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L’arribada de l’home a la lluna és considerada per la gran majoria com una fita 

històrica per la humanitat, però no es pot considerar que la carrera espacial ha acabat, 

l’espai exterior encara té moltes possibilitats per oferir a la humanitat i la NASA, la 

Agencia Espacial Europea, la Agencia Espacial Xinesa i altres agències espacials, 

tenen intenció de aprofitar les oportunitats que ens ofereix l’espai. 

Així doncs aquestes s’han marcat com a objectiu el planeta vermell, Mart, primer amb 

exploracions de la superfície planetària amb exploracions tant conegudes com la 

missió Curiosity, però les expectatives són molt més ambicioses encara. Es comença 

a plantejar un viatje tripulat a Mart i la instal·lació d’una base humana, darrera de la 

iniciativa de enviar-hi una missió tripulada, trobem la NASA (National Aeronautics and 

Space Administration), però, fins i tot podem trobar empreses privades com SpaceX 

que han apostat per enviar una nau pel 2030. 

L’exploració humana de l’univers sempre s’ha trobat amb diversos problemes, ja siguin 

econòmics (degut a l’elevat cost d’aquestes expedicions i la baixa probabilitat d’èxit) 

com problemes científics (que requereixen científics molt especialitzats) i d’ordre mèdic 

per a les persones que hi participen. 

Alguns efectes dels períodes llargs a l’espai es poden apreciar en els astronautes que 

trobem a les estacions espacials, entre d’altres patologies, trobem que aquestes 

persones pateixen la distròfia muscular deguda a la gravetat zero o els danys cognitius 

que provoquen les radiacions còsmiques. 

Precisament les radiacions còsmiques són el tema que ha estat investigant un grup 

liderat per Charles Limoli de la Universitat de Califòrnia a Irvine (EE UU), que han 

volgut investigar quin seria el dany d’aquesta radiació a nivell cerebral. Per fer aquesta 

aproximació han utilitzat partícules radioactives de 16O i de 48Ti accelerades per tal de 

simular la radiació còsmica, d’alta energia i de baixa freqüència. La irradiació amb 

aquest elements radioactius s’ha produït sobre rates transgèniques amb neurones 



fluorescents i s’han comparat les estructures dendrítiques i la funcionalitat cerebral a 

dos dosis diferents de cada partícula carregada. 

Després de 6 setmanes d’irradiació amb aquest elements, a les quals s’ha sotmès 

aquests ratolins, s’ha observat que disminueix la densitat dendrítica de la zona del 

còrtex prefrontal (mPFC), veient un efecte dosi-depenent. 

Una vegada produïda la irradiació es fan dues proves cognitives a aquests ratolins: la 

“novel object recognition” (NOR). Aquesta tècnica que consisteix en ensenyar al ratolí 

dos objectes, amb els que es familiaritza. Després d’un temps es torna a presentar un 

objecte conegut i un objecte nou. Si la capacitat cerebral és correcta passarà més 

temps interaccionant amb l’objecte nou. 

La altra prova cognitiva 

és la “object in place” 

(OiP), aquesta tècnica 

es basa en presentar 5 

objectes i després 

presentar els mateixos 5 

objectes però distribuïts 

de manera diferent a 

l’espai i analitzar la 

resposta de l’animal, el qual hauria de estar més temps analitzant els objectes canviats 

de lloc. 

Observant la resposta dels ratolins, es pot veure com els que estan irradiats, sobretot  

amb radiació de major energia, obtenen pitjors resultats i, per tant, es pot veure que 

tenen les funcions cognitives empitjorades. 

Els investigadors han vist que les partícules carregades impacten contra les espines 

dendrítiques destruint-les. 

 Les espines dendrítiques són estructures d’unió entre diverses dendrites 

(prolongacions de la neurona que rep informació de la neurona presinàptica).  

Destruint-les inhibim la sinapsis donant lloc a una transferència d’informació ineficient i, 

per tant, a problemes cognitius. 

La conclusió d’aquest estudi afirma que els 

astronautes que viatgin a Mart poden veure’s 

afectats d’igual manera que els animals de 

laboratori, per la radiació còsmica que 

travessaria la nau espacial, que no fa la funció 

de barrera davant d’aquest perill potencial, fent 

que els astronautes vegin la seva capacitat 

cognitiva disminuïda dràsticament al cap d’un 

temps d’exposició a l’espai. Això es 

especialment preocupant doncs els efectes 

cognitius són irreversibles i, per tant, un dany 

produït per aquest tipus de radiació afectaria de 

per vida a les persones que viatgessin a Mart. 
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Tota aquesta investigació ens indica que potser abans de continuar amb la nostra 

carrera espacial i portar una tripulació humana a establir una colònia fora del nostre 

planeta, s’haurien de resoldre els problemes per a la salut de les persones a les que 

exposarem a aquests riscos, ja que, tot i tenir els recursos tècnics per establir una 

base a la superfície del planeta vermell, de poc servirà si no es pot garantir la qualitat 

de vida de les persones que allà hi puguin arribar a viure. 
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