propers o els poden envair. A més, en créixer aquests tumors, algunes cèl·lules 

canceroses es poden desprendre i es poden moure a llocs distants del cos per mitjà del 

sistema circulatori o del sistema limfàtic i formar nous tumors lluny de l’original. 

 

Fig.12: Invasió de les cèl·lules canceroses i propagació d’aquestes. 

La principal diferència entre les cèl·lules canceroses i les cèl·lules sanes és que les 

canceroses poden créixer sense control i es tornen invasives. Una altra diferència 

important és que les cèl·lules canceroses són menys especialitzades que les cèl·lules 

normals, ja que aquestes poden convertir-se en cèl·lules amb diferents funcions.  

A més, les cèl·lules canceroses poden ignorar els senyals que normalment diuen a les 

cèl·lules que deixin de dividir-se o que comencin un procés que es coneix com a mort 

cel·lular programada, o apoptosi, el qual usa el cos per desfer-se de les cèl·lules que ja 

no són necessàries. 
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Per a que la malaltia es produeixi definitivament, les cèl·lules han de passar 

prèviament per un procés anomenat carcinogènesis, el qual consta de diferents fases i 

que consisteix principalment en la transformació de cèl·lules sanes a cèl·lules anòmales 

per la influència d’agents carcinògens. Un exemple d’aquests serien les radiacions 

ultraviolades del sol, l'asbest o el virus del papil·loma humà. 

2.12.1.Fases de la carcinogènesis 

Fase 1: Fase d’iniciació tumoral: les cèl·lules comencen a patir mutacions en l’ADN.  

Fase 2: Fase de promoció: actuació constant dels agents carcinògens, cosa que provoca 

que es produeixin noves mutacions i s’acceleri la producció cel·lular.  

Fase 3: Fase de progressió: actuació insistent dels agents carcinògens i mutacions 

abundants; les cèl·lules adquireixen la capacitat d’invasió i produeixen metàstasis 

(disseminació del càncer).  

Per a saber més informació sobre el càncer, consultar l’annex número 3. 

2.13.Oncologia 

Un cop sabut el que és el càncer, cal esbrinar quins son els mètodes per poder 

combatre’l, ja que és una malaltia que el sistema immunitari del cos no pot eliminar 

per sí mateix i necessita l’ajuda d’agents externs. L’especialitat mèdica encarregada de 

detectar, tractar i combatre aquesta malaltia s’anomena oncologia. El concepte 

posseeix el seu origen en la llengua grega i està compost pels vocables onkos (traduït 

com "massa", "tumor") i logos (en espanyol, "estudi").  

Així doncs, l'oncologia s'ocupa del diagnòstic i tractament del càncer que es manifesta 

en els pacients i del seguiment de la malaltia un cop s’hagi fet el tractament.   

Actualment, com la tecnologia està en constant evolució, van apareixent noves 

tècniques i tractaments possibles pel càncer, però els més destacats són la 

radioteràpia, la quimioteràpia i la cirurgia. Normalment, per a realitzar un tractament 

s’empren combinacions d’aquests per a que sigui més efectiu. En aquest cas, l’estudi 

es basarà en la radioteràpia. 

Per a saber més informació sobre la quimioteràpia i la cirurgia, consultar l’annex 

número 4. 

2.14.Radioteràpia 

Quan es parla de radioteràpia, cal distingir-la de l’oncologia radioteràpica. L’oncologia 

radioteràpica consisteix en una especialitat mèdica amb un cos doctrinal definit que 

aplica la radioteràpia, mentre que la radioteràpia és una opció terapèutica que 

consisteix en l’ús de radiacions d’alta energia i, en conseqüència, amb gran poder de 

penetració, per tal de poder eliminar els tumors. 
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La radioteràpia utilitza principalment radiacions de baixa transferència lineal d’energia, 

també conegut com LET, fonamentalment radiació electromagnètica (o fotons) i 

electrons; això vol dir que quan incideix sobre un medi deposita la seva energia 

lentament, és a dir, abans de perdre tota la seva energia serà capaç de travessar una 

gran quantitat de material, per tant, deixa una dosis baixa de radiació en el medi que 

travessa. En radioteràpia, la radiació es mesura en Gray (Gy), una magnitud que indica 

la quantitat d’energia que absorbeix un teixit. Un Gray equival a un Joule/Kg.    

Aquestes radiacions, administrades de forma totalment controlada, ionitzen la matèria 

provocant en aquesta múltiples fenòmens fisico-químics que en última instància 

condueixen a la mort cel·lular dels teixits irradiats. És per això que la radioteràpia 

s’utilitza en malalties amb creixement descontrolat de cèl·lules. 

La radioteràpia, a l’igual que la cirurgia, consisteix en un tractament a nivell regional. 

S’aplica per a tractar un volum delimitat i perfectament definit d’un tumor en una 

determinada zona, tot depenent del tipus de malaltia oncològica que sigui.  

2.14.1.Objectiu de la radioteràpia 

La finalitat última de tot tractament radioteràpic és aconseguir o contribuir a la curació 

d’un pacient o a l’alleujament dels seus símptomes. Aquest objectiu passa per poder 

administrar una determinada dosis de radiació en un volum prèviament definit. S’ha 

d’intentar que els teixits i òrgans sans rebin la mínima dosis de radiació possible, ja que 

si es supera l’anomenat límit de tolerància, aquests òrgans i teixits es podrien danyar 

seriosament. 

2.14.2.El procés radioteràpic 

El tractament radioteràpic es tracta d’un procés complex, que requereix la 

col·laboració de múltiples especialistes, com els experts en Oncologia Radioteràpica, 

els físics, els tècnics de radioteràpia o el personal d’infermeria.  

Aquest procés consta de les següents etapes:  

Avaluació inicial 

Consisteix en la valoració que realitza el metge de l’estat del pacient, del tipus i 

l’extensió de la malaltia i de les possibilitats terapèutiques aplicables. El seu objectiu és 

obtenir les dades que permetin oferir la millor opció terapèutica a cada pacient. La 

responsabilitat recau en el metge especialista en Oncologia Radioteràpica. 

Decisió terapèutica 

És l’etapa clínica en la qual el metge escull entre les modalitats de tractament possibles 

aquell que s’adeqüi millor a les necessitats del pacient. Aquesta decisió es pren entre 

tots els especialistes que intervinguin en el tractament del pacient. Cal informar el 

pacient de la decisió presa, de les alternatives terapèutiques possibles i del pla de 

tractament seleccionat.  



                                            FIS-MED 
 

23 
 

 

Simulació o planificació del tractament 

És la part del procés en la que s’obtenen les dades de l’anatomia del pacient, es 

comprova la col·locació desitjada per al tractament diari, es determinen punts de 

referència i es prenen fotografies per reproduir el tractament.  

Pla d’irradiació 

Posteriorment, el metge delimita el volum a irradiar i els òrgans crítics que no deuen 

ser irradiats, marcant els marges corresponents per a la planificació del tractament. 

Seguidament, el metge farà la prescripció del tractament que consisteix en determinar: 

 Tipus i energia de la radiació. 

 Volums a irradiar i protegir. 

 Dosis total a irradiar en cada volum. 

 Nombre de dosis a subministrar en un dia i interval de temps entre aquestes 

(fraccionament). 

 Nombre de dies de tractament per setmana. 

 Restricció de dosis en òrgans sans. 

Dosimetria clínica 

En aquesta etapa es realitza el càlcul dosimètric per part del servei de física, que 

servirà per poder aplicar el tractament. En aquest apartat també es pot destacar 

l’optimització, que és el procés mitjançant el qual el metge i el físic, actuant en 

col·laboració, modifiquen la planificació inicial per una de més adequada.  

Verificació del tractament 

És el procés que es realitza abans d’aplicar el tractament i que serveix per comprovar si 

quan s’apliqui el tractament real, aquest funcionarà correctament. Es reprodueixen 

doncs les condicions generals en les que s’ha de dur a terme la irradiació terapèutica, 

com el posicionament del pacient i els paràmetres de la irradiació.  

Aplicació del tractament 

És la part del procés radioteràpic mitjançant el qual es duu a terme la irradiació 

terapèutica, reproduint en la unitat de tractament, en cada sessió, els paràmetres 

d’irradiació i posició recollits en les documentacions de cada pacient.  

Control del tractament 

És el procés en el que es controla l’aplicació del tractament, les seves característiques, 

la resposta de la malaltia, les reaccions secundàries i l’evolució del malalt. En aquest 

procés també es pot canviar el pla d’irradiació si s’escau, depenent tant de l’evolució 

del pacient com de la resposta de la malaltia.  
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Avaluació final 

És l’etapa en què es revisen les característiques del tractament administrat i els efectes 

sobre la malaltia, els teixits sans i l’estat del pacient. Depenent de la situació del 

pacient al final del tractament es decideix l’actitud terapèutica a seguir.  

Seguiment del pacient després del tractament 

Consisteix en l’avaluació clínica del pacient d’acord amb l’avaluació final i la seva 

patologia. Es valora l’evolució de la malaltia, els possibles efectes tòxics que poden 

aparèixer i els tractaments addicionals requerits.  

Per a saber més informació sobre la radioteràpia, consultar l’annex número 5. 

2.15.L’accelerador lineal 

2.15.1.Què és un accelerador lineal? 

Un accelerador lineal, a nivell genèric, és un aparell elèctric que serveix per augmentar 

la velocitat de moviment de les partícules que posseeixin càrrega elèctrica, com poden 

ser els electrons, els protons, els ions... 

Poden utilitzar-se tant en l’àmbit físic com en l’àmbit mèdic, però en aquest cas, 

s’analitzaran només en aquest últim nivell. 

2.15.2.Acceleradors a nivell mèdic 

Com ja s’ha vist, els mètodes més utilitzats per tractar el càncer són la radioteràpia, la 

quimioteràpia i la cirurgia. A l’hora de realitzar un tractament radioteràpic, l’objectiu 

és poder eliminar les cèl·lules malignes i irradiar el menys possible les sanes, i per 

assolir aquest objectiu s’ha de realitzar una correcta planificació del tractament, on 

s’han de delimitar correctament les zones de volum a irradiar. Això serà fonamental 

per després poder emprar correctament l’accelerador lineal.  

La primera font que es va utilitzar en radioteràpia van ser els raigs X, que posseïen una 

energia màxima insuficient per tal d’arribar a l’interior dels teixits del cos humà. Tal va 

ser així que només es podien utilitzar per tumors superficials. No va ser fins després de 

la Segona Guerra Mundial, amb totes les investigacions i descobriments que es van fer, 

que es van començar a utilitzar els acceleradors lineals de partícules en medicina. A 

nivell mèdic, un accelerador es considera com una màquina capaç de generar feixos 

d'electrons d'alta energia, variable i regulable a voluntat de l'usuari, i feixos de Raigs X 

d’alta energia, obtinguts en intercalar un metall d'alta densitat en la trajectòria del feix 

d'electrons. Per a l'adaptació a la seva utilització clínica, se'ls ha dotat d'adequats 

sistemes de seguretat i control per tal d'evitar qualsevol risc dels pacients subjectes al 

tractament. 
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2.15.3.La base d’un accelerador 

Per tal de poder construir i conèixer com funciona un accelerador lineal, convé 

analitzar en què es basa aquest sistema.  

 

 

 

 

 

Fig.13: Representació del funcionament bàsic d’un accelerador lineal. 

Aquesta figura consisteix en una bateria d’1 Volt connectada a dos elèctrodes plans 

situats a una distància d’1 centímetre entre ells en un tub de vidre en el que s’ha 

realitzat el buit. S’hi localitzen l’elèctrode positiu o ànode i l’elèctrode negatiu o 

càtode. La bateria dóna lloc a un flux d’electrons que circulen pel circuit exterior fins al 

càtode, i com a conseqüència també dóna lloc a una acumulació de càrrega negativa al 

càtode i de càrrega positiva a l’ànode. Aquesta distribució de càrregues permet crear 

un camp elèctric ‘E’ en la regió situada entre els dos elèctrodes que es defineix com la 

força que exerceix sobre la unitat de càrrega positiva situada entre els dos elèctrodes. 

En aquest cas particular, el valor del camp elèctric seria 1V / cm. A més de pel seu 

valor, el camp elèctric es caracteritza per una direcció i sentit que, en tots els casos, és 

perpendicular als elèctrodes i va dirigit cap al càtode.  

Si n electrons se situen sota l'acció d'un camp elèctric s'exerceix sobre ells una força en 

sentit contrari a aquest. Per acció de la força indicada augmenta la seva energia; 

l'energia total guanyada al pas del càtode a l'ànode és n electró-volts (eV). És evident 

que l'energia dels electrons accelerats només depèn de la diferència de potencial entre 

els elèctrodes, ja que n’han de tenir suficient per poder tornar al càtode de nou, i que 

el valor del camp elèctric depèn, a més de la diferència de potencial, de la distància 

entre ells. 

2.15.4.Accelerador Real 

Lògicament, per aconseguir un feix d'electrons o Raigs X que puguin ser utilitzats en 

radioteràpia, el dispositiu no és tan simple com el que s’ha descrit de manera teòrica 

en l'apartat anterior. De fet, sense comptar amb els sistemes de seguretat i control 

necessaris, el disposar d'un generador d'alta tensió que pugui assolir els valors 

requerits és pràcticament inviable. És per això que el sistema d'acceleració dels 

electrons es realitza mitjançant l'acció de microones d'alta potència, que són ones 

electromagnètiques que es desplacen en l'espai amb la velocitat de la llum.  
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Es diferencien dels altres tipus d’ones per la seva freqüència, ja que les utilitzades en 

un accelerador lineal d’electrons poden arribar a una freqüència de 3.000 MegaHertz. 

El mecanisme d'acceleració dels electrons per efecte de les microones consisteix en 

una cessió d'energia d'un feix de microones d'alta potència a un paquet d'electrons. 

Aquest efecte es produeix en l’interior d'un dispositiu que s'anomena secció 

d'acceleració.  

El procés d’acceleració es produeix en tres etapes: 

La primera etapa consisteix en què el càtode injecti una sèrie d’electrons amb una 

certa velocitat inicial a la secció d'acceleració. 

La segona etapa es produeix en la secció d’acceleració i es caracteritza per l'increment 

de velocitat dels electrons acompanyat d'un guany continu d'energia a causa de 

l'energia de les microones. Una vegada que la velocitat dels electrons arriba a un valor 

proper a «c» (velocitat de la llum) comença l’última etapa, en la qual els electrons 

entren a la zona relativista. Això indica que, com augmenta la velocitat dels electrons i 

la seva energia cinètica, també augmenta la seva massa, cosa que permet que puguin 

arribar a adquirir una velocitat molt propera a la velocitat de la llum (no es pot superar 

aquest valor), i obtinguin un gran poder de penetració. Aleshores, mitjançant unes 

bobines que creen un camp elèctric i magnètic, es pot dirigir el feix d’electrons 

resultant cap a la zona desitjada.  

Per a saber més informació sobre l’accelerador lineal, consultar l’annex número 6. 

 

Fig.14: Accelerador Trilogy de l’hospital Sant Joan de Reus. 

Cal destacar un dels elements externs de l’accelerador com és el braç o Gantry (part 

superior de la imatge), que gira entorn a un punt que es pot desplaçar anomenat 

isocentre.  
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3.Part Experimental 

3.1.Realització d’una dosimetria clínica 

Tradicionalment en radioteràpia, s’ha anomenat dosimetria clínica al conjunt d’accions 

encaminades a conèixer la distribució de la dosis absorbida en el pacient, en els seus 

diferents òrgans i teixits. Com aquest càlcul no es pot realitzar in situ, es necessiten 

una sèrie d’operacions matemàtiques per poder arribar a obtenir una distribució de 

dosis estimada.  

Antigament, aquest càlcul es realitzava amb tècniques 2D (dues dimensions); 

actualment, existeixen diverses tècniques. S’analitzaran les tècniques 3D (tres 

dimensions) i VMAT (arcoteràpia). Per tal de poder realitzar-les, es necessita una 

tomografia axial computada del pacient (TAC) amb la zona a irradiar delimitada pel 

metge. El TAC permet tenir tres perspectives de la zona; l’axial (com si es tallés el cos 

en dues parts horitzontalment i es mirés des de dalt), la coronal (vista des del davant) i 

la sagital (es parteix el cos en dues parts verticalment i se’n mira una). És aleshores 

quan els físics mèdics realitzen la dosimetria per determinar quina quantitat de 

radiació s’ha de fer arribar a cada zona del cos. El principal objectiu és irradiar al 

màxim el tumor per eliminar-lo i el mínim possible els òrgans sans per no danyar-los.  

Per tal de poder realitzar aquest càlcul, l’accelerador (Trilogy) requereix d’un programa 

informàtic instal·lat en els ordinadors del servei de Física de l’hospital. Aquest 

programa permet doncs realitzar les tècniques de 3D i VMAT i modificar tot tipus de 

variables per tal d’obtenir el millor resultat en quant a l’aplicació del tractament. 

Per realitzar correctament la dosimetria, s’ha d’establir un punt a partir del qual 

l’accelerador realitzarà tots els moviments necessaris per poder irradiar correctament 

la zona. Aquest punt s’anomena isocentre i s’ha de moure per tal que es trobi en el 

centre de la zona a irradiar, és a dir, s’ha de trobar en l’origen de coordenades (eixos X, 

Y i Z). Per a poder-ho fer es varia el punt en l’eix X, Y i Z fins que coincideixin. Un cop 

sabut aquest punt, es procedirà a escollir amb quina energia s’emet aquesta radiació.  

Ara doncs, es procedirà a analitzar com funcionen la tècnica 3D i l’VMAT. Per facilitar 

l’explicació, s’ha agafat un cas real d’una malalta; una dona de 69 anys que pateix un 

càncer d’endometri. L’endometri és la membrana mucosa que recobreix la cavitat de 

l’úter. Prèviament, la pacient ha estat operada, i es realitza el tractament amb 

radioteràpia per prevenir la recidiva local (que es reprodueixi el càncer en la mateixa 

zona). Es tracta d’un tumor de difícil accés, doncs es localitza a la part interior del cos i 

en una zona centrada. 

Abans de començar amb la dosimetria, el metge ha de realitzar la prescripció del 

tractament, que indica la dosis de radiació total que se li ha de donar al tumor i la dosis 

per cada sessió.  
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Fig.15: Prescripció de la dosis total i parcial de radiació per sessió 

En la figura anterior es veu com la dosis parcial és de 1,8 Gy per sessió, mentre que la 

dosis al final del tractament és de 45 Gy.  

Dins de la prescripció també s’ha d’indicar la dosis màxima que pot rebre cadascun 

dels òrgans a protegir, ja que serà quasi impossible evitar irradiar-los mínimament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.16: Fulla de prescripció realitzada pel metge amb les restriccions sobre els òrgans de risc. 

Un cop rebuda la prescripció, els físics poden realitzar la dosimetria.  
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3.1.1.Tècnica 3D 

Com ja s’ha vist, abans de començar la dosimetria s’ha de conèixer la zona a irradiar, la 

quantitat de radiació necessària tenint en compte els paràmetres dels òrgans de risc, la 

localització del tumor i l’isocentre.  

Prèviament a l’inici, s’ha d’escollir l’aparell i l’energia, que en aquest cas seran el 

Trilogy i 18x respectivament. Un cop fet això, es crea un camp. Un camp consisteix en 

una zona per la qual entraran les radiacions fins a arribar al punt desitjat. La qüestió és 

poder combinar un determinat nombre de camps per tal que la radiació amb l’energia 

desitjada arribi al tumor. En determinats casos només caldrà un camp, mentre que en 

d’altres se’n necessitaran 4 o més.  

Com es poden formar quatre camps, les radiacions poden provenir de 4 llocs diferents 

formant entre ells 90 graus (tècnica de box). Així doncs, si les radiacions entren per la 

part davantera del cos s’anomenarà camp Anterior, si provenen de la part del darrere 

s’anomenarà Posterior, i si provenen de la dreta o l’esquerra s’anomenaran Laterals. 

Per tal de crear el camp s’ha de determinar prèviament l’isocentre. En la zona del 

tumor, la quantitat de radiació que hi ha d’arribar ha d’estar compresa entre el 95 i el 

107% mentre que s’ha d’intentar que a les zones sanes sigui la mínima possible.  

Així doncs, es comença formant un camp el qual s’anomenarà Anterior. A l’hora de 

modificar els paràmetres i les variables, s’ha de tenir en compte un factor molt 

important que és la protecció de la zona al voltant del tumor, que es realitza 

mitjançant unes làmines que es troben a l’aparell anomenades multifulls (MLC). La 

disposició d’aquestes es realitza mitjançant el mateix programa. 

 

Fig.17: Multifulls a l’accelerador real. 

En aquesta figura, les llums de color blanc representen les radiacions que surten, i les 

parts de color negre al seu voltant són els multifulls. 
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Fig.18: Aplicació del camp anterior sense MLC des de la perspectiva axial. 

El volum a irradiar que ha determinat el metge és el contorn blau. En aquesta figura es 

veu una imatge del tumor des d’una perspectiva axial amb l’aplicació del camp anterior 

obert sense la protecció dels multifulls, acompanyada d’un gràfic del rendiment en 

profunditat de la radiació, on la dosis màxima (punt vermell en la representació de 

l’esquerra) es consumeix abans d’arribar al tumor. 

També s’hi poden localitzar unes línies de colors anomenades corbes d’isodosis que 

indiquen la quantitat de radiació incident en cada zona, essent la llegenda a la part 

superior esquerra.  

Per corregir aquest factor, s’han de realitzar canvis. El primer canvi a realitzar és posar 

l’MLC per tal d’ajustar com ha d’arribar la radiació a la zona en aquest camp.  

 

Fig.19: Ajustament dels MLC en el camp anterior. 

En aquest cas, els multifulls, que són les línies blaves amb contorn groc al voltant del 

tumor, s’apliquen per tal que la radiació es focalitzi en la zona desitjada.  
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Fig.20: Aplicació del camp anterior amb l’ajustament dels MLC. 

Comparant amb la imatge anterior, la radiació es centra bastant més en la zona 

desitjada gràcies al treball realitzat en l’MLC, tot i que la quantitat de dosis encara no 

encaixa dintre dels paràmetres desitjats. Per tal d’igualar la radiació al centre, es crearà 

un camp posterior.  

 

 

Fig.21: Aplicació dels camps anterior i posterior ajustats amb MLC. 

En aquest cas, l’isocentre està igualment reforçat tant per una banda com per l’altra i 

la radiació màxima es troba en les zones exteriors, és a dir, on no hi ha el tumor, però 

la radiació que hi havia abans a la zona exterior amb només un camp anterior s’ha 

reduït gràcies a la implementació d’un camp oposat. Tot i això, s’ha d’aconseguir fer 

arribar la màxima radiació al centre, i per fer-ho, caldrà afegir dos camps laterals (un 

per costat). 
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Fig.22: Aplicació dels 4 camps sense ajustament. 

En aquesta figura es veu com la implementació dels dos camps laterals ha permès 

centrar la radiació en la zona desitjada, on s’hi localitza també la radiació màxima, i 

s’ha reduït la radiació en la zona exterior. Tot i així, s’ha de seguir ajustant per tal de 

precisar al màxim.  

 

 

Fig.23: Ajustament automàtic de l’MLC del camp lateral dret. 

Tot seguit, es realitza l’MLC pels camps laterals, ajustant prèviament de manera 

automàtica amb els paràmetres indicats, tal i com es veu en aquesta figura, i després 

manualment per obtenir-ne la màxima precisió. 
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Fig.24: Aplicació dels 4 camps amb l’ajust final. 

Finalment, es veu com la tècnica correctament ajustada (amb canvis en la quantitat de 

radiació que entra des de cada camp) focalitza entre el 95 i el 107% de la radiació en la 

zona desitjada i la radiació a la zona a protegir és mínima. De totes formes, com només 

s’hauria d’irradiar les zones en blau, es veu com amb aquesta tècnica no és possible, 

perquè també s’irradia la zona central i l’exterior.   

 

 

Fig.25: Representació de la quantitat de radiació. 

 

 



                                            FIS-MED 
 

34 
 

 

 

Fig.26: Representació de la radiació en l’interval 95-107%. 

En aquesta imatge es veu la localització de la gran quantitat de la radiació que arriba a 

la zona central. 

 

 

 

 

Fig.27: Representació de la dosimetria des d’una perspectiva coronal. 
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Fig.28: Representació de la dosimetria des d’una perspectiva sagital. 

La dosimetria amb la tècnica 3D està feta, però abans s’ha de comprovar que s’adequa 

a les indicacions del metge sobre la quantitat de radiació que vol que rebi cada òrgan. 

Per a fer-ho, es disposa de l’histograma.  

 

Fig.29: Histograma dels òrgans a protegir amb la tècnica 3D. 

L’histograma està format per 3 variables: a la part superior s’hi localitza la dosis de 

radiació en Gy, a la part inferior hi ha la dosis relativa en % i al lateral esquerre s’hi 

situa el volum de radiació en % també. En aquest cas (Fig.29), l’únic òrgan que no 

compleix la restricció és l’intestí prim (línia blau fluix), ja que per la dosis de 40 Gy el 

volum ha de ser inferior al 40 % i és del 51%.  
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Amb la tècnica 3D això no es pot corregir, ja que s’ha ajustat al màxim la dosimetria. 

Per tant, cal realitzar la dosimetria amb una altra tècnica per intentar millorar-ho: 

l’VMAT.  

3.1.2.VMAT 

Aquesta tècnica ha estat una innovació en els darrers anys i s’ha convertit en la més 

utilitzada per la seva gran efectivitat i precisió, tot i que hi ha alguns casos en que es 

realitza la dosimetria amb 3D perquè se’n pot extreure més rendiment. S’ha realitzat la 

tècnica VMAT per al mateix cas. 

Quan s’aplica aquesta tècnica, hi ha un canvi en els elements de protecció. Els 

multifulls, en comptes de ser estàtics són dinàmics, cosa que permet protegir els 

òrgans de risc de manera molt més efectiva.  

L’altre factor clau a tenir en compte és que es poden crear un nombre il·limitat de 

camps i s’apliquen al mateix temps que el braç de l’aparell gira, cosa que permet 

modificar la dosis de radiació que s’imprimeix més lliurement.  

Prèviament a la realització de la dosimetria, s’ha de realitzar l’optimització, que 

consisteix en crear per a cada òrgan volums de dosis més petits que els indicats pel 

metge per reduir al mínim les radiacions sobre els òrgans de risc. 

 

 

Fig.30: Optimització per a l’intestí prim. 

 

En la realització d’aquesta optimització, la part arrodonida en negre és el límit màxim 

de radiació que pot rebre l’intestí determinat pel metge, i les parts arrodonides en 

vermell són els objectius dels físics, que com es veu són inferiors al límit prescrit.  

Un cop optimitzats tots els òrgans, es procedeix a veure l’histograma per comprovar la 

quantitat de radiació que arriba.  
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Fig.31: Histograma comparatiu de les dosis de l’intestí prim optimitzat (vermell) i sense optimitzar 

(blau). 

En aquesta imatge es comprova doncs que les dosis de radiació que li arriben a l’intestí 

prim són inferiors a les prescrites. S’ha de tenir en compte un altre factor: si una part 

de l’intestí prim es troba dins del tumor, s’haurà de prioritzar la dosis que ha de rebre 

el tumor abans que la de l’intestí. Per tant, es seguiran els criteris del metge per la 

zona de confluència (intestí-tumor) i es donarà el màxim de radiació possible a l’intestí 

sense disminuir la dosis de radiació que arriba al tumor.  

 

 

Fig.32: Representació de l’optimització de l’intestí prim. 

 

En aquest cas, s’aprecia com la part optimitzada de l’intestí és la del centre on hi arriba 

menys radiació (color vermell), i la part que no es pot optimitzar (color blau) és aquella 

que conflueix amb el tumor, de color rosa.  
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Fig.33: Histograma comparatiu de les dosis del recte optimitzat i sense optimitzar. 

 

Novament torna a succeir el mateix que amb l’intestí prim, i és que amb l’optimització 

arriba menys radiació al recte però també hi ha una zona de confluència amb el tumor 

que no es pot optimitzar. 

 

 

 

Fig.34: Representació de l’optimització del recte. 

 

De nou, la part rosa és el tumor, la part lila és el recte i la part vermella és la zona del 

recte que es pot optimitzar. Un cop fet aquest procés amb tots els òrgans, es procedirà 

a realitzar la dosimetria com a tal.  
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Fig.35: Representació axial de la dosimetria ajustada amb VMAT. 

 

En la figura anterior, es veu com emprant l’VMAT hi ha la possibilitat d’utilitzar tants 

camps com es desitgi, sent aquests les línies grogues perpendiculars al cercle de la 

mateixa tonalitat. També es pot apreciar com les radiacions més potents es fixen molt 

més en el tumor, deixant la zona central i l’exterior alliberada de radiacions d’alta 

energia, cosa que beneficia molt la protecció d’òrgans de risc.  

 

 

Fig.36: Representació de les radiacions entre el 95 i el 107%. 

En aquesta figura es veu com les radiacions de més energia s’adeqüen perfectament a 

la forma del tumor i en permeten fer un millor tractament.  
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Fig.37: Representació de la dosimetria des d’una perspectiva coronal. 

En aquesta imatge es pot apreciar com la radiació quadra perfectament amb el tumor 

deixant l’espai del mig sense irradiar. 

 

Fig.38: Histograma dels òrgans a protegir i del tumor amb VMAT. 

Aquest histograma mostra com el volum de radiació rebut pels òrgans de risc amb 

dosis de radiació molt altes és molt més baix que no pas amb la tècnica 3D, sobretot 

amb l’intestí prim, on s’ha corregit notablement la radiació rebuda i on s’ha aconseguit 

entrar dins dels paràmetres de restricció ja establerts.  
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Una vegada finalitzada l’optimització i la dosimetria, es passa a realitzar una 

comprovació o control de qualitat per veure si no hi existeix cap error. Això no es pot 

realitzar a nivell telemàtic, així que s’ha de fer al propi accelerador. Per fer-ho, es crea 

un sistema de càmeres d’ionització inserides, que consisteix en un equip amb múltiples 

càmeres dipositades en un pla. Aleshores, s’utilitza un maniquí (que representa al 

pacient) per fer mesures i veure si coincideix amb l’VMAT. 

 

Fig.39: Disposició del maniquí sobre la taula amb càmeres d’ionització des d’una vista coronal. 

En la imatge, el maniquí és la part grisa i les càmeres d’ionització estan representades 

pels punts de color negre, on s’hi prenen les mesures.  

 

 

Fig.40: Representació de la comprovació des d’una vista coronal. 

En aquest cas, es veu com actuen totes les càmeres d’ionització per a captar totes les 

mesures necessàries i poder realitzar la comprovació.  
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Fig.41: Representació de la comprovació des d’una perspectiva sagital. 

  

Fig.42: Comprovació dels punts on falla l’VMAT des d’un punt de vista horitzontal. 

 

Fig.43: Comprovació dels punts on falla l’VMAT des d’un punt de vista vertical. 

Es realitza una comparativa entre la dosimetria creada i les mesures preses en la 

comprovació. Un cop feta la comparativa, hi ha 3 punts (dibuix inferior dret) que es 

veuen de color vermell des del pla horitzontal, però com és un error acceptable dintre 

dels paràmetres fixats pel físic, no es té en compte; en el cas que hi haguessin molts 

més punts si que s’haurien de corregir.  
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3.1.3.Comparativa VMAT/3D 

Lògicament, després de comparar els histogrames i les representacions de les 

radiacions amb cadascuna de les tècniques, l’VMAT és millor que no pas la tècnica 3D 

per a la gran part dels casos, però hi existeix un inconvenient: amb la tècnica 3D, les 

radiacions a dosis baixes no afecten al voltant del tumor cosa que si que succeeix amb 

l’VMAT. A llarg termini, aquestes radiacions a dosis baixes poden afectar a l’organisme, 

i és per aquest motiu que amb infants i adolescents s’acostuma a emprar la tècnica 3D. 

  

 

Fig.44: Comparació de les dosis baixes entre l’VMAT i la tècnica 3D. 

 

En la representació anterior es veu com les dosis de radiació més elevades amb l’VMAT 

sí que es fixen al tumor, però les dosis baixes es reparteixen per tota la zona del 

voltant d’aquest. En canvi, amb la tècnica 3D, les dosis altes no s’ajusten al màxim al 

tumor, però les radiacions baixes no afecten en tots els punts del voltant d’aquest.  

De totes formes, si es compara l’histograma de l’VMAT i el de la tècnica 3D per a cada 

òrgan de risc individualment, es comprova que l’VMAT en dosis altes no hi incideix tant 

com la tècnica 3D.  
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Fig.45: Histograma de l’VMAT (triangles) i de la 3D (cercles) per a la bufeta. 

 

Fig.46: Histograma de l’VMAT (triangles) i de la 3D (cercles) per cadascun dels caps femorals. 

 

Fig.47: Histograma de l’VMAT (triangles) i de la 3D (cercles) per al recte. 
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Fig.48: Histograma de l’VMAT (triangles) i de la 3D (cercles) per a l’intestí prim. 

 

 

Fig.49: Histograma de l’VMAT (triangles) i de la 3D (cercles) per al tumor. 

 

Finalment, s’aprecia com l’VMAT, a l’histograma del tumor, a una dosis de 45 Gy 

aproximadament realitza una paràbola menys pronunciada que no pas amb la tècnica 

3D, cosa que indica que és més uniforme en la irradiació.  

Per tant, l’VMAT és millor que la tècnica 3D en quant a la fixació de les radiacions de 

dosis altes al tumor, així com també en la protecció dels òrgans de risc que es troben al 

voltant d’aquest, però la tècnica 3D és preferible quan es tracta amb pacients joves ja 

que les radiacions de dosis baixes actuen en menys proporció que no pas amb l’VMAT i 

podrien afectar a llarg termini a l’organisme.  

Un altre avantatge de la tècnica 3D és que no cal realitzar tota la comprovació ni 

l’optimització que s’ha de fer amb l’VMAT, fet que provoca que no s’hi hagi d’invertir 

tant de temps. 
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4.Conclusions 

Després d’haver realitzat aquest treball amb gran emoció, devoció i moltes ganes, 

sento la necessitat d’haver de mostrar tot el que n’he obtingut, tant a nivell personal 

com acadèmic. El fet d’haver pogut recuperar una il·lusió i una curiositat generades 

feia anys m’ha ajudat molt a l’hora d’acomplir totes i cadascuna de les tasques que 

devia per finalitzar el treball. 

D’entrada, vull destacar que la realització d’aquest projecte ha estat possible gràcies a 

la col·laboració del servei de física mèdica de l’hospital Sant Joan de Reus, que m’ha 

cedit informació sobre l’aparell i m’ha guiat per fer la meva part experimental i també 

del servei de radioteràpia del mateix hospital, que m’ha proporcionat tota la 

informació relacionada amb la malaltia, la radioteràpia i la interacció de les radiacions 

amb les molècules.   

Tot seguit, exposaré els resultats obtinguts i els compararé amb les meves hipòtesis, 

així com també demostraré si he assolit o no els meus objectius inicials.  

4.1.Part teòrica 

1. En primer lloc, em vaig plantejar l’objectiu primordial de conèixer en què consisteix 

la malaltia entorn la qual volia realitzar el meu estudi, el càncer.  

La meva hipòtesis sobre aquest apartat era que el càncer és una malaltia que produeix 

un canvi en el funcionament de determinades cèl·lules.  

Segons els resultats que he obtingut, puc afirmar que aquesta hipòtesis és certa, tot i 

que s’hagi d’explicitar i concretar més. El càncer és una malaltia en la qual es produeix 

una mutació de l’ADN de les cèl·lules que provoca un canvi, tant a nivell funcional com 

reproductiu d’aquestes.  

A part de la pròpia definició de la malaltia, he adquirit molts coneixements sobre el 

càncer i n’he plasmat els més importants en aquest treball. Per tant, el meu primer 

objectiu s’ha complert satisfactòriament. 

2. El segon objectiu que em vaig proposar va ser investigar quins tipus de tractaments 

existeixen per combatre la malaltia i conèixer en què consisteix la radioteràpia.  

Aquest objectiu també s’ha assolit, doncs he descobert que hi ha molts tractaments, 

però els més importants són la quimioteràpia, la cirurgia i la radioteràpia. En el cas de 

la radioteràpia, consisteix en un tractament en el que s’empren radiacions d’alta 

energia que tenen un gran poder de penetració per tal de poder eliminar els tumors. 

Normalment no s’empra un sol tractament, sinó que es combinen per tal de poder 

eliminar la malaltia.   

La hipòtesis que m’havia plantejat era que la radioteràpia és una especialitat mèdica 

en la qual s’utilitzen radiacions per tal de poder eliminar els tumors. És per això que la 

segona hipòtesis és certa.  
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3. El següent propòsit a assolir era comprendre què és un accelerador lineal i el per 

què de la seva utilització. La meva hipòtesis era que un accelerador lineal és una 

màquina capaç d’accelerar les partícules per produir radiacions. 

Un accelerador lineal és un aparell elèctric que augmenta la velocitat de les partícules 

carregades, fet que genera radiacions. També permet modificar la intensitat de les 

radiacions així com dirigir-les al lloc desitjat. Per aquest motiu és considerat la base de 

tot tractament radioteràpic.  

En aquest cas, he acomplert el meu objectiu i he confirmat la meva hipòtesis inicial.  

4.2.Part pràctica  

Per a la realització de la part pràctica partia gairebé de zero, doncs només sabia que 

s’havia de fer una dosimetria i que existien diverses tècniques per realitzar-la. A partir 

d’això vaig poder especular i vaig formular unes hipòtesis sobre les quals dubtava molt 

i que exposaré tot seguit, juntament amb els objectius: 

4. La primera hipòtesis que em vaig plantejar en aquest apartat era que per poder 

irradiar amb l’accelerador s’ha de realitzar una dosimetria, basada en les indicacions 

prèvies del metge. Es tracta d’una hipòtesis certa, doncs per tal de poder aplicar el 

tractament, el metge ha d’indicar prèviament el volum a irradiar i els òrgans a protegir 

(prescripció) i la zona que ha de rebre la radiació.  

5. La següent hipòtesis era que existeixen unes quantes tècniques per realitzar la 

dosimetria, però hi ha una millor que les altres. Aquesta hipòtesis ha resultat ésser 

falsa pels següents motius: 

Es pot considerar que, actualment, hi ha diverses tècniques d’irradiació, entre elles la 

3D i l’VMAT, tot i la progressiva implantació de noves tècniques com la 4D (quatre 

dimensions). La tècnica 3D s’utilitza, sobretot, quan no es vol que les radiacions de 

baixa energia incideixin totalment en la zona que envolta el tumor, ja que aquestes són 

molt més presents en l’VMAT que no pas en la primera. És per això que, com les 

radiacions de baixa energia afecten a l’organisme a llarg termini, s’intenta utilitzar la 

tècnica 3D amb persones joves. En canvi, amb l’VMAT es pot obtenir una gran precisió 

a l’hora d’administrar les radiacions, que són molt més manejables i adaptables. Per 

conseqüent, la tècnica VMAT permet irradiar molt millor el tumor amb les dosis 

desitjades. També cal destacar que amb l’VMAT es poden protegir millor els òrgans de 

risc que no pas amb la tècnica 3D, ja que els multifulls (làmines de protecció) són 

dinàmics. Per últim, també s’ha de tenir en compte que amb l’VMAT s’ha d’intentar 

millorar la protecció dels òrgans de risc, que es coneix com optimització.  

Per tant, no hi ha una tècnica millor que l’altra, ja que cadascuna té els seus avantatges 

i inconvenients i s’utilitzaran segons les necessitats.  

6. L’última hipòtesis de la part pràctica consistia en que un cop acabada la dosimetria, 

independentment de la tècnica, s’haurà de realitzar una comprovació per tal 

d’assegurar la correcta irradiació del pacient.  
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De nou, es tracta d’una hipòtesis falsa perquè només cal realitzar la comprovació amb 

la tècnica VMAT. Aquesta no es pot fer a nivell telemàtic, així que s’ha de fer en el 

mateix accelerador col·locant un maniquí i unes càmeres d’ionització que rebin les 

radiacions. Per tant, realitzar la dosimetria amb la tècnica VMAT suposa un esforç 

addicional per als físics.  

Per la part pràctica em vaig proposar assolir un objectiu que consistia en saber en què 

consisteix una dosimetria, quines tècniques s’utilitzen i quina és la diferència entre 

elles. Es tracta d'un objectiu comú a totes les hipòtesis i que he acomplert 

satisfactòriament.  

Després d’haver obtingut tots aquests resultats, crec que és important destacar el grau 

d’importància que tenen i la seva rellevància. Actualment, el món es troba en un 

procés evolutiu molt accelerat pel que fa a la ciència i a la tecnologia, és a dir, hi ha una 

progressió molt ràpida en tots els àmbits científics en comparació amb èpoques 

anteriors. Per aquest motiu, trobo oportú considerar que la cura del càncer és molt 

més assequible avui en dia gràcies als descobriments constants que es van realitzant, 

ja que permeten obtenir un rendiment millor a l’hora de lluitar contra una malaltia 

d’aquestes dimensions.  

En aquest cas, gràcies a l’accelerador lineal i a la dosimetria en 3D i VMAT, he vist que 

hi ha un ventall molt ampli de possibilitats per tal de poder combatre el càncer que es 

poden adaptar a les necessitats de cada pacient. Així doncs, considero que poder 

realitzar un tractament d’una malaltia molt estesa de manera tant precisa ens permet 

allargar l’esperança de vida de moltes persones, cosa que fa uns anys era impensable. 

De totes formes, ja existeixen noves tècniques com la 4D que permeten millorar 

encara més el rendiment de la 3D i l’VMAT, provocant doncs un enfortiment de les 

persones que lluiten diàriament per vèncer el càncer.  

Per tal de prosseguir i ampliar el treball, considero que caldria realitzar l’estudi de la 

tècnica 4D que s’està implantant actualment, tot i que com ja he dit, apareixen nous 

tractaments contínuament, així que amb el pas del temps la recerca es podria ampliar 

molt més. 

A tall de recapitulació, considero necessària una valoració personal profunda del 

treball. 

En primer lloc, la base del meu projecte ha estat el càncer, una malaltia que mereix 

gran part de l’atenció mèdica mundial, donat que milions de persones la pateixen. És 

per això que hi volia aprofundir, doncs crec que és la malaltia més rellevant en aquests 

moments arreu del món i cal fer-ne estudis per arribar a trobar-ne la curació definitiva.  

Seguidament, he volgut capficar-me en l’anàlisi d’un dels mètodes de curació més 

utilitzats, la radioteràpia. Vaig pensar que era el mètode que més m’aportaria a l’hora 

d’estudiar-lo, doncs hi ha un ventall molt ampli de possibilitats d’investigació. A més, 

aquest tractament utilitza la física, cosa que em va atreure molt. 
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Curiosament, un altre dels apartats del meu projecte es basa en la indagació de la física 

i la química, doncs he hagut d’analitzar què són les radiacions, d’on provenen i els 

efectes que tenen sobre la matèria, ja que són la base de la radioteràpia i de tot el que 

l’envolta. 

A continuació, convé destacar que la part física no només es cenyeix en les radiacions, 

sinó que també en l’elaboració d’un aparell per poder distribuir-les; l’accelerador 

lineal. Aquest aparell està fonamentat en diverses parts, de les quals n’he hagut de fer 

l’estudi per arribar a comprendre el que és la base de la part experimental; la 

distribució de les radiacions en la zona desitjada.  

El propòsit principal de la realització de la part pràctica era comprendre com s’havien 

d’administrar les radiacions en el cos humà per tal d’irradiar la major part de la zona 

tumoral (cancerosa) i evitar irradiar la zona sana. Per això he analitzat les dues 

tècniques més usades, que són l’VMAT i la tècnica 3D. Per a poder-ho fer, he necessitat 

un informe d’un metge que ha estudiat un cas, que ha estat el mateix que he emprat jo 

per poder fer les dues tècniques. Després d’haver-les realitzat, puc afirmar que 

ambdues usen les noves tecnologies en tots els nivells (sobretot informàtic) per tal de 

poder assolir la cura del pacient.  

A nivell genèric, aquest treball m’ha permès ampliar vastament els meus coneixements 

envers el càncer i la radioteràpia, m’ha permès utilitzar tècniques d’avantguarda 

(noves tecnologies) i, en resum, m’ha permès descobrir un món del qual en surto 

totalment fascinat.    

Un cop analitzat i valorat el treball, cal destacar l’objectiu primordial que em va 

empènyer a fer-lo, que era comprendre el que ens aporta que la física i la medicina 

treballin juntes. Aquest propòsit ha constituït la meva motivació envers la realització 

del projecte, doncs aquesta venia donada per poder arribar a comprendre aquesta 

relació, aquesta connexió entre les branques de la ciència. Doncs bé, puc afirmar que 

l’he assolit plenament, ja que un cop dins el món de la radioteràpia, vaig veure com els 

metges i els físics treballaven amb gran coordinació i respecte entre ells per tal 

d’arribar a un objectiu conjunt: la curació d’una malaltia que afecta a milions de 

persones en tot el món com és el càncer.  

Aquest fet m’ha incitat a reflexionar i he comprès que la ciència està subdividida en 

moltes especialitats i que aquestes, al mateix temps, també estan subdividides en 

moltes altres, però la cooperació i la unió de cadascuna d’elles per tal d’arribar a un bé 

comú ens pot permetre fer nous descobriments que poden arribar a solucionar tots els 

problemes existents en la humanitat. 2 

 
 

                                                           
 2. Les conclusions es troben en llengua francesa a l’annex número 7. 
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7.Annexos 

Annex 1 

Teoria atòmica de Dalton 

Al segle XVIII i XIX van aparèixer unes lleis sobre les reaccions químiques formulades 

per Antoine Lavoisier, Louis Proust i Robert Boyle, juntament amb Edme Mariotte. 

Aquestes lleis, però, no es van poder demostrar fins l’arribada de la primera teoria 

atòmica, formulada per John Dalton (químic i físic britànic) el 1808. Amb ella, Dalton 

buscava poder arribar a determinar la constitució de la matèria. 

La teoria es va publicar en una sèrie de postulats o suposicions, que són els següents: 

1. Cada element químic es compon d’àtoms, que són partícules materials 

separades, indestructibles i indivisibles. En les reaccions químiques, els àtoms 

romanen inalterables.  

2. Els àtoms d’un mateix element són iguals en les seves propietats i tots 

posseeixen la mateixa massa. 

3. Els àtoms de diferents elements tenen propietats i massa diferents. 

4. Els compostos es formen per la unió dels àtoms dels elements corresponents 

en una relació numèrica senzilla. 

5. La unió d’àtoms de diferents elements forma una partícula mínima del compost 

(<<un àtom compost>> en paraules de Dalton). Totes les partícules mínimes del 

compost són iguals entre sí i tenen la mateixa massa. 

Dalton va ser el primer en intentar esbrinar la massa dels àtoms. Com no disposava 

d’una bàscula per fer-ho, va combinar diversos elements per formar compostos. Se’n 

va adonar que els elements es combinen en les mateixes proporcions per formar un 

mateix compost, i que es troben en una relació numèrica senzilla. Així doncs, fent 

comparacions entre diferents elements i les proporcions que establien en diferents 

compostos, Dalton va descobrir que els àtoms d’hidrogen tenien la massa més petita. 

Aleshores, prenent la massa atòmica de l’hidrogen com la unitat, va determinar la 

massa atòmica d’altres elements coneguts en aquella època.  

Dalton afirmava que els elements, quan s’unien per formar compostos, ho feien en 

una relació numèrica senzilla. Va considerar que els elements en estat gasós eren 

monoatòmics, i això el va conduir a l’error. Per exemple, Dalton creia que la molècula 

de l’aigua era HO, i això va provocar errades en el càlcul de masses. Poc després, 

Amedeo Avogadro, va realitzar la seva pròpia teoria atomicomolecular on va explicar 

les relacions que existien entre els elements a l’hora de formar un compost.  

Per últim, Dalton creia que els àtoms eren indivisibles i indestructibles, cosa que va 

quedar demostrada que no és així. Tot i així, aquestes modificacions de les idees de 

Dalton no invaliden els seus resultats, ja que l’àtom es manté com una entitat 

perfectament definida.  
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El descobriment de l’electró 

Des de l’antiguitat, l’home s’ha trobat amb evidències que demostren que es pot crear 

l’electricitat. Per exemple, els grecs antics van veure que l'ambre atreia petits objectes 

quan se'l fregava contra pelatge. Juntament amb el llamp, aquest fenomen és una de 

les primeres experiències conegudes dels humans amb l'electricitat. Durant els segles 

XVI i XVII, hi va haver molts avenços en aquest àmbit i es va començar a experimentar.  

Electròlisi 

A partir del 1800, i gràcies al descobriment de les piles, es començà a fer servir 

l’electricitat per produir reaccions químiques. De seguida, es va observar que les 

dissolucions dels àcids, dels hidròxids i de les sals conduïen el corrent elèctric. Les 

substàncies que, un cop dissoltes, són conductores del corrent elèctric, s’anomenen 

electròlits. Si es dissol un compost en aigua i s’introdueixen en aquesta solució dos 

elèctrodes units a una pila, el corrent elèctric circula a través de la solució i es deposita 

l’element més electronegatiu a l’elèctrode positiu, anomenat ànode, i el més 

electropositiu a l’elèctrode negatiu, anomenat càtode.  Aquesta transformació química 

produïda pel corrent elèctric rep el nom d’electròlisi.  

Primerament, per explicar aquest fenomen, August Arrhenius formulà l’atrevida 

hipòtesi que els electròlits estan dissociats en ions carregats elèctricament. Quan es 

connecten els elèctrodes a la pila, els ions positius es dirigeixen al càtode i els negatius, 

a l’ànode.  

Fou Michael Faraday qui, l’any 1833, va relacionar la càrrega utilitzada en una 

electròlisi i la quantitat d’element dipositat o desprès en els elèctrodes. Va constatar, 

experimentalment, que per dipositar 108g de plata en el càtode calen 96500 C, i per 

cada 108g de plata hi ha 6,02 x 10²³ àtoms d’aquest element. També calen 96500 C 

d’electricitat per tal d’obtenir 35,5g de clor, on hi ha 6,02 x 10²³ àtoms d’aquest 

element. Els resultats obtinguts van permetre esbrinar, mitjançant la interpretació de 

G. Johnstone Stoney, que els àtoms han de tenir una estructura interna de naturalesa 

elèctrica i que l’electricitat ha de ser divisible i  ha d’estar formada per petites 

partícules. Cada <<partícula>> d’electricitat és la que necessita un ió positiu per 

dipositar-se en el càtode: Ag⁺ + 1 partícula elèctrica           Ag 

De manera anàloga, quan es diposita un ió a l’ànode, es desprèn una <<partícula 

d’electricitat>>: Cl⁻            Cl + 1 partícula elèctrica 

Per tant, en 96500 C de càrrega hi ha d’haver 6,02 x 10²³ partícules d’electricitat 

negativa. És per això que la càrrega de cada partícula és: 96500 C/6,02 x 10²³ 

partícules= 1,6 x 10⁻¹⁹ C per cada partícula negativa.  

Stoney va donar el nom d’electró a aquestes partícules. Si el seu raonament era cert, 

els àtoms podien captar o cedir electrons i no serien indivisibles com creia Dalton.  
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Descàrregues elèctriques en un tub de gas a baixa pressió 

A diferència dels metalls o dels electròlits, els gasos no tenen càrregues elèctriques 

lliures que puguin desplaçar-se per acció del camp elèctric. Per tant, a pressió 

atmosfèrica són mals conductors de l’electricitat. A mesura que es disminueix la 

pressió, els gasos esdevenen millors conductors. Això es pot observar en tubs tancats, 

proveïts de dos elèctrodes i connectats a una bomba de buit, anomenats tubs de 

descàrrega.  

Quan hi ha una elevada diferència de potencial entre els elèctrodes, els pocs ions 

presents en el gas són accelerats pel camp elèctric, i amb l’energia cinètica que 

adquireixen són capaços d’ionitzar altres molècules pel xoc. Com que les molècules del 

gas estan molt separades, els ions adquireixen una elevada energia cinètica i en 

produeixen de nous en els xocs.    

Aleshores, si s’eleva molt el voltatge dins el tub i es disminueix la pressió, s’observen 

una sèrie de descàrregues lluminoses. Si la pressió del gas disminueix molt, la paret de 

vidre oposada al càtode es torna fluorescent i emet una llum dèbil. Si es col·loca un 

obstacle dins el tub, a la zona compresa entre ànode i càtode, la seva ombra es 

projecta a la paret oposada.  

Després de veure aquests fenòmens, tot sembla indicar que existeixen una mena de 

<<raigs>> que surten del càtode i es dirigeixen vers l’ànode. Se’ls va anomenar raigs 

catòdics. Els raigs catòdics estan formats per petites partícules, doncs si es col·loca un 

petit molinet entre ànode i càtode, les aspes comencen a girar, per tant, hi ha unes 

partícules materials que tenen energia cinètica.  

Quan es va descobrir això, el físic anglès J.J. Thomson (1856-1940) va estudiar si 

aquestes partícules tenien càrrega. Per a fer-ho, va utilitzar un tub de descàrrega amb 

l’ànode perforat a fi d’obtenir un feix fi de raigs catòdics. Quan aquest feix de raigs 

catòdics se sotmet a l’acció del camp elèctric creat entre dues plaques (una positiva i 

l’altra negativa), es desvien cap a la placa positiva, cosa que demostra que tenen 

càrrega negativa. A més, com els raigs no són captats sinó desviats, demostra que 

posseeixen certa inèrcia, per tant, que tenen massa. 

Thomson va concloure que els raigs catòdics eren partícules materials carregades 

negativament, les quals se les va anomenar electrons. Com que les partícules negatives 

que formen els raigs catòdics procedeixen de la matèria i aquesta està formada per 

àtoms, els electrons formen part dels àtoms.  
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Radioactivitat Natural 

La radioactivitat natural és un altre fenomen que demostra l’existència dels electrons 

en els àtoms. Va ser descoberta per Henry Becquerel el 1896 i estudiada per Marie i 

Pierre Curie.   

Aquests investigadors es van adonar que els minerals d’urani emeten radiacions que, 

al ser sotmeses a l’acció d’un camp elèctric, es divideixen en 3 parts.  

La radiació que es desvia cap a la placa negativa s’anomenà radiació alfa. Està formada 

per nuclis d’heli, és a dir, partícules carregades positivament.  

La radiació que es desvia cap a la placa positiva s’anomenà radiació beta. Es tracta de 

partícules negatives, anomenades partícules β. Becquerel es va adonar que les 

partícules beta i els raigs catòdics eren idèntics, per tant, corresponien als electrons.  

La radiació que no es desvia és la radiació gamma, que està constituïda per ones 

electromagnètiques de longitud d’ona molt curta. Després de l’emissió d’una partícula 

alfa o beta, el nucli de l’àtom queda excitat i emet l’excés d’energia en forma de 

radiació gamma. 

La radioactivitat natural confirma que els electrons formen part dels àtoms i dóna 

molta informació del nucli d’aquests. 

El descobriment del protó 

Els electrons que es desplacen dins el tub de raigs catòdics ionitzen, per xoc, els àtoms 

o molècules de gas que hi ha al tub. D’aquesta forma, s’originen en el tub ions positius 

atrets cap al càtode.  

Si el càtode és perforat, tal i com feien els electrons, els ions positius arriben a la paret 

gràcies a la seva energia cinètica i produeixen una dèbil lluminositat. Aquests raigs que 

passen a través de les perforacions del càtode foren anomenats per Goldstein, el 1886, 

com raigs anòdics, canals o positius.  

Quan s’analitza la naturalesa d’aquests raigs mitjançant el mateix mètode que amb els 

raigs catòdics, s’observa que els raigs anòdics estan formats per partícules positives de 

massa molt més gran que la dels electrons. 

Quan es deposita hidrogen, l’element més lleuger, dins el tub, les partícules dels raigs 

anòdics tenen la mateixa càrrega que els electrons però positiva i una massa similar a 

la de l’àtom d’hidrogen. Com no va ser possible aïllar partícules de massa menor que la 

de l’ió H⁺, es va concloure que aquesta era la partícula més lleugera amb càrrega 

positiva en un àtom. Ernest Rutherford, un físic neozelandès, va anomenar, el 1911, 

aquesta partícula de càrrega positiva protó.  
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Model atòmic de J.J. Thomson 

Un cop descoberts l’electró i el protó, es va començar a investigar la composició de 

l’àtom.  

Com els àtoms són habitualment neutres, posseeixen el mateix nombre de protons 

que d’electrons. Com el protó té una massa molt més gran que l’electró, la major part 

de la massa correspon a la càrrega positiva, que se suposava que havia d’ocupar la 

major part del volum de l’àtom.  

J.J. Thomson va publicar l’any 1904 el seu model atòmic. Va suggerir que l’àtom és una 

esfera uniforme d’electricitat positiva on es troben immersos els electrons, molt 

separats els uns dels altres a causa de les forces de repulsió. Aquest model es compara 

amb la idea del <<plumcake>>, un tipus de dolç anglès que s’assembla a una esfera i a 

l’exterior d’aquesta s’hi troben situades unes panses. Així doncs, la massa seria la 

càrrega positiva i, les panses, els electrons.  

Aquest model explica per què els àtoms són neutres, doncs la càrrega positiva és 

compensada per la negativa,  i per què, quan es perden un o més electrons, l’àtom 

s’ionitza.   

Per tant, aquest model no invalida el de Dalton, sinó que n’hi aporta més continguts. 

Un temps després, amb l’arribada del model atòmic de Rutherford i el descobriment 

del neutró l’any 1932, l’àtom es va definir i la seva composició va quedar determinada 

tal i com es coneix avui en dia.  
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Annex 2 

Creació de parells 

Per introduir aquest fenomen, s’ha de conèixer el que s’entén com antimatèria. 

L’antimatèria és l’extensió del concepte d’antipartícula a la matèria, és a dir, que 

l’antimatèria està composta de partícules amb la mateixa massa i espín que una 

partícula de matèria, però amb càrrega oposada. Per exemple, un antielectró (un 

electró amb càrrega positiva, també anomenat positró) i un antiprotó (un protó amb 

càrrega negativa) podrien formar un àtom d'antimatèria, de la mateixa manera que un 

electró i un protó formen un àtom d’hidrogen. Aleshores, quan una partícula 

d’antimatèria entra en contacte amb una partícula de matèria, com tenen càrrega 

oposada, s’anul·len entre sí creant una petita explosió que emet energia.  

Aquestes partícules es generen per parells, és a dir, cada vegada que es genera un 

electró també es produeix un positró.  Si es porta aquest raonament al límit, quan es 

va produir el Big Bang, s’hauria d’haver creat el mateix nombre de partícules de 

matèria que d’antimatèria per tal de mantenir el principi de conservació de l’energia 

(ha de ser igual a 0). Però com s’ha vist, la matèria i l’antimatèria a l’entrar en contacte 

s’anul·len, i la matèria (planetes) mai ha sigut destruïda per contacte amb  

l’antimatèria. Llavors, això indica que falta antimatèria en l’espai. Aquest fenomen 

però, encara no ha trobat explicació cosmològica. Així doncs, l’antimatèria que falta 

podria trobar-se en altres galàxies o planetes, ja que nosaltres no la podem distingir de 

la matèria normal, o també existeix la hipòtesi que, amb l’explosió del Big Bang, per un 

fenomen desconegut, es produís més matèria que antimatèria provocant la total 

destrucció de la última.  

Actualment, s’han produït diverses partícules d’antimatèria, com positrons o 

antiprotons, que s’han hagut d’emmagatzemar en capses magnètiques per tal de que 

no es produís l’explosió amb el contacte amb la matèria.  

Per conseqüent, quan un fotó incideix en un nucli d’un àtom i es produeix l’explosió, 

l’energia incident desapareix en favor del parell electró-positró. Si el fotó incident té 

una energia superior a la mínima per produir el parell (1,022 MeV), l’energia sobrant es 

repartirà entre les partícules a parts iguals. Finalment, el positró interaccionarà amb un 

electró donant lloc a dos fotons que es propagaran en sentits oposats, on cadascun 

dels quals s’endurà la meitat de l’energia del fotó incident. 
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Annex 3  

Diagnòstic del càncer 

El càncer és una malaltia més a l'hora de realitzar el seu diagnòstic. S'utilitzen les 

mateixes proves que per a diagnosticar altres malalties:  

Història clínica: inclou els antecedents familiars i personals del pacient i els seus hàbits 

de vida.  

Exploració física: exploració del pacient per part del metge per obtenir dades que 

puguin determinar si pot existir una malaltia cancerígena o un altre tipus de malaltia.  

Els mètodes diagnòstics es poden classificar en diferents grups, segons les tècniques en 

què es basen: 

Proves analítiques: analitzen components de diferents parts de l'organisme (sang, 

orina, ...). 

Proves d'imatge: permeten obtenir imatges de l'interior del cos (TAC, PET-TAC, RMN o 

ecografia) 

Estudi de teixits: per a fer-lo cal obtenir una mostra dels mateixos a través de la biòpsia 

o de la citologia. Consisteix en estudiar les cèl·lules dels teixits sospitosos i confirmar si 

hi ha malignitat o no. 

Per confirmar el diagnòstic d'un càncer cal prendre una mostra del tumor (biòpsia). La 

valoració de la biòpsia no només permet determinar si la lesió és un càncer o no, sinó 

que, a més, estudiant-la al microscopi, permet conèixer les cèl·lules que la componen 

(estudi anatomo-patològic). Aquest estudi permet etiquetar i saber quin o quins són 

els teixits i cèl·lules de les que prové el tumor i quines són les característiques de les 

mateixes. Aquests factors són fonamentals per determinar el tractament més adequat 

en cada cas. 

Com apareix la malaltia? 

El càncer és una malaltia genètica, és a dir, es causa per canvis en els gens que 

controlen la forma de funcionar de les cèl·lules, especialment quan creixen i es 

divideixen. 

El càncer que pateix cada persona té una combinació única de canvis genètics. A 

mesura que el càncer creixi, ocorreran canvis addicionals. Dins de cada tumor, cèl·lules 

diferents poden patir canvis genètics diferents. En general, les cèl·lules canceroses 

pateixen més canvis genètics i mutacions en l'ADN que les cèl·lules normals. Alguns 

d'aquests canvis poden no estar relacionats amb el càncer; poden ser el resultat del 

càncer i no la seva causa. 
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En general, no és possible saber amb exactitud per què una persona pateix càncer i 

una altra no, però les investigacions han indicat que certs factors de risc poden 

augmentar la possibilitat d'una persona de patir la malaltia. Aquests factors són 

bàsicament coneguts com agents carcinògens, ja que n’hi ha alguns com l’herència 

dels pares que no s’hi inclouen. Els agents carcinògens són substàncies o elements als 

quals s’exposa el cos humà, com poden ser el tabac, l’alcohol, les radiacions solars, etc.  

La majoria dels factors de risc de càncer s'identifiquen inicialment en estudis 

epidemiològics. En aquests estudis, els científics analitzen nombrosos grups de gent i 

comparen els que pateixen càncer amb els que no el pateixen. Això permet demostrar 

si les persones que presenten càncer tenen més o menys probabilitat de comportar-se 

de certa manera o si el fet d’haver-se exposat a certes substàncies a les que no s’hi han 

exposat les persones sense càncer ha influït en la consecució de la malaltia. 

Aquests estudis, per si sols, no poden provar que un comportament o una substància 

causin càncer. Per exemple, el descobriment podria ser el resultat de la sort, o el 

veritable factor de risc podria ser un altre factor de risc diferent del qual se sospita.  

Carcinogènesis 

La primera fase comença quan els agents carcinògens actuen sobre la cèl·lula alterant 

el seu material genètic (mutació). Una primera mutació no és suficient perquè es 

generi un càncer, però és l'inici del procés. La condició indispensable és que la cèl·lula 

alterada sigui capaç de dividir-se. Com a resultat, les cèl·lules danyades comencen a 

multiplicar-se a una velocitat lleugerament superior a la normal, transmetent als seus 

descendents la mutació. A aquest procés se l'anomena fase d'iniciació tumoral i les 

cèl·lules involucrades en aquesta fase es diuen cèl·lules iniciades. L'alteració produïda 

és irreversible, però insuficient per desenvolupar el càncer. 

Si sobre les cèl·lules iniciades actuen de nou i de forma repetida els agents 

carcinògens, la multiplicació cel·lular comença a ser més ràpida i la probabilitat que es 

produeixin noves mutacions augmenta. A aquest procés se l'anomena fase de 

promoció i les cèl·lules involucrades en aquesta fase es denominen cèl·lules 

promocionades.  

Finalment, les cèl·lules iniciades i promocionades pateixen noves mutacions i cada 

vegada es fan més anòmales en el seu creixement i comportament. Adquireixen la 

capacitat d'invasió, tant a nivell local infiltrant els teixits del voltant, com a distància, 

originant les metàstasis (càncer disseminat a altres òrgans). És la fase de progressió. 

Com a resultat, les cèl·lules estan augmentades en nombre, presenten alteracions a 

nivell de forma, mida i funció i posseeixen la capacitat d'envair altres parts de 

l'organisme. Per a que el càncer s'origini s'han de produir de quatre a sis mutacions o 

alteracions genètiques cel·lulars, de manera que tot apunta que els factors de risc han 

d'estar en contacte amb l'organisme durant un considerable període de temps (anys). 

Això també explicaria que el risc de patiment d'un càncer augmenti amb els anys. 
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Fig.50: La carcinogènesis. 

Fases de la malaltia 

El procés comprès entre les primeres mutacions de les cèl·lules fins que la malaltia 

arriba a la seva etapa final s’anomena història natural. 

La durada d'aquest procés en les persones adultes depèn del tipus de càncer i oscil·la 

entre mesos i dècades. En el cas dels nens, tot aquest procés es produeix amb molta 

més rapidesa, i fins i tot pot durar només uns mesos. Això succeeix perquè les cèl·lules 

que constitueixen els tumors infantils són cèl·lules més immadures, que es divideixen i 

multipliquen amb més rapidesa que les que constitueixen els càncers de persones 

adultes, de manera que el desenvolupament i l’evolució dels tumors en nens es 

produeix en un període de temps menor. 

El primer que succeeix són els canvis cel·lulars que converteixen les cèl·lules en 

canceroses, és a dir, que tenen la capacitat de multiplicar-se sense control i d’envair 

altres teixits. És l'etapa més llarga de la malaltia i es denomina fase d'inducció. En cap 

cas es pot diagnosticar ni produeix simptomatologia. Aquesta fase pot durar fins a 30 

anys. 

La segona etapa es denomina fase "in situ". Es caracteritza per l'existència de la lesió 

cancerosa microscòpica localitzada en el teixit on s'ha originat. En els adults sol durar 

entre 5 i 10 anys depenent del tipus de càncer. En ella, tampoc apareixen símptomes o 

molèsties al pacient. En determinats casos, com en el càncer de mama, coll uterí o 

còlon, la malaltia es pot diagnosticar en aquesta fase mitjançant tècniques que 

permeten la seva detecció precoç. 

Posteriorment, la lesió es comença a estendre fora de la seva localització d'origen i 

envaeix teixits o òrgans adjacents. Aquesta fase es coneix com fase d'invasió local. En 

l'edat adulta dura entre 1 i 5 anys. L'aparició de símptomes de la malaltia depèn del 

tipus de càncer, del seu creixement i de la seva localització. 
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Finalment, la malaltia es dissemina fora del seu lloc d'origen, produint lesions tumorals 

a altres òrgans i teixits (metàstasi). Es tracta de l'etapa d'invasió a distància.  

La simptomatologia que presenta el pacient sol ser complexa, ja que depèn del tipus 

de tumor, de la localització i extensió de les metàstasis. 

 

Fig.51: Evolució del càncer amb el temps. 

 

Altres propietats de les cèl·lules canceroses 

Les cèl·lules canceroses poden tenir la capacitat d’influir en les cèl·lules normals, en les 

molècules i en els vasos sanguinis que envolten i alimenten les cèl·lules d'un tumor; 

una zona que es coneix com el ‘microambient’. Per exemple, les cèl·lules canceroses 

poden induir a les cèl·lules normals properes a que formin vasos sanguinis que 

subministren oxigen i nutrients, necessaris perquè creixin els tumors. Aquests vasos 

sanguinis també retiren els productes de rebuig dels tumors. 

Les cèl·lules canceroses, sovint, són també capaces d'evadir el sistema immunitari, una 

xarxa d'òrgans, teixits i cèl·lules especialitzades que protegeix al cos contra infeccions i 

altres malalties. Encara que ordinàriament el sistema immunitari elimina del cos les 

cèl·lules danyades o anormals, algunes cèl·lules canceroses són capaces de passar 

desapercebudes. 

Els tumors poden utilitzar també el sistema immunitari per créixer, ja que poden 

provocar que les cèl·lules d’aquest no realitzin la seva funció correctament i donin lloc 

a l’extensió dels mateixos tumors.  
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Tipus de tumors 

Hi ha una sèrie d'alteracions benignes i / o premalignes de les cèl·lules: 

Hiperplàsia: increment en el nombre de cèl·lules (es divideixen més ràpid del normal) 

d'un teixit en una àrea específica. El resultat és l'augment de grandària de l'òrgan com 

ara la hiperplàsia benigna de pròstata o l'aparició d'un nòdul benigne. 

Metaplàsia: es tracta de la substitució d'un tipus de cèl·lula per una altra d'una diferent 

localització. Amb el temps, pot aparèixer una displàsia sobre aquestes cèl·lules 

canviades de lloc. 

Displàsia: es tracta d'un desenvolupament anormal del teixit, a causa d'un creixement 

de cèl·lules alterades. Si es deixa evolucionar sense tractament, la displàsia pot 

evolucionar cap a un càncer, per tant, es tracta d'una lesió premaligna o precancerosa. 

Aquestes alteracions poden donar lloc a un càncer. 

Tumors benignes 

A part dels tumors malignes que comporten la malaltia, també existeixen els tumors 

benignes. Al contrari dels malignes, els tumors benignes no s'estenen als teixits 

propers i no els envaeixen. No obstant això, poden ser bastant grans. A l'extirpar-los, 

generalment no tornen a créixer, mentre que els tumors malignes poden fer-ho. Al 

contrari de la majoria dels tumors benignes en altres parts del cos, els tumors benignes 

de cervell si que poden posar la vida de la persona en qüestió en perill. 

Tumors malignes 

Un cop es sap que es tracta d’un tumor maligne i, per tant, un càncer, és necessari 

classificar-lo per escollir quin és el tractament més adequat. Com que existeixen molts 

tipus de tumors malignes, es classifiquen d’una manera general.  Dintre dels diferents 

tipus de càncer hi ha:  

Carcinoma : És el tumor maligne que s'origina en la capa que recobreix els òrgans 

(cèl·lules epitelials). Aproximadament, el 80% dels tumors cancerosos són carcinomes. 

Algunes d'aquestes cèl·lules tenen diferents característiques i, per tant, existeixen 

subclassificacions:  

Adenocarcinoma: es denomina adenocarcinoma al càncer que s'origina en el teixit 

glandular (glàndules), per exemple en els conductes o lobels de la mama o la pròstata. 

Carcinoma de cèl·lules escamoses o epidermoide: és el càncer que s'origina en les 

cèl·lules no glandulars, per exemple esòfag, coll d'úter, etc. 

Carcinoma de cèl·lules basals: és el càncer de la pell més comú. Es produeix a la capa 

més profunda de l'epidermis (pell). En general, s'origina en zones exposades al Sol, 

especialment el cap i el coll. Aquest tipus de càncer creix lentament i és poc probable 

que es propagui a parts distants del cos. 
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Melanoma: és un tumor maligne que s'origina en les cèl·lules que produeixen la 

coloració de la pell (melanòcits). El melanoma és gairebé sempre curable en les seves 

primeres etapes. No obstant això, és probable que es propagui a altres parts del cos. 

 

Fig.52: El càncer de pell. 

Sarcoma: Es tracta d'un tumor maligne que s'origina en els teixits connectius, com ara 

els cartílags, el greix, els músculs o els ossos. Depenent de la cèl·lula que l'origina 

poden rebre diferents noms, sent els més coneguts: 

Osteosarcoma: (osteo = os) Sarcoma que deriva de l'os. 

Liposarcoma: (lipo = greix) Sarcoma que deriva del greix. 

Condrosarcoma: (Condro = cartílag) Sarcoma que deriva del cartílag. 

Angiosarcoma: (angio = Got) Sarcoma que deriva dels vasos sanguinis. 

 

Fig.53: Representació de les zones on pot afectar un sarcoma. 

Leucèmia: Popularment conegut com càncer de la sang, les persones que el pateixen 

presenten un augment notable en els nivells de glòbuls blancs o leucòcits (cèl·lules 

presents en la sang, encarregades de defensar-nos de les infeccions). En les leucèmies 

no existeix tumoració i afecten la sang i la medul·la òssia (zona interna dels ossos, on 

s'originen les cèl·lules sanguínies). 
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Les leucèmies es poden classificar en funció del tipus de cèl·lula alterada en: 

 Leucèmia mieloide 

 Leucèmia limfoide 

Així mateix, es classifiquen segons l'estat de maduració de les cèl·lules leucèmiques, i 

poden ser: 

Leucèmies agudes: formada per cèl·lules immadures; freqüents en nens. 

Leucèmies cròniques: les cèl·lules es troben en l'últim pas de la maduració. 

 

Fig.54: Comparació d’una mostra de sang sense leucèmia i una altra amb leucèmia. 

Limfoma: Es denomina així al càncer del sistema limfàtic. El sistema limfàtic és una 

xarxa de ganglis i vasos fins presents en tot el cos. La seva funció és combatre les 

infeccions. El limfoma afecta un grup de glòbuls blancs anomenats limfòcits. Els dos 

tipus principals de limfomes són la malaltia de Hodgkin i el limfoma no Hodgkin. 

 

Fig.55: Representació d’un limfoma. 
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Annex 4  

Cirurgia 

Molta gent que pateix càncer és tractada amb cirurgia. La cirurgia es fa servir quan 

apareixen tumors sòlids que estan continguts en un determinat indret. És un 

tractament local, és a dir, que s’aplica només a la part del cos on hi ha el tumor. No 

s'utilitza per leucèmia o per càncers que s'han estès (metàstasis).  

Depenent del tipus de càncer i de l'avançat que estigui, la cirurgia pot usar-se per: 

Extirpar tot el tumor: la cirurgia extirpa el càncer contingut en una zona determinada. 

Reducció del tumor: l'operació extirpa una part del tumor cancerós, però no tot. 

Aquest tipus de cirurgia s’utilitza quan, si s’extirpa tot el tumor, es pot danyar un òrgan 

o altres parts del cos que no convé danyar. Quan s’extirpa una part d'un tumor pot 

ajudar a que altres tractaments funcionin millor. 

Alleugeriment dels símptomes del càncer: aquest tipus de cirurgia s'usa per extirpar 

tumors que causen dolor o pressió a l’interior del cos.  

Normalment s’utilitza la cirurgia convencional, és a dir, aquella en què s’ha de realitzar 

un tall a la pell per poder accedir allà on es troba el tumor. Però hi ha altres formes 

d'efectuar operacions que no impliquen talls amb bisturí. Algunes d'aquestes són: 

Criocirurgia: Es tracta d’un tipus de tractament en el qual s’utilitza fred extrem produït 

per nitrogen líquid o per gas argó per destruir teixit anormal. La criocirurgia pot usar-se 

per tractar càncer de pell en estadi inicial i tumors precancerosos a la pell, en el cèrvix 

o en el coll de l'úter. És coneguda també com crioteràpia. 

Làsers: És un tipus de tractament en el qual raigs potents de llum es fan servir per fer 

talls en els teixits. Els làsers poden enfocar amb molta exactitud en àrees molt petites, 

pel que poden usar-se per realitzar cirurgies precises. Poden utilitzar-se també per 

reduir o per destruir tumors que poden convertir-se en cancerosos. Els làsers s'usen 

amb més freqüència per tractar tumors localitzats en la superfície del cos o en el 

revestiment interior d'òrgans interns.  

Hipertèrmia: Es tracta d’un tipus de tractament en el que petites àrees de teixit del cos 

s'exposen a altes temperatures. El calor intens pot danyar i destruir cèl·lules 

canceroses o fer-les més sensibles a la radiació i a certs fàrmacs de quimioteràpia. 

L'ablació per radiofreqüència és un tipus d'hipertèrmia que fa servir ones de ràdio 

d'alta energia per generar calor. La hipertèrmia no està disponible de forma 

generalitzada i s'està avaluant en estudis clínics. 

Teràpia fotodinàmica: Consisteix en un tractament que fa servir fàrmacs que 

reaccionen a certs tipus de llum. Quan el tumor s'exposa a aquesta llum, aquests 

fàrmacs s'activen i destrueixen les cèl·lules canceroses properes.  



                                            FIS-MED 
 

66 
 

 

La teràpia fotodinàmica s'empra amb més freqüència per tractar o alleujar símptomes 

causats per càncer de pell i càncer de pulmó de cèl·lules grans. 

Alguns dels riscs d’emprar el mètode de la cirurgia per extirpar un tumor són el dolor 

posterior així com la possibilitat d’una infecció que pugui comportar problemes. 

També s’han de realitzar diverses proves abans de la cirurgia, com un anàlisis de sang; 

així com també s’ha de controlar que després de l’operació el càncer hagi estat 

eliminat correctament.  

Aquest mètode s’utilitza bàsicament perquè és ràpid i fàcil d’emprar, i no genera 

costos ni a nivell energètic ni farmacèutic.  

 

Fig.56: Representació gràfica d’una extirpació d’un tumor per cirurgia. 

Quimioteràpia 

La quimioteràpia (també anomenada quimio) és un tipus de tractament del càncer que 

fa servir fàrmacs per destruir cèl·lules canceroses. Es tracta de fàrmacs diferents als de 

la teràpia fotodinàmica, és a dir, que no reaccionen a la llum. La quimioteràpia pot 

usar-se per curar el càncer, per reduir les possibilitats que aquest torni, o per aturar o 

fer lent el seu creixement. Pot emprar-se també per encongir els tumors que causen 

dolor i altres problemes. 

Quan s'utilitza per després realitzar altres tractaments, la quimioteràpia pot: 

 Reduir la mida d'un tumor abans de la cirurgia o de radioteràpia. Això es diu 

quimioteràpia neoadjuvant. 

 Destruir les cèl·lules canceroses que poden haver quedat després del 

tractament amb cirurgia o amb radioteràpia. Això es diu quimioteràpia 

adjuvant. 

 Destruir les cèl·lules canceroses que han retornat o que s'han estès a altres 

parts del cos. 
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La quimioteràpia no només destrueix les cèl·lules canceroses que creixen amb 

rapidesa, sinó que també destrueix o fa lent el creixement de cèl·lules sanes que 

creixen i es divideixen. Exemple d'això són les cèl·lules que formen la boca i intestins i 

les que fan que creixi el cabell. El dany a les cèl·lules sanes pot causar efectes 

secundaris, com nafres a la boca, nàusees i caiguda del cabell. Aquests efectes 

secundaris milloren o desapareixen després que el tractament acabi. L'efecte 

secundari més comú és la fatiga o cansament, pel qual es recomana no realitzar altres 

activitats el dia abans i després de practicar la teràpia. De totes formes, com les 

cèl·lules canceroses creixen i es desenvolupen de manera molt més ràpida que les 

sanes, la quimioteràpia les elimina abans evitant danyar en gran part les cèl·lules 

sanes. 

Com que els fàrmacs utilitzats per la quimioteràpia són molt potents, no es pot 

realitzar el tractament cada dia, sinó que s’ha de deixar reposar el cos per tal que es 

regenerin les cèl·lules sanes eliminades i poder tornar a fer el tractament sense patir 

danys. Normalment, el cicle de tractaments consta d’unes 3 setmanes per cada sessió 

durant dos o tres mesos si tot es desenvolupa correctament.  

La quimioteràpia es pot aplicar al cos de diferents formes: 

Quimioteràpia intravenosa: Molts fàrmacs de la quimioteràpia tradicional s'injecten 

directament en una vena, encarregada de distribuir-lo pel cos fins que arribi a la zona 

afectada. El tractament triga d'alguns minuts a algunes hores a fer efecte. 

Quimioteràpia oral: Es tracta de fàrmacs que s’ingereixen per la boca. Pot ser un 

comprimit, una càpsula o un líquid. Com es tracta d’un fàrmac a ingerir, el pacient el 

consumeix a casa seva, és a dir, no té la necessitat d’anar al seu centre mèdic. El 

tractament oral contra el càncer és ara més freqüent, ja que molts dels fàrmacs nous 

coneguts com teràpies dirigides funcionen d'aquesta manera. Alguns d'aquests 

fàrmacs s'administren diàriament i altres amb menys freqüència. Per exemple, un 

fàrmac es pot administrar tots els dies durant quatre setmanes, seguit d'un descans de 

dues setmanes. 

Quimioteràpia injectada: Els fàrmacs també es poden distribuir mitjançant una 

injecció, generalment en un múscul, la part adiposa d'un braç, una cama o la panxa. 

Quimioteràpia en una artèria: Una artèria és un vas sanguini que transporta sang des 

del cor cap a una altra part del cos. Algunes vegades, els fàrmacs de la quimioteràpia 

s'injecten en una artèria que va directament a la zona on es troba el càncer. Els metges 

l'anomenen quimioteràpia intraarterial (IA). 

Quimioteràpia en el peritoneu o abdomen: Per a alguns càncers, és possible que el 

medicament es col·loqui directament a l'abdomen. Aquest tipus de tractament 

funciona per a càncers que involucren el peritoneu. El peritoneu cobreix la superfície 

de l'interior de l'abdomen i envolta els intestins, el fetge i l'estómac. El càncer d'ovari 

és un tipus de càncer que sovint es dissemina al peritoneu. 
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Quimioteràpia tòpica: Alguns fàrmacs de quimioteràpia poden aplicar-se sobre la pell 

amb una crema, cosa que facilita la seva utilització, ja que no cal anar a l’hospital per 

aplicar-los.  

 

Fig.57: Funcionament de la quimioteràpia. 
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Annex 5 

Ressenya històrica 

La radioteràpia té els seus orígens a Alemanya, quan el 8 de novembre de 1895 el físic 

Wilhelm C. Roentgen va observar un nou tipus de raigs quan es trobava treballant en el 

seu laboratori amb un tub de raigs catòdics. En aquella època, en medicina, acabava de 

néixer la radiologia, una tècnica de diagnòstic, però també seria l’inici de la 

radioteràpia. Poc després d’aquest descobriment en van succeir d’altres com el de 

Becquerel, que va començar a utilitzar les sals d’urani perquè emetien un determinat 

tipus de radiació.  

Seguidament, el 1896 va aparèixer Marie Curie, la qual va descobrir que aquest tipus 

de radiació també la contenien altres compostos com els lantànids o terres rares a part 

de l’urani. El 1898, Marie Curie va descobrir un altre element radioactiu, el radi, que és 

unes 330 vegades més radioactiu que l’urani. Immediatament després d’aquest 

descobriment, es van començar a tractar pacients amb lesions tumorals utilitzant 

petites quantitats de radi implantades directament als tumors. Al 1904, el radi era 

utilitzat per tractar càncer de coll uterí i lesions de la pell. Tot i això, es coneixia molt 

poc sobre les possibilitats de la radiació i la seva aplicació clínica era totalment 

empírica.  

Per a que la radioteràpia oncològica pogués començar serien necessaris tres 

esdeveniments: els isòtops i les màquines capaces de produir radiació amb energia 

suficient, la certesa de la capacitat terapèutica de la radiació i el desenvolupament de 

la Física Mèdica.  

Al 1920 es varen construir aparells generadors de raigs X de major potència, que ja 

podien treballar amb centenars de kilovolts, i es varen dissenyar les primeres unitats 

de radioteràpia externa utilitzant com isòtop generador de la irradiació el radi. Un altre 

aspecte que va afavorir la radioteràpia va ser el final de la 2a guerra mundial, a partir 

del qual s’expandí l’ús dels reactors nuclears i amb ells la possibilitat de tenir isòtops 

radioactius artificials amb avantatges sobre el radi, generalitzant-se l’ús de la 

radioteràpia. En aquells moments però, va aparèixer la braquiteràpia i va constituir 

una part significativa dels tractaments curatius i pal·liatius amb pacients amb malalties 

malignes. Va ser a la dècada del 1950 quan la radioteràpia externa va guanyar 

protagonisme amb l’aparició del cobalt 60 i, posteriorment, amb l’aparició dels 

acceleradors lineals d’electrons, capaços de produir radiació electromagnètica mil 

vegades més energètica que els raigs X.  

Fins aleshores, la definició de la quantitat a irradiar i la tècnica de la dosimetria es 

trobava en els seus inicis. La localització de la zona a irradiar es realitzava a partir de 

radiografies simples en dos plans ortogonals sense arribar ben bé a tenir una 

verdadera referència dels volums i els càlculs dosimètrics es feien en un sol punt i 

manualment.  
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A partir dels anys 70, amb l’aparició de la Tomografia Axial Computada (TC) s’obrí una 

nova era per la radioteràpia. Amb aquesta tecnologia, s’obtenien millors imatges de la 

zona a tractar, i al mateix temps, es desenvolupava la tecnologia informàtica amb 

l’aparició de programes de càlcul dosimètric que permetien veure les imatges en 2D.  

 

Fig.58: Representació de la Tomografia Axial Computada. 

Durant l’última dècada, hi ha hagut un desenvolupament exponencial tecnològic tant 

en els equips generadors de radiació, com en els sistemes d’adquisició d’imatges i de la 

informàtica amb ordinadors i softwares més potents. Un exemple d’això és que les 

dosimetries es realitzen en 3 dimensions. 

Actualment, existeixen sistemes que permeten la fusió de diferents imatges 

obtingudes en els pacients, disposant per tant de gran informació per tal de definir els 

volums d’irradiació i la seva delimitació espacial. També s’està implantant la 

radioteràpia 4D amb nous sistemes que permeten tenir en compte moltes més 

característiques a l’hora d’irradiar el pacient.  

Així doncs, aquesta especialitat mèdica és relativament jove, ja que va ser reconeguda 

l’any 1978 i se la va denominar oncologia radioteràpica a partir de 1984.   

La radioteràpia en el tractament multidisciplinari del càncer  

La radioteràpia constitueix un dels pilars fonamentals de la terapèutica dels càncers, i 

participa en l’eradicació d’un important nombre de tumors, ja sigui utilitzada com a 

modalitat única o combinada amb altres tractaments. Tant és així que s’aplica en un 

60% dels pacients que comporten tumors malignes.  

Com ja s’ha vist, normalment s’utilitzen diverses tècniques alhora per tal de poder 

extirpar el tumor. És per això que la cirurgia i la radioteràpia van molt associades entre 

elles, ja que amb la cirurgia és molt senzill poder extirpar un tumor, ja sigui petit o 

gran, però mai es podran eliminar les cèl·lules canceroses que en queden al voltant. És 

aleshores quan entra en joc la radioteràpia, ja que mitjançant les radiacions és capaç 

d’eliminar aquestes cèl·lules que la cirurgia no pot.  

És per això que també es pot classificar la radioteràpia com pre-operatòria, post-

operatòria o intraoperatòria (durant una intervenció quirúrgica).  
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Tipus clínics de radioteràpia 

La classificació de la radioteràpia pot veure’s o bé des de la perspectiva de la seva 

finalitat clínica, o bé des de la seqüència terapèutica utilitzada en el tractament 

oncològic, o bé segons la localització de la font d’irradiació en relació amb el pacient. 

Segons la finalitat de la radioteràpia, es pot parlar de radioteràpia amb intenció 

curativa, pal·liativa o simptomàtica. La radioteràpia amb intenció curativa és aquella 

que utilitza un volum d’irradiació i una quantitat de dosi capaços de curar a un 

determinat pacient. Els termes de radioteràpia pal·liativa o simptomàtica s’utilitzen 

indiferentment sovint, però hi existeixen matisos. La radioteràpia pal·liativa és aquella 

que té la intenció d’endarrerir l’evolució d’una malaltia neoplàsica (divisió anormal de 

cèl·lules). La simptomàtica té com a finalitat el control d’un o determinats símptomes 

com són la tos, les hemorràgies, un dolor... 

L’arma terapèutica és similar en els tres casos, però el que les diferencia és el volum 

d’irradiació, la dosis administrada i el fraccionament utilitzat.  

Segons la seqüència terapèutica utilitzada, la radioteràpia es classifica com radical o 

complementària. La radioteràpia radical és aquella que s’utilitza com única opció 

terapèutica i amb intenció curativa. Era la que abans s’utilitzava amb més freqüència, 

però amb l’aparició del tractament multidisciplinari ha anat perdent força en quant a la 

seva intervenció. La radioteràpia complementària és la més utilitzada en l’actualitat. Es 

classifica en:  

Radioteràpia adjuvant: És l’emprada després de la cirurgia. També denominada 

postoperatòria. 

Radioteràpia neoadjuvant: La utilitzada prèviament a la cirurgia. També denominada 

preoperatòria.  

Radioquimioteràpia concomitant: Consisteix en l’administració de la radioteràpia al 

mateix temps que s’aplica la quimioteràpia. Aquest tipus de radioteràpia ha passat de 

ser una opció terapèutica a ser la seqüència terapèutica més utilitzada, doncs s’ha 

demostrat que és la més eficaç. Tot i així, també comporta una major toxicitat i 

requereix tractaments i cures de suport estrictes.  

Segons la localització de la font d’irradiació en relació amb el pacient es classifica com: 

Radioteràpia externa o Teleteràpia: És aquella en què la seva font d’emissió es troba a 

una certa distància del volum a irradiar. Les radiacions utilitzades poden provenir 

d’isòtops naturals o poden ser produïdes per generadors d’alta o baixa energia. 

Braquiteràpia: És aquella en què la seva font d’emissió es troba en contacte o a prop 

del volum diana.  

Radioteràpia interna o Metabòlica o Sistèmica: S’empra quan les fonts radioactives han 

de ser administrades per via oral o parenteral i es distribueixen pels fluids de 

l’organisme.  
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Annex 6 

Elements interns de l’accelerador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.59: Elements interns d’un accelerador. 

En aquesta fotografia es veuen tots els elements interns que composen l’accelerador, 

d’on els més importants són aquests: 

Canó d’electrons: Es tracta d’un recipient tancat de forma cilíndrica en el que existeix 

un alt grau de buit. En ell s’hi localitza el filament o càtode que es torna incandescent a 

l’intercalar-lo en un circuit elèctric. En l’altre extrem, s’hi troba una reixeta que fa 

d’ànode. Entre l'ànode i el càtode s'estableix una alta tensió subministrada pel 

modulador del feix, que pot arribar als 25 KV. Aquesta distribució d'elements fa que els 

electrons generats en el filament s'accelerin fins arribar a una energia d'uns 25 KeV (la 

seva velocitat és 0,5 vegades la velocitat de la llum). A més, generalment, en els 

acceleradors lineals d'ús mèdic, el feix d'electrons emergent no és continu sinó que 

s’emet en forma de paquets o polsos.  Els paquets d'electrons generats s'injecten en la 

secció d'acceleració situada contigua al canó. 

Fonts de microones de potència (cavitats ressonants): L’element bàsic per tal de poder 

accelerar els electrons són les cavitats ressonants. Aquestes cavitats són cilindres 

perfectes de 10 cm de diàmetre i diversos cm de longitud, amb dos orificis circulars a 

l’inici i al final de la cavitat. Les parets d’aquesta són de coure, amb la qual cosa hi ha 

una gran conductivitat tèrmica i elèctrica. Els fenòmens de ressonància que s’hi 

produeixen estan condicionats per la longitud de la cavitat i és per això que cal tenir 

molt en compte aquest aspecte.  
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Així doncs, una cavitat ressonant és un dispositiu de gran eficàcia per poder aconseguir 

camps elèctrics intensos que s’originen per acumulació de càrregues elèctriques en les 

parets de la mateixa.  

Aquest fet dóna lloc a un flux de càrrega elèctrica des d’una cavitat fins a una altra, 

que en cap cas s’ha de confondre amb el del canó. S’observa també que on hi ha major 

densitat de càrrega elèctrica és al centre de la cavitat, cosa que permet saber que el 

camp elèctric és més intens a l’eix central. És per això que es fa passar el feix 

d’electrons per aquesta zona a través dels orificis de la cavitat.  

Klystron: És una font de microones d’alta potència. Es basa en produir l’amplificació 

d’un feix de microones de baixa potència produïdes per un aparell extern anomenat 

pilot oscil·lador.  

Fig.60: Funcionament d’un Klystron. 

El funcionament d’aquest aparell es pot veure en la fotografia anterior, on per una 

banda li arriben les microones de baixa potència i per l’altra els electrons de les 

cavitats ressonants. Del Klystron en surt, com ja s’ha vist, el feix de microones 

amplificat que es dirigeix a la secció d’acceleració. Aquest aparell permet doncs arribar 

a una potència de 30 MW, molt superior a la que s’arribava amb els antics aparells, els 

anomenats Magnetró, amb els quals només es podien proporcionar 2 MW. 

Guies d’ona: Les guies d’ona condueixen les microones amplificades des del Klystron 

fins la secció d’acceleració. El fenomen de conducció es realitza per reflexió en les 

seves parets. Aquestes guies estan separades del Klystron i de la secció per dues 

finestres de ceràmica, que permeten el pas de les microones.  

Secció d’acceleració: És l’element on es produeix l’acceleració dels electrons 

provinents del canó per efecte de les microones proporcionades pel Klystron. Aquest 

fenomen es produeix perquè els electrons estan exposats a un camp elèctric constant 

al llarg de la secció d’acceleració.  
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Fig.61: Aquest fet es pot equiparar a l’acció d’un surfista que es situa en una onada i es mou a la 

mateixa velocitat que ella. 

Lògicament, en funció de la situació del conjunt d’electrons en l’ona sinusoïdal, el valor 

del camp varia i, com a conseqüència, canvia l’acceleració dels electrons i la seva 

energia final. L’energia màxima dels electrons s’assoleix en el punt més alt de l’ona 

(cresta, E), i quan l’energia és 0 no hi ha acceleració. Entre el valor mínim i el màxim es 

poden obtenir diferents energies pels electrons que donen lloc a l’ampli ventall de 

possibilitats d’energia dels electrons en un accelerador.  

La secció d’acceleració consta d’una llarga sèrie de cavitats ressonants de microones 

ubicades a l’interior d’un cilindre on s’hi ha practicat el buit. Normalment, la secció 

d’acceleració pels aparells de medicina té una llargària des de 30 cm per una energia 

de 4MeV fins a varis metres per energies més grans. Les primeres cavitats varien la 

seva longitud per tal de poder fer que els electrons adquireixin una velocitat propera a 

la de la llum (del canó sortien a la meitat de la velocitat). Així doncs, la longitud de la 

secció depèn de l’energia a obtenir, però també de l’estructura d’acceleració. Aquesta 

pot ser de dos tipus: d’ones en moviment (acostuma a necessitar més longitud) i 

d’ones estacionàries (permeten obtenir la mateixa energia amb menys longitud, per 

tant, s’usen més).  

A banda dels elements descrits anteriorment, per tal de poder realitzar correctament 

l’acceleració dels electrons es necessiten una sèrie d’elements externs dels quals el 

més important és el modulador del feix. 

Modulador del feix: Els acceleradors funcionen en mode polsat, és a dir, que 

necessiten d’un impuls per tal de poder funcionar. La funció del modulador és 

proporcionar i controlar un impuls d’alta tensió cap al canó i al Klystron 

simultàniament. La duració d’aquests impulsos és de 5 μs, i se’n realitzen 200 cada 

segon. Durant l’interval de 5 μs, el nombre de cicles complet de microones serà d’unes 

15000.  
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Fig.62: Canvi en les ones produït per l’impuls del modulador 

Per tal de poder controlar el feix d’electrons en el moment de fer-ne un ús clínic, s’ha 

de poder desviar. El feix d’electrons que surt de la secció d’acceleració passa per un 

tub on s’hi troben bobines per les quals circula un intens camp elèctric. Al mateix 

temps, aquestes creen un camp magnètic de direcció transversal als electrons, cosa 

que permet desviar-los. La desviació té dos objectius: poder fer incidir els electrons 

accelerats en la zona desitjada i controlar l’energia dels mateixos electrons. És per això 

que la intensitat de la càrrega de les bobines es calcula per a que un feix d’electrons 

d’una energia determinada tingui l’angulació desitjada.   

 

Elements externs de l’accelerador 

 

Fig.63: Elements externs i interns de l’accelerador. 
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Un cop vists els elements interns de l’accelerador, es procedeix a analitzar-ne els 

externs: 

Estatiu: És el suport fixat al terra sobre el que s’hi recolza el braç. S’hi ubiquen el 

Klystron i el sistema de refrigeració. Requereix doncs una forta fixació per suportar el 

pes de l’aparell. 

Braç: S’hi ubiquen la secció d’acceleració i el canó d’electrons, així com elements 

auxiliars com els descrits anteriorment. Com ja s’ha vist, pot girar entorn a un eix 

denominat isocentre. 

Cap o part superior: És una part fixada al braç i conté un gran nombre de dispositius 

associats amb la col·limació i monitorització del camp de radiació per tal d’emetre-la al 

pacient.  

Consola de control: La fixació dels paràmetres d’irradiació, així com l’encesa i l’aturada 

de la màquina es realitzen des de la consola de control, situada a la sala de controls de 

la unitat, des d’on es poden seleccionar els següents aspectes: opció d’electrons o raigs 

X, energia del feix d’electrons, taxa de dosis, dosis total, angle de gir del braç i 

col·limador i dimensions del camp a irradiar.  

Elements auxiliars: Actualment, alguns elements es troben externament a 

l’accelerador, com és el cas del modulador i altres elements auxiliars.  

Taula de tractament: és el lloc on es situa el pacient per tal que se li pugui aplicar 

correctament el tractament.  

 

Sistemes de control del feix i de la seva estabilitat 

Com s’analitzen els acceleradors lineals en ús mèdic, cal que tots els paràmetres 

estiguin el millor definits possibles i que no es pugui cometre un error, ja que sinó es 

podria arribar a provocar la mort del pacient. És per això que totes les opcions que es 

poden seleccionar des de la consola de control han d’estar molt ben calculades i 

fixades. Com els éssers humans podem cometre errors, s’ha d’utilitzar un sistema de 

seguretat automàtic que verifiqui que tot estigui en correcte estat. Aquest sistema o 

aparell s’anomena cadena de dosimetria.  
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Fig.64: Cadena de dosimetria. 

 

La cadena de dosimetria controla el camp de radiació mitjançant 8 seccions de 

cambres d’ionització:  

Les dues primeres controlen l’energia del feix d’electrons i la seva simetria: la senyal 

que proporcionen, en funció a aquests paràmetres, actua automàticament sobre la 

intensitat del filament del canó per corregir possibles alteracions respecte al que s’ha 

seleccionat.       

Les quatre següents controlen l’homogeneïtat del camp, actuant sobre les bobines per 

tal de corregir possibles diferències.  

Les dues seccions restants serveixen per integrar la dosis així com la seva taxa. La seva 

resposta actua sobre la intensitat del canó que té una relació directa amb el feix 

d’electrons emergent.  
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Annex 7 

Introduction 

Sujet de Recherche 

Cela fait longtemps que certaines nouvelles à la télévision m’attiraient plus que 

d’autres. Au cours de mon enfance, je me suis rendu compte que j’aimais regarder les 

nouvelles seulement parce qu’elles suscitaient mon intérêt pour les découvertes et les 

investigations dans le cadre des maladies humaines. Petit à petit, j’ai compris que la 

science se trouve en constante évolution et c’est pour cela que l’espérance de vie 

augmente progressivement. De toute manière, je m’intéressais et je m’intéresse 

toujours aux découvertes qui vont plus loin, c’est-à-dire, les découvertes qui ont un 

fond complexe et qui ont besoin de la collaboration de beaucoup de personnes pour 

leur réalisation.  

Un jour, j’ai entendu le mot << radiothérapie >>. Je n’en connaissais rien, étant donné 

que je n’avais jamais entendu parler des traitements pour le cancer. Je me suis informé 

sur Internet et j’ai compris de quoi il s’agissait. À l’époque, j’ai beaucoup aimé l’objectif 

de cette méthode de traitement, mais j’ai dû l’oublier car l’école me prenait trop de 

temps. Deux années plus tard, il fallait choisir le sujet du travail de recherche et je 

n’avais aucune idée. Je voulais que mon sujet ait une relation avec la physique ou la 

chimie, mais je ne savais pas quoi faire. Au début, je me suis informé sur le traitement 

des déchets dans les zones urbaines, mais je n’aimais pas le sujet. J’avais besoin de 

quelque chose de spécial et différent, qui suscite mon enthousiasme et qui m’attire. À 

ce moment-là, je me suis rappelé de la recherche que j’avais faite quelques années 

auparavant et de la curiosité qu’elle avait éveillée en moi. C’est pour cela que j’ai 

décidé d’orienter mon travail vers cette même recherche. 

Objectifs du travail  

Avant de commencer le travail, je me suis proposé quelques objectifs finaux. Je savais 

que le sujet était complexe et très spécifique, mais je savais aussi qu’avec la motivation 

que j’avais à l’idée de le réaliser, je pourrais arriver plus loin que ce que j’avais imaginé. 

C’est pour cela que je me suis proposé les objectifs suivants :  

 Définir la notion de cancer.  

 Savoir quels sont les traitements qui s’utilisent pour guérir la maladie et, plus 

concrètement, en quoi consiste la radiothérapie. 

 Comprendre ce qu’est un accélérateur linéaire et pourquoi on l’utilise.  

 Savoir ce qu’est une dosimétrie, quelles techniques sont utilisées pour la 

réaliser et  en quoi ces dernières sont différentes. 

 Comprendre et mettre en valeur ce que nous apporte la coopération de deux 

disciplines de la science comme la physique et la médecine. 
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Hypothèses 

Mon travail de recherche est subdivisé en deux parties : la partie théorique et la partie 

expérimentale. Avant de le commencer, j’ai envisagé quelques hypothèses ou 

suppositions de ce que j’allais obtenir comme résultats à la fin du projet.   

Partie théorique: 

1. Le cancer est une maladie qui provoque un changement du fonctionnement de 

certaines cellules.  

2. La radiothérapie est une spécialité médicale où les spécialistes utilisent des 

radiations pour combattre la maladie.  

3. Un accélérateur linéaire est un appareil capable d’accélérer les particules pour 

produire des radiations.   

Partie expérimentale:  

4. Pour doser la puissance de l’irradiation, il faut faire une dosimétrie basée en les 

indications précédentes du médecin.  

5. À l’heure actuelle, non seulement il existe différentes techniques pour faire la 

dosimétrie, mais il y en a une qui est meilleure que les autres. 

6. Une fois la dosimétrie terminée, indépendamment de la technique, il faudra 

faire une vérification pour s’assurer que le patient soit correctement irradié.  

Méthodologie 

Pour effectuer ce travail je rechercherai l’information sur des sites web, des 

encyclopédies, des livres et dans des documents prêtés par l’hôpital Sant Joan de Reus 

où je réaliserai ma partie expérimentale.  

Pour la recherche de l’information je me baserai sur la crédibilité des sites web ainsi 

que sur leur exactitude.  

Quand je ferai de la recherche dans des livres et des encyclopédies, je m’assurerai que 

l’information soit certaine à cent pourcent et je la comparerai avec d’autres sources 

d’Internet ou d’autres livres pour en confirmer la crédibilité. De toute façon, pour 

l’information prêtée par l’hôpital je ne pourrai faire aucune vérification, étant donné 

que celle-ci est très spécialisée et elle ne se trouve nulle part ailleurs.  Le processus 

suivi pour les images va être le même que pour l’information écrite.  

Pour la partie expérimentale, je devrai me baser sur les indications que je recevrai du 

service de physique médicale de l’hôpital, où je réaliserai les photographies de tout ce 

qui pourrait m’être utile dans mon projet.  

Enfin, je ferai une synthèse de toute l’information que j’aurai collectée et je l’écrirai 

avec les connaissances que j’ai acquises.  
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Conclusions 

Après avoir réalisé ce travail avec beaucoup d’enthousiasme et d’implication, je 

ressens le besoin de montrer tout ce que j’ai retenu, non seulement à niveau 

personnel, mais au niveau académique. Le fait d’avoir récupéré l’enthousiasme et la 

curiosité d’il y a quelques années m’a beaucoup aidé pour accomplir chacune des 

tâches que je devais faire pour finir le travail. 

Tout d’abord, je veux souligner que la réalisation de ce projet a été possible grâce à la 

collaboration du service de physique médicale de l’hôpital Sant Joan de Reus, qui m’a 

fourni les informations sur l’appareil et qui m’a guidé pour faire ma partie 

expérimentale. Je veux remercier aussi le service de radiothérapie de l’hôpital, étant 

donné qu’ils m’ont donné toute l’information sur la maladie, sur la radiothérapie et sur 

l’interaction des radiations avec les molécules. 

Ensuite, je vais exposer les résultats obtenus et je vais les comparer avec mes 

hypothèses. Enfin, je vais analyser si j’ai accompli mes objectifs initiaux.  

Partie théorique 

1. En premier lieu, je me suis proposé l’objectif primordial de savoir en quoi consiste la 

maladie sur laquelle je voulais baser mon étude, c’est-à-dire ; le cancer. Mon 

hypothèse était que le cancer est une maladie qui provoque un changement du 

fonctionnement de certaines cellules. 

En me basant sur les résultats obtenus, je peux affirmer que cette hypothèse est juste, 

bien qu’il faille un peu plus précis. Donc, le cancer est une maladie qui provoque une 

mutation de l’ADN des cellules, qui, en même temps, provoque un changement non 

seulement au niveau fonctionnel, mais au niveau reproductif au sein de ces mêmes 

cellules.  

En plus de la définition de la maladie, j’ai acquis beaucoup de connaissances sur le 

cancer et je n’ai reflété que les plus importantes dans mon travail. Par conséquent, 

mon premier objectif a été accompli.   

2. En deuxième lieu, l’objectif que je me suis proposé a été d’investiguer quels sont les 

traitements qui existent pour combattre la maladie et connaitre en quoi consiste la 

radiothérapie.  Cet objectif a été aussi accompli, étant donné que j’ai découvert qu’il y 

a beaucoup de traitements, mais les plus utilisés sont la chimiothérapie, la chirurgie et 

la radiothérapie.  

La radiothérapie consiste à utiliser des radiations à haute fréquence et qui ont un 

grand pouvoir de pénétration pour pouvoir supprimer les tumeurs. D’habitude, 

plusieurs traitements sont utilisés afin de combattre la maladie. 

Mon hypothèse était que la radiothérapie est une spécialité médicale où les médecins 

utilisent des radiations pour pouvoir supprimer les tumeurs. Par conséquent, la 

deuxième hypothèse est vraie. 
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3. L’objectif suivant consistait à comprendre qu’est-ce qu’un accélérateur ainsi que son 

utilité. Dans ce cas-ci, l’hypothèse était que l’accélérateur linéaire est un appareil 

capable d’accélérer les particules pour produire des radiations. 

Un accélérateur linéaire est un appareil électrique qui augmente la vitesse des 

particules chargées, fait qui génère des radiations. Il permet aussi de modifier 

l’intensité des radiations et les diriger vers n’importe quelle partie du corps. C’est pour 

ces raisons que l’accélérateur linéaire est considéré comme la base de tout traitement 

en radiothérapie. 

Pour ce cas-ci, j’ai accompli mon objectif et j’ai confirmé mon hypothèse. 

Partie expérimentale 

Pour la réalisation de la partie expérimentale je partais presque de nulle part, car je 

savais seulement qu’il fallait faire une dosimétrie et qu’il existait plusieurs techniques 

pour la faire. En me basant sur cela, j’ai pu spéculer et j’ai formulé quelques 

hypothèses desquelles je n’étais pas sûr. Je vais les exposer tout suite avec les 

objectifs.  

4. La première hypothèse était que pour pouvoir irradier avec l’accélérateur il faut 

faire une dosimétrie, basée sur les indications antérieures du médecin. C’est une vraie 

hypothèse, étant donné que, précédemment, le médecin doit indiquer le volume à 

irradier et les organes à protéger (prescription), ainsi que la zone à irradier.  

5. Mon hypothèse suivante était qu’il y a différentes techniques pour faire la 

dosimétrie, mais il y en a une meilleure que les autres. Cette hypothèse s’est révélée 

fausse par les motifs suivants : 

On peut considérer qu’il y a, actuellement, beaucoup de techniques qui s’utilisent, 

comme par exemple la VMAT et la technique 3D (trois dimensions), malgré 

l’implantation progressive de nouvelles techniques comme la 4D (quatre dimensions). 

La technique 3D s’utilise surtout quand on ne veut pas que les radiations de basse 

fréquence touchent la zone qui se trouve autour de la tumeur, car elles sont beaucoup 

plus présentes à la technique VMAT. Étant donné que les radiations de basse 

fréquence affectent l’organisme avec le pas du temps, on essaye d’utiliser la technique 

3D pour les jeunes. Par contre, avec la VMAT on peut être plus précis quant à la zone 

d’insertion des radiations. Par conséquent, la technique VMAT permet de mieux 

irradier la tumeur avec les doses désirées. Il faut remarquer aussi que la VMAT permet 

de protéger beaucoup plus les organes à risque, car les lames de protection de 

l’appareil sont dynamiques. Finalement, il ne faut pas oublier qu’avec la VMAT il est 

nécessaire d’améliorer la protection des organes à risque. On appelle cela 

<<l’optimisation>>.  

Par conséquent, il n’y a pas une technique qui soit meilleure que l’autre : chacune a ses 

avantages et ses inconvénients et il faut les utiliser selon la nécessité. 
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6. La dernière hypothèse de la partie expérimentale consistait à faire une vérification 

pour assurer l’irradiation correcte du patient une fois la dosimétrie finie et ce, quelle 

que soit la technique utilisée. Encore une fois, c’est une fausse hypothèse parce qu’il 

faut seulement réaliser la vérification avec la technique VMAT. Cette vérification ne 

peut pas se faire au niveau télématique et il faut la faire à l’accélérateur, en utilisant 

un mannequin et des caméras qui reçoivent les radiations. Par conséquent, faire la 

dosimétrie avec la technique VMAT suppose un effort supplémentaire pour les 

physiciens.  

Pour la partie expérimentale je me suis proposé un seul objectif, qui était de savoir en 

quoi consiste une dosimétrie, quelles sont les techniques pour la réaliser et quelle est 

la différence entre ces techniques. Donc, c’est un objectif commun à toutes les 

hypothèses qui s’est accompli avec succès. 

Après avoir obtenu tous ces résultats, je trouve nécessaire de souligner leur 

importance. À l’heure actuelle, le monde se trouve dans un processus évolutif très 

accéléré en ce qui concerne la science et la technologie, c’est-à-dire qu’il y a une 

progression très rapide de toutes les disciplines scientifiques en comparaison avec les 

époques antérieures à la nôtre. Pour cette raison, je crois que la guérison du cancer est 

beaucoup plus abordable actuellement grâce aux constantes découvertes qui se font, 

étant donné qu’elles permettent d’obtenir un très bon rendement pour combattre une 

maladie de cette ampleur. 

Dans ce cas, grâce à l’accélérateur linéal et à la dosimétrie 3D et VMAT, j’ai vu qu’il 

existe plusieurs techniques adaptables aux besoins de chaque patient afin d’essayer de 

combattre la maladie. C’est pour cela que je considère que réaliser un traitement 

d’une maladie très répandue de forme si précise nous permet d’allonger l’espérance 

de vie de beaucoup des personnes, chose impensable il y a quelques années. De toute 

façon, il y a déjà des nouvelles techniques comme la 4D qui permettent d’améliorer 

encore plus le rendement de la 3D et l’VMAT, provoquant donc un renforcement des 

personnes qui luttent chaque jour pour vaincre le cancer. 

Pour développer davantage ce travail, je trouve qu’il faudrait réaliser l’étude de la 

technique 4D qui s’implante actuellement, bien que de nouveaux traitements ne 

cessent d’apparaitre, ainsi qu’avec le pas du temps il y aura des nouvelles techniques. 

Par conséquent, la recherche se pourra développer beaucoup plus.  

En ce qui concerne la récapitulation, je considère nécessaire une évaluation 

personnelle et approfondie du travail. 

Premièrement, le point de départ de mon projet a été le cancer, une maladie qui 

mérite une grande part d’attention du monde médical, puisque millions de personnes 

la souffrent. C’est pour cela que je voulais l’approfondir.  

De plus, comme c’est une maladie très répandue, je trouve qu’il faut faire des études 

pour pouvoir la guérir totalement. 
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Deuxièmement, j’ai voulu analyser une des méthodes de guérison les plus utilisées : la 

radiothérapie. J’ai pensé que ce serait la méthode la plus intéressante à étudier, car il y 

a beaucoup de pistes à explorer. De plus, ce traitement utilise la physique, chose qui 

m’a beaucoup attiré.   

Curieusement, un des autres sujets de mon projet se base sur l’enquête de la physique 

et de la chimie, étant donné que j’ai dû analyser ce que sont les radiations, d’où elles 

proviennent et tout ce qui les entoure.  

Aussitôt, il faut remarquer que la partie physique de mon travail se centre non 

seulement sur les radiations, mais aussi sur l’élaboration d’un appareil pour pouvoir les 

distribuer : l’accélérateur linéaire. Cet appareil est formé par beaucoup de parties que 

j’ai dû étudier pour arriver à comprendre ce qu’est la base de la partie expérimentale, 

en deux mots : la distribution des radiations à la zone du corps désirée.  

L’objectif principal de la réalisation de la partie expérimentale était de comprendre 

comment il fallait administrer les radiations sur le corps humain pour irradier la grande 

partie de la zone tumorale et éviter l’irradiation des organes à risque. Pour faire cela, 

j’ai analysé deux techniques très utilisées actuellement, qui sont la VMAT et la 

technique 3D. Pour réaliser cette analyse, j’ai eu besoin d’un rapport d’un médecin qui 

a étudié un cas, qui a été le même que j’ai utilisé pour pouvoir faire les deux 

techniques. Après les avoir réalisées, je peux affirmer que les deux utilisent les 

nouvelles technologies à tous les niveaux (surtout informatique) pour arriver à guérir 

le patient. 

En somme, ce travail m’a permis d’agrandir mes connaissances vers le cancer et la 

radiothérapie, il m’a permis d’utiliser des techniques d’avant-garde (nouvelles 

technologies) et, en résumé, il m’a permis de découvrir un monde duquel je sors 

totalement fasciné. 

Une fois le travail analysé, il est nécessaire de remarquer l’objectif primordial qui m’a 

motivé à le faire, qu’était comprendre ce que la collaboration entre la médecine et la 

physique nous apporte. Ce thème a été la base de ma motivation vers la réalisation du 

projet, étant donné que je voulais comprendre cette relation, cette connexion entre 

les disciplines de la science. Ainsi donc, je peux affirmer que j’ai accompli cet objectif 

pleinement, puisque une fois dans le monde de la radiothérapie, j’ai vu comment les 

médecins et les physiciens travaillaient avec une grande coordination et un respect 

mutuel pour arriver à un objectif commun : la guérison d’une maladie qui affecte des 

millions de personnes partout dans le monde comme le cancer. 

Tout cela a stimulé ma réflexion et j’ai compris que la science est subdivisée en 

beaucoup de branches, et que ces spécialités sont divisés en beaucoup d’autres, mais 

la coopération et l’union de chacune d’elles pour arriver à un bien commun peut nous 

permettre faire de nouvelles découvertes qui peuvent arriver à solutionner tous les 

problèmes existants dans l’humanité.  



 


