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1. INTRODUCCIÓ  

 
Les nanopartícules son estructures materials amb tamanys de l’escala dels          

nanòmetres (10-9) i amb una gran varietat d’utilitats en cadascun dels àmbits de la              

ciència. Cada vegada podem sentir-ne més a parlar en camps com la medicina,             

l’enginyeria o la bioenginyeria, degut a les diferents funcions que s’han pogut aplicar             

a aquestes nanopartícules en cadascun dels casos. Funcions que poden anar des            

del transport de fàrmacs, fins al reforç d’estructures. 

Aquestes nanopartícules poden classificar-se de diverses maneres, segons el         

tamany, la morfologia i les propietats físiques i químiques que presentin. 

En aquest Treball de Recerca s’han sintetitzat nanopartícules polimèriques         

formades, en aquest cas, pel polímer1 PLGA-PEG.  

La formació d’aquestes estructures es pot dur a terme mitjançant molts mètodes i             

procediments diferents. En aquest cas, es fabricaran nanopartícules a partir d’un xip            

de microfluídica, amb una base de PDMS (Polidimetilsiloxà)2, de tres canals           

convergents. El mètode consisteix en fer circular aigua per dos dels canals i             

acetonitril (solució de PLGA-PEG) pel tercer. Les molècules de PLGA-PEG          

presenten un comportament amfipàtic3 que provoca la síntesi de les nanopartícules.           

D’altre banda, es fabricaran també nanopartícules amb tècniques manuals. 

Finalment, es compararan les dues tècniques, el xip microfluídic i la tècnica manual,             

per tal d’esbrinar quina de les dues és més eficient per a la fabricació d’una major                

quantitat de nanopartícules. 

Les dades les obtindrem a partir de tècniques per a la mesura i l’observació de les                

partícules, com el DLS (Dynamic light scattering) i el TEM (Transmission electron            

microscopy) respectivament. 

 

Per dur a terme aquesta pràctica, realitzada a les instal·lacions de l’IBEC (Institut de              

Bioenginyeria de Catalunya), es va rebre formació específica i necessària per a la             

comprensió, tant del contingut, com de les tècniques necessàries per a la realització             

dels procediments. Procediments que guarden relació amb el funcionament i la           
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tecnología emprades tant per a la fabricació del microxip com per a la de              

nanopartícules.  

Es precisava conèixer certs conceptes per a entendre com a partir d’un microxip             

amb tres canals i d’una solució de PLGA-PEG, es poden generar nanopartícules que             

s’autoassamblin. 

El meu company Alex Viaplana i jo, vam tenir el plaer de col·laborar amb dos               

investigadors de l’IBEC que treballen precisament amb aquesta tecnologia, l’Edgar          

Fuentes i l’Adrianna Glinkowska.  

Durant l’estada de 10 dies realitzada, aquest estiu, a l’IBEC, per tal de dur a terme                

les pràctiques, l’Edgar i l’Adrianna, membres del grup d’investigació “Nanoscopy for           

nanomedicine”, van ensenyar-nos com dur a terme tot el procés i com fer servir              

aparells com el TEM o com treballar a espais com una sala blanca, una sala de                

condicions controlades. 
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2. MOTIVACIÓ  

 
Bioenginyeria, nanopartícules… la majoria de persones que no estan familiaritzades          

amb aquestes formes, ni amb el seu significat. Al sentir aquestes paraules, et posen              

cara estranya i pensen que son coses que els queden molt llunyanes, o potser,              

simplement, pensen que son conceptes que no els interessen. I és que, per què li               

hauria d’interessar a algú que treballa a una oficina fent comptabilitat la            

bioenginyeria? I les nanopartícules?  

Tots coneixem el poder dels diners però pocs som conscients del poder que pot              

arribar a tenir tot el que, des d’un principi, ens sona tan estrany.  

 

A mi, des de petita, m’ha agradat la ciència. Sempre m’ha agradat investigar i              

conèixer, formar part d’allò que ens fa avançar i evolucionar, del que és el futur. Fa                

un any vaig tenir la gran sort d’entrar a participar a un programa de la Fundació                

Catalunya la Pedrera. Gràcies a aquesta oportunitat, he pogut tenir accés a diversos             

laboratoris i projectes, tots ells increïbles i molt interessants. Així que, per què vaig              

acabar escollint les nanopartícules?  

Des que vaig descobrir que m’agradava la ciència, he estat pensant quin camp             

m’agradaria agafar. A dia d’avui encara no ho tinc molt clar, el que sí que sabia era                 

que m’agradava més tot el que podríem anomenar “nanoland”. Trobo més           

entretingut i, perquè no, divertit, treballar amb productes d’escales que, sense l’ajuda            

de la tecnologia, no podriem conèixer. A més a més, també penso que és un camp                

amb molt futur, i que les aplicacions que podem trobar a tot el que s’està investigant,                

son gairebé infinites. Els extrems son el mes desconegut i, per tant, el que ens pot                

aportar més sorpreses.  

 

Per aquest motiu vaig escollir aquest projecte: Primer de tot, per confirmar si             

realment és això el que m’agrada, el que vull fer. En segon lloc, per a poder                

començar a viure i a endinsar-me en el que és tot un món, un ambient i unes ments                  

increïbles, que treballen, totes connectades, per a aconseguir un objectiu comú:           

avançar. Cap a on? Això mai se sap.  

___________________________________________ 
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3. OBJECTIUS  

 
3.1 Objectius Metodològics 

 

I. Conèixer com es duu a terme un projecte de recerca en el camp de la               

bioenginyeria. La metodologia, l’organització i la precisió necessàries per a          

aquest tipus d’investigacions. 

 

II. Aprendre a fabricar un xip de microfluídica, tal i com ho fan els propis              

investigadors i amb tot l’equipament de laboratori necessari. 

 

III. Aprendre a sintetitzar nanopartícules, de manera manual, i utilitzant el xip de            

microfluídica fabricat. 

 

IV. Familiaritzar-me amb l’ambient d’un laboratori, els diversos investigadors i les          

normes de convivència i comportament. 

 

V. Aprendre a utilitzar els diversos estris i algunes de les tècniques bàsiques. 

 

VI. Conèixer el funcionament d’alguns aparells de l’IBEC com el microscopi          

electrònic de transmissió (TEM) o el sistema per a mesurar el tamany i la              

càrrega de les nanopartícules Dynamic light scattering (DLS).  

 

3.2 Objectius Científics 
 

I. Comprovar si la velocitat de l’aigua en un xip de microfluídica modifica la             

quantitat de nanopartícules que es generen 

 

II. Comprovar si la velocitat de l’aigua en un xip de microfluídica modifica el             

tamany de les nanopartícules que es generen 

___________________________________________ 
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4. HIPÒTESIS 

 

A partir dels objectius científics proposats es van plantejar una sèrie d’hipòtesis. La             

primera hipòtesi d’aquest experiment és que potser varia la quantitat de           

nanopartícules generades depenent de la velocitat de circulació de l’aigua. Arrel           

d’aquesta primera hipòtesi, en cas que fos certa, es podria determinar una segona             

hipòtesi: que potser, a major velocitat de circulació de l’aigua, menor és el nombre              

de nanopartícules que s’obtenen. Per tant, la velocitat de circulació de l’aigua i la              

quantitat de nanoparticules generades son valors inversament proporcionals.  

 

La tercera hipòtesi és que potser, a la vegada que augmenta la velocitat de l’aigua               

circulant, el tamany de les nanopartícules varia. Així que, en el cas de que la tercera                

hipòtesi sigui certa, es planteja una quarta hipòtesi: que potser una major velocitat             

de l’aigua circulant genera nanopartícules de menor tamany.  

 

Per tant, si es confirmen les quatre primeres hipòtesis, resultarà que amb una             

velocitat més elevada de l’aigua circulant es generaran menys nanopartícules i d’un            

tamany més reduït.  

 

D’altra banda, en aquest Treball de Recerca, s’empraran dos mètodes diferents per            

a realitzar l’experiment de la formació de les nanopartícules, el xip de microfluídica i              

el mètode manual. La cinquena hipòtesi que es planteja, és que potser            

s’aconsegueix una major quantitat de nanopartícules utilitzant el xip de microfluídica,           

que no pas amb el mètode manual.  

  

___________________________________________ 
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5. MARC TEÒRIC 

 

5.1. Introducció a la bioenginyeria 

L’enginyeria és l’estudi i l’aplicació de diversos coneixements científics a la invenció,            

al perfeccionament i a la utilització de noves tècniques, que tenen com a objectiu              

millorar o facilitar alguna tasca (1). Com a aplicació d’aquesta modalitat en el camp              

de biologia, la medicina i les ciències de la salut, va sorgir la bioenginyeria.  

Podria definir-se com a una ciència interdisciplinar que, mitjançant l’estudi i           

l’aplicació de coneixements de molts àmbits científics, crea noves tècniques i busca            

solucions amb la finalitat de millorar o perfeccionar qüestions biològiques.  

La bioenginyeria és una de les últimes branques que han aparegut en el mapa de la                

ciència actual. Aquesta disciplina aplica conceptes físics, matemàtics, químics, i          

biològics, per a resoldre problemes de la medicina o la biologia, utilitzant la             

metodologia analítica de l’enginyeria (Fig.1).  

En aquest cas, mentre que l'enginyeria tradicional empra ciències físiques i           

matemàtiques per a analitzar, dissenyar i fabricar eines inanimades, estructures i           

processos, la bioenginyeria utilitza les mateixes ciències per estudiar nombrosos          

aspectes dels organismes vius. En general, s'utilitza per analitzar i resoldre           

problemes relacionats amb la salut dels éssers humans (2).  

  

___________________________________________ 
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L’IBEC, l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya, és el centre on he estat realitzant la              

meva part experimental i un dels centres pioners en investigació nanobiotecnològica.           

Treballa a nivell internacional amb altres centres, i disposa de seus instal·lades a             

països com Holanda (3). 

 

5.2 La Nanotecnologia 

 

La nanotecnologia es defineix com "l'estudi d'estructures de dimensions         

nanomètriques". És la investigació, el disseny i la sintesi de materials, aparells o             

sistemes funcionals, a través del control de la materia a nanoescala.  

El nanòmetre és la unitat de longitud que equival a una milmilionèsima (10-9) part              

d'un metre i amb la qual es treballa en aquest àmbit.  

La importància d'aquesta nova tecnologia, es basa en aconseguir la reducció de la             

mida dels equips de laboratori convencionals, per tal de manipular mostres tan o             

més petites que les actuals (4). 

La nanotecnologia podria dir-se que té els seus orígens l’any 1959, quan Richard             

Feynman (Fig.2) va pronunciar el famós discurs “There’s Plenty of Room at the             

Bottom” (Hi ha molt d’espai allà baix). Richard Feynman era un científic nord-americà             

i va ser una de les primeres persones en parlar del concepte de manipular àtoms i                

molècules a partir de dispositius d’alta precisió.  

Arrel d’aquest discurs van començar a aparèixer conceptes com el de           

nanotecnologia, emprat per primera vegada pel científic japonès, Norio Taniguchi          

(Fig.3), qui posteriorment el va definir com a “processament, separació i manipulació            

de materials àtom per àtom”. 

Anys després, concretament al 1981, un segon científic nord-americà anomenat Eric           

Drexler (Fig.4), va fer menció de la teoria ja formulada per Feynman, però             

modificant-la i millorant-la. Va ser de les primeres persones en utilitzar el concepte             

de nanotecnología, el qual va emprar al seu llibre Motors de la creació: la pròxima               

era de la Nanotecnologia, on descriu les futures màquines nanotecnològiques (5).  

___________________________________________ 
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A partir de la segona meitat del segle XX, va ser quan van començar a sorgir les                 

tècniques relacionades amb els conceptes de nanotecnologia i bioenginyeria. I a           

més a més, amb l’estudi del món “nano” i els seus materials, van començar a sorgir                

les primeres partícules sintetitzades en laboratoris.  

Cal aclarir, que les nanopartícules son estructures que ja existeixen de forma natural             

a la natura, però que el que es fa actualment, és sintetitzar-ne de manera artificial               

per tal d’assolir objectius concrets.  

 

Aquest treball de recerca, es basa en la microfluídica, una modalitat de la             

nanotecnología que ha permès dur a terme la part experimental d’aquest treball. 
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5.3. Microfluídica 

 

La microfluídica és una tecnología que utilitza sistemes que processen o manipulen            

quantitats molt petites de fluids (entre 10-18 i 10-9 litres) mitjançant canals d’escala             

micromètrica (10-6m). 

Amb aquesta nova tècnica, poden sintetitzar-se estructures com microbombes,         

microsensors i nanopartícules. La fabricació d’aquests elements s’aconsegueix        

gràcies, entre d’altres factors, al principi físic del flux laminar i al tamany dels canals               

emprats. 

 

Aquesta tecnología va començar a desenvolupar-se cap a la dècada de 1980 per a              

la fabricació de microsensors y microbombes. Durant els últims 20 anys, s’ha            

desenvolupat fins a tenir rellevància en diversos camps, com els de proves            

analítiques biològiques portàtils, com per exemple els dispositius per a conèixer el            

nivell de glucèmia. La síntesi d’estructures basada en la microfluídica, presenta           

diferents avantatges. Les principals son: l’augment de la rapidesa en l’obtenció de            

resultats i la disminució del consum de reactius (6).  

 

5.3.1. Funcionament de la microfluídica 

 

Els principis de la microfluídica es basen en el comportament i les propietats dels              

fluïds, principis que corresponen al camp de la física. Aquestes propietats varien            

quan es treballa a escala micromètrica, amb quantitats tan reduïdes de líquids. Quan             

es treballa amb volums de l’ordre dels microlitres, el fluïds tenen un comportament             

semblant al dels sòlids. Això és degut a que algunes magnituds comencen a influir              

més que altres en el comportament dels compostos. El pes, per exemple, és una              

força conseqüent de la gravetat, que perd influència a mesura que la mida del              

compost disminueix.  
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D’altre banda, a escala micromètrica, les forces electrostàtiques i la relació           

superfície-volum, passen a participar activament en el moviment de les molècules.           

Aquesta relació superfície-volum, és un paràmetre que compara les forces          

superficials i les forces de cos d’un objecte o estructura.  

Les forces superficials són aquelles que únicament actuen en l'àrea superficial, com            

la pressió o la fricció. D’altra banda, les forces de cos s'experimenten a tot el volum                

d'un objecte com la força gravitacional. 

La manipulació de fluids es pot aconseguir de dues maneres. La primera és amb la               

fabricació de petits canals a través dels quals es bombeja el líquid. La segona, és               

utilitzar la capil·laritat4 per a fer fluir el líquid a través de materials porosos (7).  

 

5.3.2. Aplicacions de la microfluídica 

 

La microfluídica té una gran varietat d’aplicacions que poden ser utilitzades en            

indústries tan diverses com la química, la biotecnològica o, fins i tot, l’aeroespacial.             

Els sistemes d’anàlisi van ser la primera funció que es va dur a terme utilitzant               

aquesta tecnologia. Era una molt bona inversió degut al baix consum de mostres, a              

l’alta resolució i sensibilitat, i al baix cost que aportava l’ús de la microfluídica en               

aquest aspecte (8). 

Les principals aplicacions actualment són les següents: 

 

I. Lab-on-a-xip: Sistema que consisteix en que es pugui realitzar a l’interior d’un            

xip, de manera simple, segura i automatitzada, un        

procés per al qual seria necessari l’ús d’un        

laboratori (Fig.5).  

En són un exemple d’aquesta aplicació, els       

aparells de detecció de glucosa de les persones        

amb diabetis. Aquests funcionen a través d’un       

sistema de microfluídica a partir del qual s'insereix        

una quantitat mínima de mostra y l’aparell és        

capaç de proporcionar una resposta ràpida, segura i automatitzada.  

___________________________________________ 
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II. powerMEMS: Aquesta nova tècnica permet la fabricació de microdispositius         

de generació i aprofitament d’energia, també anomenats sistemes        

microelectromecànics d’energia (Fig.6).  

Aquests dispositius, engloben també tots aquells que utilitzin mínimes         

quantitats de líquids combustibles, com per      

exemple l’etanol, per a proporcionar     

l’energia suficient a dispositius electrònics     

de baix consum. La creació dels      

powerMEMS va derivar en els bioMEMS,      

dispositius fabricats per a ser alimentats      

amb energía generada a partir de diversos       

fluids corporals, com la sang, l’orina o la        

suor.  

 

III. Bio-separacions: Moltes de les    

tècniques de bioseparació utilitzen la     

microfluídica, tot i que no de la mateixa        

manera que s’utilitzaria per exemple     

per a un lab-on-a-xip. En aquesta      

disciplina, la microfluídica s’utilitza fent     

servir la capil·laritat per a fer fluir un        

líquid a través d’un material porós, per       

tal de seprarar els seus components.      

Alguns exemples de mètodes de     

bioseparació on utilitzem aquesta    

tècnica són la cromatografía (Fig.7) i      

l’electroforesi (9). 4 
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5.4. Xip de microfluídica 

 
Un xip de microfluídica és un dispositiu que integra una o varies funcions d’un              

laboratori en un sol mecanisme, comunament també es coneix amb el nom de             

Lab-on-a-xip o LOC. Aquesta tecnologia, com s’ha mencionat anteriorment, permet          

recrear les condicions que es podrien tenir en un laboratori a escala micromètrica.             

Aquest fet, a més de tenir un gran nombre d’avantatges, que van des de la reducció                

de costos fins a la velocitat d’obtenció de diagnòstics, permet treballar amb sistemes             

molt diferents i en un espai reduït.  

Els xips de microfluídica permeten la manipulació de volums de fluids           

extremadament petits, generalment de l’ordre del picolitres (1013 litres). Tenen unes           

dimensions que van des dels mil·límetres fins als pocs centímetres quadrats. El seu             

funcionament es basa en els principis físics i bàsics de la microfluídica (10).  

 

Aquests dispositius estan compostos generalment per una base mineral-orgànica         

processada, que en col·locar-se sobre un master o motlle amb la forma dels canals              

que es necessiten per a l’experiment, i deixar-se assecar i reposar, genera una             

estructura negativa al master amb microcanals integrats. La forma del microxip varia            

segons la funció desitjada, es poden modificar el nombre de canals, l’amplada            

d’aquests, la longitud, etc. depenent dels resultats que es vulguin obtenir. (Fig.8 i             

Fig.9) 
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5.4.1. Funcionament dels xips de microfluídica 

 

Un xip de microfluídica basa el seu funcionament en un seguit de lleis físiques que               

varien molt al tractar-se d’una escala micromètrica. D’aquesta manera per entendre           

aquests principis hem d’entendre la mecànica de fluids.  

Existeixen una sèrie de fenòmens físics que afecten al funcionament d'una manera o             

altra, en funció de la mida del dispositiu (11). 

Aquests fenòmens són: 

 

❏ Difusió 

 

La difusió és el procés pel qual un fluid, degut a les seves propietats cinètiques, es                

mescla gradualment amb un altre i es produeix un flux desde la concentració més              

alta de partícules cap a concentracions més baixes d’aquestes. Aquest fet demostra            

clarament el moviment aleatori dels líquids i els gasos.  

Com que es tracta de microcanals, la velocitat de difusió és molt més elevada i és                

per això que la difusió és el principal fenomen als dispositius de microfluídica. Es              

calcula a partir de l’equació de la difusió (Fig.10), on la constant de difusió D és tant                 

del solut com del medi on es dissol. 
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❏ Relació superfície-volumen 

 

A escala micromètrica, la relació superfície-volum (5.2.1) augmenta, fet que provoca           

diversos efectes sobre els fluids i els compostos. Entre d’altres, provoca que            

augmenti la capil·laritat, que l’evaporació es produeixi a més velocitat i que la difusió              

de les partícules s’incrementi a través dels canals. 

 

❏ Tensió superficial 

 

La tensió superficial és el resultat o la relació entre la cohesió que es produeix entre                

les partícules d’un líquid i les partícules que es troben a la interfase líquid-gas. En el                

cas de la microfluídica, aquesta propietat produeix que els líquids immiscibles entre            

ells generin una notable separació i, a més a més, és la responsable del nivell de                

mullabilitat de la superfície, diferenciant així entre superfícies hidròfiles o superfícies           

hidrofòbiques. 

 

❏ Capilaritat 

 

La capil·laritat és una propietat conseqüent a la tensió superficial, ja que, a             

determinades condicions, un fluid és capaç d’ascendir o descendir per un material a             

través de conductes de tamanys molt reduïts anomenats tubs capil·lars. Quan un            

líquid puja per un tub capil·lar, és degut a que la força intermolecular entre les seves                

molècules és menor a la força d’adhesió del líquid amb el material del tub. És a dir,                 

el líquid mulla la superfície del tub capil·lar. 

El líquid segueix pujant fins que la tensió superficial s’equilibra amb el pes del líquid               

que omple el tub. Amb l’equació de la capil·laritat anomenada també Llei de Jurin              

(Fig.11) pot definir-se l’alçada a la qual la tensió superficial s’equilibra amb el pes del               

líquid.  
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5.4.2. El flux laminar 

 
El principi físic bàsic que fa que aquesta tècnica existeixi, és el flux laminar. Aquest,               

és un concepte només existent en relació a quantitats molt reduïdes de líquids.  

Es defineix flux laminar com el moviment ordenat, estratificat i suau d’un fluid. És a               

dir, el moviment que presenta un líquid, les partícules del qual, circulen seguint             

corrents (làmines) paral·leles. D’aquesta manera, si dos líquids que estan en           

contacte i que es desplacen paral·lelament, presenten un comportament de flux           

laminar, no s’entremesclaran.  

En cas de que el comportament del líquid presenti moviments més desordenats, que             

provoquen que les partícules dels fluids s’entremesclin, parlarem d’un comportament          

de flux turbuent (Fig.12). 

Si un flux és laminar o turbulent pot determinar-se amb el número de Reynolds5, que               

ens indica la relació entre la viscositat, i la inercia del moviment d’un fluid (12).  

 
 
 
 
 

___________________________________________ 
18 

 

 



 
 
Treball de Recerca                         Construint un nou futur. Nanopartícules autoassamblades 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

5.4.3. Tipus de xips de microfluídica 

 
El primer microxip va ser fabricat l‘any 1975, per l’investigador S.C Terry de la              

Universitat d’Stanford. Aquest xip simulava a escala micromètrica un sistema          

cromatogràfic de gas (13). 

Els tipus de xips i dispositius microfluídics que s’han sintetitzat fins el moment son: 

 

❏ Xips d’electroforesi capil·lar: Son dispositius que utilitzen la propietat de la           

capil·laritat per tal d’aconseguir la divisió de les cèl·lules cultivades.  

 

❏ Dispositius microfluídics per a l’anàlisi de proteïnes: Son dispositius que          

permeten identificar les interaccions entre les proteÏnes. 

 

❏ Dispositius microfluídics per a l’anàlisi d’ADN: Son dispositius que analitzen          

les característiques de l’ADN a escala nanomètrica, i que permeten que           

aquest sigui replicat amb tècniques com la PCR (Polimerase Chain          

Reaction)6. 
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❏ Dispositius microfluídics per a xips cel·lulars i/o de control de fàrmacs: Son            

dispositius dissenyats per a poder tenir una major precisió a l’hora           

d’administrar fàrmacs. Son xips on l’activitat i les condicions dels elements           

que contenen poden estar controlats . 

 

5.4.4. Aplicacions dels xips de microfluídica 

 

Els xips de microfluídica tenen diferents aplicación en els diversos camps de la             

ciència. Poden utilitzar-se per a fer anàlisis d’ADN, estudiar el comportament i            

tractament de malalties i fins i tot per a estudiar la física d’alguns microfluids o               

nanomaterials.  

 

Actualment les principals aplicacions d’un xip de microfluídica o LOC, son: 

 

❏ Manipulació de fluids 

 

Els sistemes microfluídics son dispositius que manipulen fluids de l’escala dels           

nanolitres de manera controlada. Aquest sistema s’ha utilitzat en el camp de les             

ciències de la salut per a dur a terme l’anàlisi de mostres de sang i de diversos fluids                  

biològics. Aquests dispositius utilitzen un dispositiu microfluídic per a processar la           

mostra, un microsensor per a detectar partícules d’interès i un dispositiu de control.  

Avui en dia, organitzacions tan importants com la NASA (National Aeronautics and            

Space Administration) han dissenyat dispositius LOC de detecció de substàncies          

químiques i biològiques per a aplicacions espacials.  
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❏ Manipulació de partícules 

 

Una altra de les aplicacions dels xips de microfluídica, és la manipulació de             

partícules inorgàniques. En aquest cas, s’observa el comportament de les partícules           

de polímers com el poliestirè, quan ha estat aplicat un camp magnètic.  

 

❏ Separació i classificació de partícules 

 

Els dispositius microfluídics també han estat dissenyats per a dur a terme una             

tercera funció, la classificació de nanopartícules. Es poden distribuir dos o més tipus             

de nanopartícules al mateix temps. 

 

❏ Manipulació de cèl·lules, bacteris i virus 

 

Després de l’èxit en la fabricació de xips per a la manipulació de fluids i               

nanopartícules, la línia d’investigació per a la manipulació de biopartícules o cèl·lules            

segueix oberta i amb moltes més incògnites que les anteriors.  

En relació amb aquesta qüestió, s’han aconseguit, entre d’altres, objectius com que            

un dispositiu LOC divideixi un cultiu de cèl·lules vegetals en subpoblacions utilitzant            

un camp magnètic (14). 

 

 

5.5. Nanopartícules 

 

Les nanopartícules, com el seu nom indica, son partícules de diàmetre nanomètric            

(d’entre 1 i 100 nm). Principalment, eren estudiades en el camp de la             

nanotecnología, tot i que, degut a la seva utilitat, cada vegada estan agafant més              

ressò dins d’altres àmbits científics com la medicina, l’enginyeria o la bioenginyeria. 
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5.5.1. Tipus de nanopartícules 

 
Podem classificar les diferents nanopartícules (Fig.13) segons la morfologia i les           

propietats físiques i químiques que presentin (15). 

 

❏ Nanopartícules amb base de carboni: Les nanopartícules amb base de          

carboni estan creades a partir de dos components principals, els nanotubs de            

carboni (CNT) i els ful·lerens. Els CNT son làmines de grafè enrotllades dins             

un tub; poden classificar-se en nanotubs de paret simple o nanotubs de paret             

composta.  

D’altra banda, els ful·lerens son les terceres estructures més estables del           

carboni després del grafit i el diamant. Generalment s’utilitzen per al reforç            

estructural, degut a que les característiques del grafè aporten al material una            

resistència gairebé 100 vegades més gran que la de l’acer. 

 

❏ Dendrímers: Son nanopartícules formades per polímers ramificats que formen         

una estructura semblant a la d’un arbre. En aquest cas, podria encapsular-se            

un fàrmac a l’interior o incorporar-se a la superfície externa.  

 

❏ Liposoma: És una bicapa lipídica autoassamblada que tanca un nucli aquós al            

seu interior. S’hi poden incorporar fàrmacs hidrosolubles a l’interior o          

liposolubles a la capa de lípids.  

 

❏ Micel·la: Son nanopartícules amb un nucli hidrofòbic, que permeten         

encapsular fàrmacs liposolubles a l’interior. Aquests fàrmacs, estaran        

envoltats per una capa de polímers hidrofilics que estabilitzaran l’estructura.  

 

❏ Nanopartícules d’or i de plata: Son nanopartícules formades per metalls que           

al interaccionar amb altres tipus de molècules orgàniques, poden incorporar          

fàrmacs. 
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❏ Nanopartícula porosa de silici: Estructura esfèrica amb porus on es poden           

incorporar els fàrmacs. Aquests espais poden omplir-se amb materials que          

responguin a certs estímuls biològics, d’aquesta manera es pot controlar          

l’alliberaments de la substància desitjada en un moment determinat.  

 

❏ Nanopartícules polimèriques: Son nanopartícules de base orgànica que,        

depèn del mètode de fabricació, poden presentar una estructura de forma           

capsular o esfèrica. 

Les nanopartícules capsulars emmagatzemen el compost actiu al centre, és a           

dir, aquest està envoltat per una capa de polímer i, per tant, tancat a l’interior               

de la nanopartícula. En canvi, en el cas de les nanopartícules esfèriques, el             

compost actiu i el polímer es dispersen uniformement en l’espai.  

 

 
En aquest treball s’han sintetitzat partícules polimèriques, amb una base orgànica           
composta pel polímer PLGA-PEG.  
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5.5.2. Principi que regeix l’autoassamblament de les partícules polimèriques de          

PLGA-PEG  

 

EL PLGA-PEG, és un compost anomenat copolímer de bloc. Format per la unió d’un              

polímer i d’un co-polímer: el PEG i el PLGA.  

 

❏ El PEG o Poli(etilenglicol), és un polímer format per òxid d’etilè. Generalment            

es troba en estat líquid, és transparent, inodor i és dolç. Té la propietat              

d’absorbir l’aigua, motiu per el qual és un compost hidrofílic. 

La cadena polimèrica d’aquest compost, acaba amb un grup hidroxil (OH) a            

cada extrem (Fig.14 i Fig.15). Es soluble en compostos com l’alcohol,           

l’acetona o el cloroform.  

El PEG pot utilitzar-se per a fer solucions anticongelants o tintes per a             

bolígrafs. És molt contaminant i perjudicial per al mediambient (16). 

 
 

 
 
 
❏ El PLGA o àcid poli(làctic-coglicòlic), és un co-polímer format per àcid           

poli(làctic) i àcid poli(glicòlic). Aquest compost (Fig.16 i Fig.17) no és tòxic, i             

les seves propietats físico-químiques depenen del nombre de monòmers que          
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el formen. És un compost hidrofòbic degut a que es degrada per hidròlisi, els              

seus enllaços éster es trenquen en presència d’aigua.  

El PLGA pot utilitzar-se per a l’administració de fàrmacs o fins i tot per a               

l’enginyeria de teixits, reemplaçant teixits ossis (17).  

 

 
La nanoprecipitació és el procés per el qual es duu a terme la formació de               

nanopartícules de PLGA-PEG. És un procés comparable al comportament de les           

micel·les quan entren en contacte amb l’aigua. 

En aquest cas, es formen esferes de manera que la part hidrofòbica del compost, el               

PLGA, queda al centre amb la resta de parts hidrofòbiques, i la part hidrofílica, el               

PEG, queda en contacte amb l’aigua. D’aquesta manera es formen nanopartícules           

polimèriques capsulars (Fig.18). Aquest comportament que presenten les molècules         

de PLGA-PEG, rep el nom de propietat amfipàtica. 
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5.5.3. Tècniques per a la fabricació i sintetització de nanopartícules 

 
Hi ha dues tècniques amb les quals es podria dur a terme la fabricació de les                

nanopartícules. Aquestes tècniques reben el nom de Bottom-up i Top-down (Fig.19).  

 

Bottom-up: Aquesta tècnica fa referència a l’autoassemblatge, és a dir, que des            

d’una o varies unitats més petites se n’obtenen altres de més grans. Es comença,              

per exemple, des d’una estructura nanomètrica com una molècula i, mitjançant un            

procés de muntatge o autoassamblatge, s’obté l’estructura desitjada. Aquest         

producte final sempre serà més gran que les estructures inicials. Aquesta tècnica            

exigeix un alt control sobre la matèria i molta precisió.  

És la que va utilitzar-se per a dur a terme la pràctica. 

 

Top down: Aquesta tècnica, per contra, consisteix en una reducció de tamany. És a              

dir, a partir d’una unitat més gran, s’obtenen unitats més petites. Aquesta segona             

tècnica resulta molt útil en altres camps, però en aquest cas, hagués resultat més              

difícil la fabricació de les nanopartícules.   
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5.5.4. Tècniques per a mesurar el diàmetre i observar la morfologia de les             

nanoparticules. 

 
❏ Dynamic Light Scattering (DLS) 

 

És una tècnica per a mesurar el tamany i la distribució de les molècules i partícules                

en suspensió, generalment de la regió submicromètrica (18). 

 

El funcionament d’aquest dispositiu es basa en el recull i l’anàlisi d’un feix de fotons               

emesos i recollits a cada costat de la mostra analitzada (Fig.21). Aquest feix es              

dispersa en les diverses direccions segons la interacció que generen els fotons            

emesos amb les partícules de la mostra. Els feixos de fotons interfereixen entre si i               

s’obté una intensitat de dispersió determinada. 

Degut al moviment brownià7, la variació de posició de les partícules fa que variï la               

propia intensitat de dispersió. A un menor tamany de les partícules, major serà la              

velocitat a la que es mouran i més variarà la intensitat de dispersió (19). 

 

Aquesta tècnica és molt precisa en quant a determinar la mida de les partícules. El               

dispositiu proporciona automàticament les dades numèriques de manera ràpida i          

eficaç. Per a dur a terme aquest treball, es va utilitzar el dispositiu Zetasizer Nano ZS                

(Fig.20) 
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❏ Microscopi Electrònic de Transmissió (TEM) 

 

És un microscopi que funciona amb l’ús una tècnica de microscopia que consisteix             

en la transmissió d’un feix d’electrons a través d’una mostra extremadament fina.  

Els electrons emesos interaccionen amb la mostra introduïda, generant una imatge           

final que apareix reflectida a la pantalla fluorescent del microscopi.  

 

Les parts principals d’un TEM son les següents (Fig.22):  

 

❏ Font o pistola d’electrons: genera el feix d’electrons d’alta energia. 

❏ Lent de condensació: controla el tamany i l’àrea d’il·luminació de la mostra. 

❏ Lent d’objectiu: mostra les imatges. 

❏ Lents intermitges i de projecció: canvien els modes de difracció i les imatges. 

❏ Pantalla fluorescent: projecta la imatge final. 

 

El TEM no és tan precís en quant a tamany com el DLS, ja que no és una magnitud                   

que calculi l’aparell automàticament, sino que es pot calcular la mida de l’objecte             

observat a partir de la imatge proporcionada pel microscopi i un programa informàtic. 

El que sí que ens permet el TEM (Fig.23) és observar clarament la morfologia i la                

quantitat de nanopartícules (20). 
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5.5.5. Aplicacions de les nanopartícules polimèriques 

 

Les nanopartícules presenten un gran nombre d’aplicacions. Actualment, en l’àmbit          

mèdic, el camp més estudiat en relació a aquestes estructures és l’alliberament de             

fàrmacs de manera dirigida i controlada. Aquesta línia d’investigació actualment és           

molt estudiada a nivell mundial, degut al gran ventall d’avantatges que presenta.            

Sobretot en medicina, concretament en oncologia. I es que dirigir nanopartícules           

amb fàrmacs incorporats  a un tumor d’una persona viva, sona a ciència-ficció.  

 

Els anomenats nanofàrmacs, son medicaments que es desactiven temporalment i          

s'encapsulen en estructures a una escala microscòpica. Es desactiven per tal de que             

no actuin abans d’arribar a la regió diana, una zona objectiu que variarà segons el               

tipus de nanopartícula on s’introdueixi el fàrmac. 

Hi ha diverses maneres de dirigir les nanopartícules cap a un element o regió              

concreta.  

 

❏ L’orientació passiva: És un mètode per a dirigir nanopartícules, que consisteix           

en utilitzar les seves propietats físico-químiques per a fer que migrin o            

s’adhereixin a regions concretes d’un organisme, com per exemple un tumor.           

Algunes d’aquestes propietats poden ser el tamany o la solubilitat.  

 

❏ L’orientació activa amb agents de direccionament: Aquesta tècnica de         

selecció, consisteix en col·locar a les nanopartícules, antígens        

complementaris als receptors de membrana de les cèl·lules o teixits diana.           

D’aquesta manera les nanopartícules només reconeixeran bioelements       

específics. 

 

❏ L’orientació activa mitjançant un camp magnètic: És un mètode que consisteix           

en utilitzar un camp magnètic per tal d’acumular un elevat nombre de            

nanopartícules a una regió concreta d’un organisme (21). 
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Amb aquest procés, es redueixen els efectes col·laterals i es concentren les dosis de              

medicament en les zones desitjades. En el tractament contra el càncer, aquesta            

nova tecnologia garanteix la transferència dels components quimioteràpics només a          

les cèl·lules malaltes, evitant que les sanes siguin afectades.  

 

D’altra banda, les nanopartícules no només presenten aplicacions en la medicina,           

sino que també poden ser d’utilitat en molts altres àmbits, com per exemple, el              

medioambiental. El tractament d’aigües o el control de pesticides en son dos            

exemples. 

Aquesta tecnologia respecte al tractament d’aigües funciona de manera que les           

nanopartícules generen nanobombolles que, a l’aigua, creen una corrent estàtica          

que atrau bacteris i metalls. D’altra banda, també s’està començant a emprar            

aquesta tecnologia al sector agrari. Això es deu a que, l’encapsulació d’un pesticida             

dins una nanocàpsula, produeix el mateix efecte, però redueix el consum necessari            

d’aigua i la contaminació (22). 

 

Aquestes son només algunes de les aplicacions de les nanopartícules actualment,           

n’hi ha moltes més i que guarden relació amb molts camps de la ciència diferents.  
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6. MARC PRÀCTIC 

 
La part pràctica d’aquest treball, va consistir en la fabricació d’un xip de microfluídica, i la                

síntesi de nanopartícules de PLGA-PEG. El procés per a dur a terme aquesta part              

experimental, es va dividir en quatre pràctiques principals. Aquestes consisteixen, en primer            

lloc, en la fabricació del microxip. En segon lloc, en la síntesi de nanopartícules, utilitzant el                

mètode manual, i el xip microfluídic. I en tercer lloc, en l’observació i obtenció de resultats en                 

quant al tamany i a la morfologia de les nanopartícules sintetitzades.  

 

 
6.1. Planificació de les pràctiques 

Aquest treball es va dur a terme durant 8 sessions teorico-pràctiques als laboratoris 

de l’IBEC, entre els dies 2 de Juliol i 11 de Juliol de l’any 2019.  
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La primera sessió va ser principalment teòrica, es va parlar de com seria el projecte i                

es van explicar alguns conceptes bàsics per a la posterior realització de la pràctica.              

Els dies 2 i 3 de Juliol, va elaborar-se el xip de microfluídica. El quart dia, es va                  

treballar a una sala blanca, es va dur a terme el procés final del microxip i es va                  

comprovar que aquest funcionés correctament. El dia 4, ja s’havia acabat la primera             

part de la pràctica: La construcció del xip. 

El dia 8 de Juliol, es van sintetitzar les nanopartícules, tan manualment, com amb el               

xip microfluídic. El 9, es van mesurar les mostres al DLS i, el dia 10, es va muntar el                   

circuit real i es van fabricar les nanopartícules. finalment, el dia 11, les mostres van               

ser observades al TEM. 

 

6.2. Pràctica 1: Fabricació d’un xip de microfluídica 

 
L’Objectiu de la primera pràctica, era la fabricació del xip de microfluídica (Fig.24). El              

procediment, es va dividir en tres procediments: la Soft lithography, el Plasma            

bonding i la comprovació final de la correcta fabricació del microxip.  

Cal aclarir que, a aquesta pràctica, es van fabricar dos microxips exactament iguals             

per tal de poder tenir una rèplica de l’experiment, però el segon microxip es va fer                

malbé durant el Plasma bonding. 
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6.2.1 Materials 

 
❏ PDMS (Polidimetilsiloxà): És un polímer mineral-orgànic molt utilitzat per a la           

fabricació de xips microfluídics. El PDMS va fabricar-se a partir d’una           

preparació realitzada amb un elastomer de silicona i el “curing agent”, un            

compost que provoca que la solució s’endureixi (184 Sylgard ). 

 

❏ Nitrogen (N2) gasós 

 

❏ Etanol (EtOH) 

 

❏ master del microxip: El master per a aquest xip, preparat a través d’una             

fotolitografia8, té unes dimensions de 60μm d’alçada i 200μm de gruix per a             

cada canal. 

 
❏ Vas de precipitats (100ml) 

 
❏ Pipeta de laboratori (10ml) 

 
❏ Placa de petri 

 
❏ Desecador de laboratori: dispositiu segellable connectat a una línia de buit.  

 
❏ Bàscula (Gram FH) 

 
❏ Espàtula 

 
❏ Bisturí 

 
❏ Netejador de plasma 

 
❏ Portaobjectes de vidre 
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6.2.2 Soft lithography  

 
El dia 2 de Juliol va començar la preparació de la mescla de l’elastòmer i del “curing                 

agent” per a la fabricació del PDMS.  

El primer pas, va ser netejar la superfície del master (Fig.25) amb N2. A continuació,               

s’havien de pesar 60g d’elastòmer dins un vas de precipitats de 100ml i 6g de               

“curing agent”. Però les mesures reals realitzades va ser de 61,056g (elastomer) i             

6,235g (“curing agent”). El “curing agent” es va afegir posteriorment al mateix vas             

amb una pipeta de 10ml, per a mantenir la proporció 10:1.  

La mesura del pes es va realitzar amb una bàscula (Gram FH) amb un error absolut                

±0,001g.  

 

Seguidament, es va mesclar el contingut del vas amb la pipeta durant uns 2-3 minuts               

aproximadament. Passats aquests 3 minuts, va poder apreciar-se que la mescla           

començava a espessir-se, a tornar-se blanquinosa, i a mostrar una elevada           

presència de bombolles.  

Una vegada s’havia obtingut la solució d’elastomer i “curing agent”, es va col·locar el              

vas de precipitats que contenia la mescla al dessecador de laboratori (Fig.26) durant             

40 minuts. Aquest pas es va dur a terme per tal de remoure les bombolles que                

s’havien generat. 

En acabar, les bombolles s’havien dissipat i la mescla era transparent. Ja haviem             

obtingut el PDMS, ara s’havia de procedir a la fabricació del microxip.  

 

Per a la preparació del xip, es necessitava un master amb la forma dels canals               

desitjada en negatiu al que es volía obtenir, en aquest cas, el master tenia canals               

amb relleu. El primer pas, va ser col·locar el master, netejat prèviament amb N2, al               

centre de la placa de Petri. Seguidament, s’hi va abocar el PDMS al damunt (Fig.27),               

de manera que el líquid anés estenent-se per la placa. S’havia d’anar vigilant la              

presència de bombolles, sobretot sobre el recorregut que seguien els canals del xip,             

per a assegurar-se de no deixar cap bombolla a la placa.  
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Finalment es va tancar la placa de Petri amb parafilm per a evitar l’entrada de               

partícules i va col·loca-se sobre una superfície plana a temperatura ambient durant            

cinc hores, per tal de que es produís la curació del polímer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El dia 3 de Juliol es va tornar al laboratori per tal de continuar amb el procés de                  

fabricació del microxip.  

Es va començar per tallar el PDMS (Fig.28), ja curat i de textura més aviat sòlida,                

amb la forma del master. Va utilitzar-se un bisturí i va mantenir-se el tall net, recte i a                  

prop del límit del vidre (master). El polímer sobrant dels laterals es va retirar amb               

cura amb una espàtula.  

A continuació, va agafar-se el PDMS i el master i van col·locar-se fora de la placa,                

sobre una superfície neta i plana. Seguidament, després d’haver separat la base de             

PDMS del xip (Fig.29), van tallar-se les bores del dispositiu per tant de no deixar-lo               

amb una forma quadrada.  

Després d’haver-lo retallat, va ser necessari realitzar forats d’1mm de diàmetre a            

cadascun dels extrems dels canals (Fig.30) per tal de, posteriorment, poder introduir            

els tubs. Va netejar-se el xip amb EtOH i va col·locar-se sobre una superfície a 95ºC                

durant 5 minuts, per tal de que s’evaporés l’EtOH sobrant.  
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Una vegada acabat el procés de fabricació del microxip a partir del PDMS (Fig.31),              

l’últim pas va ser dur a terme el Plasma bonding (6.2.3) per tal d’obtenir el xip unit a                  

una superfície de vidre. 

 

 

6.2.3 Procediment del Plasma bonding i la sala blanca 

 

El Plasma bonding és un procediment molt rigorós que requereix l’ús d’una sala             

blanca. Un espai on es controla el nombre de partícules en l’aire i on hi trobem una                 

menor concentració de partícules contaminants. La sala blanca que nosaltres vam           

utilitzar és de classe 10.000, això vol dir que hi ha controlades un nombre de 10.000                

partícules per metre cúbic. Hi ha sales blanques amb més i menys restricció.  

Per poder entrar a aquest espai va haver de fer servir un vestit especial, una funda                

per al cabell i per a les sabates, guants i ulleres.  
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Prèviament a entrar a entrar a la sala blanca, tots els productes que s’estaven fent               

servir, i que s’havien de traslladar a al nou espai de treball, van haver de netejar-se                

amb EtOH. D’aquesta manera, s’eliminaven les partícules no desitjades de la seva            

superfície.  

Abans d’introduir el PDMS i el vidre al netejador de plasma, calia aconseguir la              

neteja del seu medi intern. D’aquesta manera, s’evitava que possibles partícules           

reaccionessin amb el plasma i impedissin el correcte funcionament d’aquest sobre la            

mostra introduïda. 

 

Una vegada netes les superfícies del PDMS i del vidre, es van col·locar al netejador               

de plasma durant 30 segons. Calia que les superfícies dels dos materials entre les              

que es volia crear l’enllaç, es col·loquessin mirant cap amunt.  

Llavors es quan es duïa a terme el Plasma bonding. Un tractament que fa que la                

superfície del PDMS esdevingui hidròfila a través de l’adherència dels oxigens del            

plasma a la seva superfície. Això fa que, quan més endevant es faci entrar en               

contacte la superfície del PDMS amb la superfície del vidre, que ha passat pel              

mateix procés, es creï un enllaç molt estable.  

Al final del procés, les dues superfícies havien d’estar en contacte, durant un mínim              

de 2 minuts, mentre se’ls aplicava certa pressió. D’aquesta manera, es va evitar             

l’entrada de partícules del medi, a l’espai entre el PDMS i el vidre.  

 

6.2.4 Comprovació de la correcta fabricació del microxip 
 
Una vegada acabat el microxip, es va muntar el circuit (Fig.32) amb els tubs 

corresponents i es va preparar una solució d’aigua amb colorant blau (Fig.33 i 

Fig.34). Aquesta mescla (Fig.35) es va fer passar pel microxip simulant l’aigua i 

l’acetonitril per tal de comprovar el correcte funcionament del dispositiu.  
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6.3 Pràctica 2: Fabricació de nanopartícules autoassamblades a partir         

del xip de microfluídica 

 

L’objectiu de la segona pràctica, era autoassamblar les nanopartícules a través de la             

nanoprecipitació (5.4.2). De manera que es formessin estructures esfèriques, amb          

un exterior hidròfil i un interior hidròfob. Aquestes nanopartícules es van sintetitzar a             

partir del microxip de tres canals fabricat anteriorment, a través del qual es van fer               

passar flux d’aigua i d’acetonitril per tal d’obtenir les nanopartícules          

autoassamblades (Fig.36).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.1 Materials 

 
❏ Acetonitril (hi ha dissolt el polímer PLGA-PEG) 

 
❏ Xip de microfluídica 

 
❏ Aigua MQ 

 
❏ Tubs de plàstic d’1mm de diàmetre 

 
❏ 2 Bombes de laboratori 

 
❏ 3 Xeringues de 5ml 
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6.3.2 Procediment 
 
Després de la fabricació del microxip, es va procedir a dur a terme la creació de les                 

nanopartícules a través d’aquest dispositiu.  

El primer pas va ser netejar el xip per tal d’assegurar que cap partícula interferís               

posteriorment en la formació de les estructures de PLGA-PEG.  

Seguidament es van tallar els tubs de plàstic amb la mida desitjada, una mida que               

permetés que el tub arribés des de la xeringa fins al xip i des del xip fins al vial . En                     

tercer lloc, van col·locar-se l’aigua i l’acetonitril, els compostos necessaris per a la             

fabricació de les nanopartícules, a cadascuna de les xeringues. En aquest cas, dues             

xeringues contenien aigua, i una tercera l’acetonitril.  

 

Les xeringues, segons el seu contingut, van col·locar-se a dues bombes diferents,            

una bomba duia a terme la circulació de l’aigua (Fig.37) i una segona bomba la de                

l’acetonitril (Fig.38). A continuació, van col·locar-se als extrems de cada tub, de            

manera que es creés un circuit desde cadascuna de les xeringues fins als vials              

(Fig.39), passant per dins del microxip (Fig.40).  

Una vegada va estar muntat el circuit (Fig.41), es va encendre i es van anar recollint                

en vials les diferents nanopartícules generades. Es van fer dos experiments on            

l’aigua circulava a dues velocitats diferents, 45μl/min i 300μl/min, mentre que           

l’acetonitril seguia una velocitat constant de 15μl/min (Taula.2). 
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6.4 Pràctica 3: Fabricació de les partícules autoassamblades 

manualment 

 
Les nanopartícules de PLGA-PEG també poden generar-se a partir de tècniques           

manuals, sense necessitat d’utilitzar un microxip. Juntament amb els investigadors,          

es va decidir dur a terme aquesta segona tècnica per a poder obtenir diversos              

resultats i poder comparar-los amb els resultats obtinguts a partir del microxip.  

 

6.4.1 Materials 

 
❏ Xeringa de 2ml 

 
❏ Vas de precipitats de 10ml 

 
❏ Acetonitril: solució d’acetonitril i PLGA-PEG 

 
❏ Aigua MQ o aigua desionitzada 

 
 
6.4.2 Procediment 

 
El primer que es va dur a terme va ser tornar a preparar la solució d’acetonitril. Es                 

van utilitzar 0,3 ml d’acetonitril amb una concentració de PLGA-PEG de 10 mg/ml.             

Una vegada feta la solució, es va col·locar        

a una xeringa.  

Seguidament, es va preparar un vas de       

precipitats amb 3 ml d’aigua MQ i,       

manualment, procurant que la velocitat fos      

constant i sempre desde la mateixa altura,       

es van començar a fer caures gotes       

d’acetonitril des de la xeringa fins a l’aigua        

(Fig.42). Finalment es va col·locar l’aigua,      

ara amb nanopartícules, dins un vial. 
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6.5 Pràctica 4: Mesura del tamany i observació de la morfologia de les             

nanopartícules 

 
Una vegada obtingudes les nanopartícules, es va dur a terme la mesura del seu              

diàmetre i l’observació de la seva morfologia. Per a dur a terme aquests dos              

procediments, es va utilitzar la tècnica del DLS i el TEM respectivament. 

 

El 9 de Juliol, es va dur a terme la mesura del diàmetre utilitzant la tècnica del DLS                  

amb el dispositiu Zetasizer Nano ZS (Fig.43).  

Es van introduir, amb una pipeta de 20μl, 12μl de cada mostra de cada vial a una                 

cubeta de vidre (Fig.44). Seguidament aquesta cubeta es col·locava a l’interior del            

dispositiu i s’iniciava el cicle de mesura, el qual tenia una durada 60 segons.  

Es van fer tres repeticions de cadascuna de les mostres, mesurant els mateixos 12μl              

tres vegades. D’aquesta manera, es van obtenir resultats més precisos i fiables.  

 

El dia 10 de Juliol, es va dur a terme la preparació de les mostres per a col·locar al                   

TEM. Aquesta preparació va ser un procés molt rigorós i per al qual es va requerir                

l’ús d’un altre laboratori. 

Per començar es van agafar una serie de reixes d’aproximadament un centímetre de             

diàmetre (Fig.45), les quals serien les mostres que posteriorment s’introduirien al           

microscopi. Aquestes reixes van passar per una sèrie de processos per tal de fer              

visible la mostra en aquestes. En primer lloc, es va col·locar una gota de mostra               

sobre la reixa (Fig.46), seguida de tres gotes d’aigua Milly-Q. A continuació s’hi va              

afegir una gota d’acetat d’uranil que va actuar com a colorant. Finalment, les mostres              

(Fig.47) van col·locar-se a un espai controlat per tal de que no es fessin malbé.  

El dia 11 de Juliol, es va observar la morfologia de les nanopartícules al TEM. Les                

mostres van ser introduïdes de dues en dues al microscopi (Fig.48). A partir de              

l’ordinador i la pantalla connectades al dispositiu, van poder fer-se les fotografies de             

les mostres (apartat 8.2).  
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7. CARACTERÍSTIQUES DE LA NANOPARTÍCULA AUTOASSAMBLADA 

 

La nanopartícula sintetitzada en aquest Treball de Recerca és una nanopartícula           

polimèrica. Com s’ha explicat a l’apartat 5.5.1, les nanopartícules polimèriques tenen           

una base orgànica, en aquest cas formada pel compost PLGA-PEG (Fig.49).  

Aquesta partícula presenta una estructura nanocapsular, conseqüència del        

comportament amfipàtic del compost que la forma. De manera que té un espai             

central format de polímers hidrofòbics (PLGA), i una estructura exterior formada per            

polímers hidrofílics (PEG). Aquestes partícules son molt utilitzades en nanomedicina,          

degut a que la seva composició i estructura. Sobretot en el direccionament de             

fàrmacs (apartat 5.5.5), on s’utilitzen aquestes nanopartícules com a vehicles per al            

transport de medicaments en organismes vius.  

  

 

 

  

___________________________________________ 
45 

 

 



 
 
Treball de Recerca                         Construint un nou futur. Nanopartícules autoassamblades 
 

8. RESULTATS 

 
Els dies 10 i 11 de Juliol de 2019 es van recollir les dades, mitjançant la tècnica DLS 

i al TEM, de totes les mostres de nanopartícules. Els resultats es presenten a 

continuació.  

 
8.1. Resultats del DLS 

 
El dispositiu utilitzat per a dur a terme la tècnica del DLS per a la mesura de les                  

nanopartícules va ser el Zetasizer Nano ZS. Cada vial de mostra va passar la prova               

tres vegades, per tal d’obtenir tres rèpliques de cada experiment.  

Als resultats presentats s’hi troba un gràfic. A l’eix d’ordenades, s’hi pot trobar la              

intensitat, que és la quantitat de nanopartícules presents a la mostra de cada tamany              

en relació al total, en forma de percentatge (%). A l’eix d'abscisses el tamany de les                

nanopartícules en nanòmetres (nm). 

A cada resultat, s’hi van definir una serie de variables que van mantenir-se             

constants. Aquestes variables pertanyen, tant al dispositiu Zetasizer, com a les           

mostres. A continuació s’hi troben aquestes variables de l’experiment que son           

constants en totes les seves variacions.  

 

❏ L’índex de refracció del material (Material RI): 1.46 

❏ L’absorció de fotons del material (Material Absorbtion): 0.000 

❏ Viscositat de la mostra (Viscosity): 0.8872 cP 

❏ La temperatura a la qual s’exposa la mostra (Temperature): 25.0ºC 

❏ La durada de l‘anàlisi (Duration Used): 60s 

❏ Velocitat de recompte de les partícules (Count Rate): 397.2 kcps 

❏ Posició de mesura de la mostra (Measurement Position): 4.20mm 

❏ Descripció de la cel·la on s’hi troba la mostra (Cell description): Cubeta de 

vidre de poc volum (12μl) 

❏ Atenuador (Attenuator): 6 

❏ Qualitat del resultat (Result quality): Bona 
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8.1.1. Nanopartícules autoassamblades mitjançant una tècnica manual 
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A la taula 3 es mostren els resultats obtinguts amb les tres proves realitzades              

manualment. El resultat final indica que el tamany mitjà de les nanopartícules            

sintetitzades és de 94.73nm i que la quantitat de nanopartícules es de 399.8kcps             

(kilo counts per second). Aquesta unitat de mesura representa el nombre de milers             

partícules que s’han contat per segon. 
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8.1.2. Nanopartícules autoassamblades per nanoprecipitació (45μl/min) 
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A la taula 4 es mostren els resultats obtinguts amb les tres proves realitzades amb 
microxip a una velocitat de flux d’aigua de 45μl/min. El resultat final indica que el 
tamany mitjà de les nanopartícules sintetitzades és de 65.89nm i que la quantitat de 
nanopartícules es de 392.3kcps  
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8.1.3. Nanopartícules autoassamblades per nanoprecipitació (300μl/min) 
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A la taula 5 es mostren els resultats obtinguts amb les tres proves realitzades amb               

microxip a una velocitat de flux d’aigua de 300μl/min. El resultat final indica que el               

tamany mitjà de les nanopartícules sintetitzades és de 76.73nm i que la quantitat de              

nanopartícules es de 294.9kcps. 
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8.2. Resultats del TEM 

 

8.2.1. Nanopartícules autoassamblades manualment 
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8.2.2. Nanopartícules autoassamblades per nanoprecipitació (45μl/min) 
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8.2.3. Nanopartícules autoassamblades per nanoprecipitació (300μl/min) 
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9.  CONCLUSIONS 

 

9.1. Conclusions en relació als objectius metodològics 

 
En relació als objectius metodològics es poden extreure les següents conclusions: 
 

I. El primer objectiu que es plantejava a l’inici d’aquest treball, era conèixer com             

es duen a terme els projectes de recerca del camp de la bioenginyeria i              

aprendre la metodologia i l’organització d’aquestes investigacions. Treballant        

amb dos dels investigadors del grup de “Nanoscopy for nanomedicine” a           

l’IBEC, l’Edgar i l’Adrianna, penso que s’ha assolit del tot aquest objectiu.            

Veient i aprenent com treballen ells i alguns dels seus companys en projectes             

bioenginyers. Com s’organitzen i cooperen en un espai comú, el laboratori, on            

tot i tenir el seu propi projecte, tothom intenta ajudar-se en tot moment.  

 

II. El segon objectiu plantejat, era aprendre a fabricar un xip de microfluídica de             

la mateixa manera que els investigadors, amb tot l’equipament de laboratori           

necessari. Aquest també és un objectiu que s’ha anat assolint a mesura que             

s’anaven duent a terme les pràctiques, sobretot la pràctica número 1 (6.2), on             

es va fabricar el xip de microfluídica.  

 

III. El tercer objectiu, aprendre com sintetitzar nanopartícules de manera manual i           

utilitzant el xip de microfluídica, també s’ha aconseguit amb èxit. Amb les            

pràctiques 2 i 3 (6.3 i 6.4), on es fabriquen les nanopartícules utilitzant els dos               

mètodes mencionats, s’ha pogut aprendre com es dur a terme aquest procés.  

 

IV. El quart objectiu proposat, era familiaritzar-se amb l’ambient d’un laboratori,          

els diversos investigadors i les normes de convivència i comportament.          

Aquest objectiu penso que no s’ha acabat d’assolir del tot. Sí que s’han après              

les normes de comportament i conducta, com per exemple, les normes del            

laboratori d’experiments o de la sala blanca.  
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Però no hi ha hagut contacte amb els altres investigadors, degut a que durant              

les hores de treball, tothom s’enfocava en els seus projectes.  

 

V. El cinquè i el sisè objectiu, que eren aprendre a utilitzar els estris dispositius              

de medició del laboratori, com el TEM i el DLS, podriem dir que també s’han               

complert. Fet que ha estat possible degut a que, tan amb les pràctiques 1, 2 i                

3, com amb la pràctica 4 (6.5), s’han après a utilitzar tots els estris i aparells                

involucrats en dur a terme aquest experiment.  

  

9.2. Conclusions en relació a les hipòtesis dels objectius científics  
 
En relació a les hipòtesis plantejades sobre els objectius científics es poden extreure 
les següents conclusions: 
 

I. Hipòtesi 1: La quantitat de nanopartícules generades potser varia en funció de            

la velocitat de circulació de l’aigua. 

 

Conclusió 1: Es confirma la hipòtesi 1 ja que, com es pot observar als              

resultats finals d’aquest treball representats a les Taules 3, 4 i 5, la quantitat              

de nanopartícules varia en funció de la velocitat de circulació de l’aigua. 

 

II. Hipòtesi 2: La quantitat de nanopartícules potser es redueix en augmentar la            

velocitat de l’aigua circulant.  

 

Conclusió 2: Es confirma la hipòtesi 2 ja que, com es pot observar als              

resultats obtinguts, la quantitat de nanopartícules disminueix quan        

augmenta la velocitat de l’aigua circulant. Efectivament, el nombre de          

nanopartícules és menor a les mostres obtingudes amb el xip de microfluídica            

a 300μl/min que a les mostres obtingudes a 45μl/min (Taules 5 i 4,             

respectivament). Aquesta conclusió pot reafirmar-se amb les imatges        

proporcionades pel TEM (Figures 64 i 62, respectivament) . 
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III. Hipòtesi 3: El tamany de les nanopartícules generades potser varia en funció            

de la velocitat de circulació de l’aigua. 

 

Conclusió 3: Es confirma la hipòtesi 3 ja que, com es pot observar als              

resultats finals d’aquest treball representats a les Taules 3, 4 i 5, el tamany              

de les nanopartícules sí que varia depenent de la velocitat de circulació            

de l’aigua. 

 

IV. Hipòtesi 4: El tamany de les nanopartícules de manera que a una major             

velocitat potser es generen nanopartícules de tamany més reduït.  

 

Conclusió 4: Es rebutja la hipòtesi 4 ja que, com es pot observar als resultats               

obtinguts, el tamany de les nanopartícules generades augmenta quan         

s’incrementa la velocitat de l’aigua circulant. Efectivament, el tamany de          

nanopartícules és menor a les mostres obtingudes amb el xip de microfluídica            

a 45μl/min que a les mostres obtingudes a 300μl/min (Taules 4 i 5,             

respectivament).  

 

V. Hipòtesi 5: La quantitat de nanopartícules generades potser és major utilitzant           

el xip de microfluídica que no pas el mètode manual. 

 

Conclusió 5: Es rebutja la hipòtesi 5 ja que, com es pot observar als resultats               

del DLS, es genera un major nombre de nanopartícules a les mostres de             

nanopartícules sintetitzades manualmen 

t, que a les mostres de nanopartícules sintetitzades utilitzant la          

microfluídica (Taules 3, 4 i 5).  

Aquest fenomen podria ser degut a que, al mètode manual, les nanopartícules            

tenen més temps per a sintetitzar-se, degut a que estan en un recipient estàtic              

i no en constant moviment com en el cas del xip microfluídic.  
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Amb els resultats de la part experimental d’aquest treball, podem observar com            

algunes de les variables estudiades, presenten resultats més favorables utilitzant les           

tècniques manuals que no pas amb l’ús de les tècniques microfluídiques.  

Com es pot apreciar a les taules 3, 4 i 5, i tal i com es comenta a la Conclusió 5, amb                      

el mètode manual es formen una major quantitat de nanopartícules que no pas amb              

el mètode microfluídic. Arran d’aquestes observacions, podriem plantejar-nos la         

pregunta de per què no es fa servir el mètode manual en comptes del microfluídic               

per a dur a terme alguns dels processos si, com s’ha pogut comprovar, en alguns               

casos és més eficient.  

La resposta a aquesta possible pregunta, és que l’ús dels microxips comporta una             

sèrie d’avantatges molt notables enfront les tècniques manuals. Aquests permeten:          

una major velocitat de resposta, l’estalvi de reactius per a dur a terme els processos,               

la disminució de l’espai necessari per a dur a terme aquestes funcions i la possibilitat               

de dur a terme una gran quantitat de rèpliques, d’una o varies mostres, en el mateix                

període de temps. És per això que als dispositius microfluídics, no els ha costat              

substituir als mètodes manuals.  

 

 

  

___________________________________________ 
59 

 

 



 
 
Treball de Recerca                         Construint un nou futur. Nanopartícules autoassamblades 
 

 

10. APLICACIONS FUTURES I PROPOSTES PER A PRÒXIMS TREBALLS DE          

RECERCA 

 
Aquest treball de recerca pot donar pas a molts treballs posteriors dedicats a temes              

com la introducció de fàrmacs o compostos dins les nanopartícules o l’estudi per al              

control de la direcció d’aquestes.  

En aquest treball, s’estudia la fabricació de nanopartícules polimèriques. El següent           

pas podría ser enfocar-lo a buscar una solució a una malaltia o problema concret,              

fent que aquestes nanopartícules vehiculitzin fàrmacs o altres compostos. Aquests          

s’haurien de poder dirigir a un element diana, ja sigui una cèl·lula, un conjunt de               

cèl·lules…, per tal d’alliberar el fàrmac a la regió corresponent i poder erradicar             

d’aquesta manera un problema específic, situat a una zona molt concreta de            

l’organisme, sense necessitat de perjudicar altres cèl·lules o teixits no involucrats. El            

camp científic que podría dur a terme un investigació o una recerca d’aquest tema              

podria ser, perfectament, la bioenginyeria. Una disciplina que el que pretén és            

utilitzar tecnología i elements del camp de la enginyeria per tal de resoldre             

problemes biomèdics. Per tant, el treball que proposo pertanyeria al mateix camp de             

la ciència que aquest.  

 

Sé que aquesta proposta de treball, en el sentit general, ja s’està duent a terme a                

molts laboratoris. Encara no s’han aconseguit grans resultats respecte a les           

nanopartícules dirigibles, sí que s’ha aconseguit encapsular fàrmacs en aquests          

elements, però el control del seu lloc d’actuació, es un tema encara per descobrir. A               

més, per a cada malaltia i problema, la diana terapèutica varia, i per tant, la solució                

també, no serveix una sola solució general.  

És per tots aquests motius que penso que és un camp suficientment extens,             

important i interessant com per dedicar-s’hi.  
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11. GLOSSARI 

 
1. Polímer: Conjunt de macromolècules formades per la unió d’unitats més senzilles           

anomenades monòmers. Hi ha polímers naturals, com per exemple l’ADN o el midó, i              

polímers artificials, com el nailon o el polietilè (23). 

 

2. PDMS (Polidimetilsiloxà): El PDMS és un polímer orgànic basat en silici. És            

particularment conegut per les seves inusuals propietats de flux. El PDMS és            

òpticament transparent i, en general, inert, no tòxic i no flamable. Les seves             

aplicacions van des de lents de contacte i dispositius mèdics fins elastòmers (24). 

  

3. Comportament amfipàtic: Propietat que presenten algunes molècules, que consisteix         

en que aquestes tinguin una part de la seva estructura amb propietats hidrofíliques i              

l’altre amb propietats hidrofòbiques. Això provoca, que una part de la molècula sigui             

atreta per l’aigua i l’altre no.  

 

4. Capil·laritat: Qualitat d’un material o element amb porositat oberta, que fa que quan             

un material entra en contacte amb un líquid, aquest sigui succionat per el mateix              

material. De manera que el líquid passa a omplir, en major o menor grau, els porus                

del material sòlid (25). 

 

5. Número de Reynolds (Re): Valor que representa la relació entre la viscositat y la              

inercia en el movimiento d’un fluid. El número de Reynolds es troba amb la fórmula               

següent: 
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Quan en nº de Reynolds, és inferior a 2000, es parla de que el fluid presenta un                 

comportament de flux laminar (5.3.2). És a dir, que les forces viscoses son             

proporcionalment superior que les forces de la inercia, per tant, les partícules            

tendeixen a moure’s en línies de corrent.  

en canvi, si el nº de Reynolds és superior a 4000, es parla de que el fluid presenta un                   

comportament de flux turbulent (5.3.2). És a dir, que les forces viscoses son inferiors              

a les forces de la inercia, per tant, les partícules tendeixen a moure’s en recorreguts               

irregulars.  

Finalment, si el nº de Reynolds oscil·la entre 2000 i 4000, es parla de que el fluid té                  

un comportament de flux transicional. És a dir, que els flux presenta un moviment              

indeterminat que no es pot classificar, presenta un comportament intermedi entre el            

flux laminar i el flux turbulent (26).  

 

6. PCR (Polimerase Chain Reaction): Tècnica per a dur a terme la replicació artificial             

d’una cadena d’ADN. A partir, d’un sol procediment, s’obtenen milers de còpies d’una             

sola mostra. Aquest mètode està basat en la capacitat que té l’ADN-polimerasa per a              

sintetitzar noves cadenes idèntiques a la cadena del material genètic original (27).  

 

7. Moviment brownià: Fenomen d’agitació contínua que pateixen les partícules en          

suspensió de dimensions microscòpiques (≤1μm) quan es troben dins un fluid.           

Aquest moviment és causat pels impactes desordenats amb els molècules del medi,            

les quals es desplacen contínuament per agitació tèrmica (28).  

 

8. Fotolitografia: Procés per el qual es transfereix un patró geomètric d’una photomask            

(plantilla), a un material fotosensible com pot ser el Fotoresistent SU-8. A partir             

d’aquest procés, es fabrica el master que, pròximament, s’utilitzarà per a dur a terme              

la Soft lithography. 
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