
RESUM 
La nanotecnologia és una ciència emergent que té el potencial de revolucionar la majoria d’àrees de coneixement, 
incloent la medicina. En aquests últims anys, els micromaterials i nanomaterials que s’han desenvolupat, han 
presentat propietats fisicoquímiques úniques i controlables que, no només han animat la comunitat científica a 
continuar investigant les múltiples possibilitats que ens ofereixen, sinó que també han impulsat els governs i 
empreses de tot el món a apostar per aquesta nova disciplina. En aquest context, l’objectiu principal d’aquest treball 
de recerca ha estat oferir una introducció, a l’abast de tothom, del món del més petit a través d’una sèrie 
d’experiments relacionats amb la nanomedicina. En concret, s’ha demostrat l’enorme potencial de l’administració 
dirigida de fàrmacs, una alternativa eficient als actuals tractaments de càncer que, inevitablement, solen tenir 
múltiples efectes secundaris no desitjats. Finalment, s’ha tingut en compte un apartat sobre la influència de 
l’empresa farmacèutica en el desenvolupament tecnològic. En conjunt, els resultats d’aquest estudi posen de manifest 
la importància del treball en equip tant en el món de la investigació com en el de l’empresa, i anima aquests dos 
camps a complementar-se per tal que els ciutadans puguin beneficiar-se dels seus resultats. 
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1. NANOINTRODUCCIÓ 

 

“Sorprendernos por algo es el primer paso de la mente hacia el 
descubrimiento.”  Louis Pasteur. 

 

La sorpresa i el vertigen que sentim els humans davant el més gran i el més petit genera en 

nosaltres una curiositat ancestral que porta a preguntar-nos les infinites qüestions sense 

resposta que l’univers té amagades. 

Fins avui, hem explorat l’univers i ens ha fascinat la seva la immensitat. Nosaltres, els éssers 

vius, sempre ens ha meravellat el que és més gran, el que no podíem arribar a imaginar, el que 

no tenia un significat. L’univers ens empetiteix, ens fa sentir diminuts. 

Curiosament, a l’extrem oposat, pensar en el més petit ens fa sentir més grans. El món 

invisible ens ha captat l’atenció amb tanta intensitat com un dia ho van fer les estrelles. Hem 

descobert que pot arribar a ser tan infinit i enlluernador com l’univers, tot i que no el veiem. 

Jules Verne, al segle XIX, va imaginar que l’home arribaria a la lluna, i finalment va arribar de 

la mateixa manera que d’aquí uns anys arribarà a Mart. Ara bé, també es va imaginar l’ésser 

humà passejant-se pel centre de la Terra i avui tenim el coneixement suficient per entendre 

que això no passarà mai.1 

Per a quan els nanorobots? I les noves curacions pel càncer? Es diu que estan a punt de treure 

al mercat un nou teixit d’invisibilitat! Tindrem aviat dispositius electrònics transparents que 

canviïn de forma? De rellotge a portàtil i d’smartphone a targeta de crèdit! 

Imaginem un futur ple d’aparells tecnològicament avançats que ens curen, ens cuiden, ens 

diverteixen, ens fan sentir millor o ens fan la vida més fàcil. Esperem que la nova ciència del 

que és invisible revolucioni la nostra societat i ens transporti a un futur de ciència-ficció. 

D’alguna manera, se’ns remet a un futur com el que recreava la pel·lícula Un viatge 

al·lucinant en la qual un submarí amb la seva tripulació es redueix a la mida d’un glòbul 

vermell i viatja per la sang per tal de reparar un dany molt concret al cervell. A Gattaca es 

representava una distopia d’un món on és possible la modificació completa de l’ADN. Blade 

Runner explorava els límits de l’enginyeria genètica, i a la més recent, Transcendence, es 

presenta un món governat per una màquina amb consciència col·lectiva i autosuficient.  

Les expectatives que s’han posat al nanofutur són molt elevades i moltes vegades no tenen cap 

relació amb la base científica que les sustenta. Tot és producte d’una petita troballa científica, 

interpretada pels periodistes, i assimilada i també interpretada pels lectors. És per aquesta 

raó que no distingim el que arribarà a les nostres cases per formar part de la vida quotidiana i 

el que es quedarà en un laboratori per ser un projecte massa ambiciós per l’època. El que va 
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primer és la ciència bàsica; el que va segon, la tecnologia, dos conceptes que s’aniran 

entrellaçant al llarg del treball. 

En qualsevol cas, és clar que la nanotecnologia és una eina potentíssima capaç de transformar 

la societat com ho va fer la microelectrònica durant la primera meitat del segle XX. El seu 

potencial sembla realment il·limitat. De totes maneres, això no ens pot fer oblidar els 

possibles efectes secundaris i els riscos associats al seu ús extensiu. Així doncs, us convido a 

imaginar i avaluar les conseqüències socials, ètiques i morals a les quals ens podem enfrontar 

en un món globalitzat, i freqüentment manipulat, al servei de la política, l’economia i la 

ideologia. És per aquest motiu que és important tenir les idees clares i crear la nostra pròpia 

opinió de les noves troballes científiques. 1 

Paral·lelament, com que aquest projecte està enfocat a l’aplicació mèdica de la 

nanotecnologia, un dels objectius principals serà diferenciar el que és real del que no ho és, 

creant una base de recerca bàsica al laboratori aplicada a la tecnologia que ens espera i que 

indubtablement canviarà les nostres vides. 

Per tal d’assolir aquest objectiu, he hagut de contactar amb un seguit d’institucions públiques 

i privades de Barcelona i Girona, tant de l’àmbit de la recerca com de l’empresarial, les quals 

m’han obert les portes d’un món de difícil accés des del currículum escolar. Entre ells, es 

troben: l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC), l’Institut de Ciència de Materials de 

Barcelona (ICMAB) i l’empresa farmacèutica veterinària HIPRA. 

La meva primera font d’inspiració va ser el documental Inversió de futur de Tv3, en el qual 

Pere Estupinyà, divulgador científic, parla amb representants del món empresarial, de la 

recerca, la política i la docència, per saber si Catalunya està preparada per tenir un model 

productiu basat en la creació de coneixement. Les preguntes que ens dirigeix el presentador a 

l’inici del programa han sigut el punt de partida d’aquest treball:  

“Per què la nostra economia no gira al voltant de la innovació? I la recerca que fem, és prou 

bona? O potser la clau del problema és que no som capaços de desenvolupar els 

descobriments perquè arribin al mercat?” 

Seguint la idea d’aquestes qüestions i deixant-me portar per la meva passió per la 

nanotecnologia, em vaig fer una sola pregunta, la resposta de la qual rau en les pàgines 

d’aquest treball de recerca: 

 

És possible que el secret de la cura contra el càncer 
estigui amagat al nanomón? 
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He dividit el treball en dues parts: 

1. La part teòrica consisteix a situar el tema globalment, explicant la ciència emergent 

de la nanotecnologia en el món de la medicina i les seves possibles aplicacions 

biomèdiques i farmacèutiques. També s’inclou una visió general de la inversió 

econòmica, tant pública com privada, en nanociència. 

2. A la part pràctica es detallen un seguit d’experiments de laboratori juntament amb 

una entrevista a una empresa farmacèutica. Amb el primer, s’entendran les 

interaccions entre els materials micro i nanofabricats en forma de partícules i les 

cèl·lules en un ambient fisiològic. S’han dut a terme quatre estudis per avaluar la 

síntesi, toxicitat, internalització i moviment d’aquestes partícules a la micro i 

nanoescala. Amb el segon, es comprendrà l’impacte de la investigació al món de 

l’empresa i s’estimarà el dia que podrem anar de compres per un nanomercat. 

 

1.1.OBJECTIUS I METODOLOGIA 

 
 
 

OBJECTIUS INICIALS 

 
 
 

OBJECTIUS FINALS 

 
 
 

METODOLOGIA 

 
Realitzar un treball científic 

amb una visió tecnològica. 

 

Investigar un nou tractament 

de cura pel càncer i analitzar-

ne la possible aplicació 

tecnològica. 

 

 

Institut de Bioenginyeria 
de Catalunya (IBEC) 
Smart nano-bio-devices 

Samuel Sánchez 

Investigació 

 
Buscar una manera de 

divulgar el concepte de 

nanotecnologia. 

 

Enfocar el treball a la 

nanomedicina. 

 

 

Institut de Ciència de 
Materials de Barcelona 
(ICMAB) 
Nanomol 

Santi Sala 

Investigació 

 
Entendre la relació entre el 

món de la recerca i el de 

l’empresa. 

 

De manera global, entendre 

la recerca dins d’una empresa 

i les seves repercussions. 

 
Institut de Ciències 
Fotòniques (ICFO) 
Plasmon Nano-Optics Group 

Romain Quidant 

Investigació 
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Participar en una síntesi de 

micro i nanopartícules. 

 

Sintetitzar micro i 

nanopartícules i comprovar-

ne la viabilitat cel·lular. 

 

HIPRA 
Director General:  

Carlos Montañés 

Directora R+D:  

Èlia Torroella 

Entrevista 

 
Mencionar l’existència dels 

nanomotors i les seves 

aplicacions. 

 

Comprovar el moviment dels 

nanomotors i la seva 

internalització en cultius 

cel·lulars. 

 

Comissionat Francès de 
l’Energia Atòmica i les 
Energies Renovables 
(CEA) 

Campus d’innovació en micro 

i nanotecnologia 

Yves Boulard 

Entrevista 
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2. NANO...QUÈ? 

2.1. NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA 

La nanociencia i la nanotecnologia són dues disciplines que no van néixer tancades, sinó 

que són camps de coneixement que s’han anat construint paral·lelament a l’aparició de nous 

descobriments i que, de fet, tampoc sabem cap on derivaran. 

De manera general, la nanotecnologia és la fabricació de materials, estructures, dispositius 

i sistemes funcionals a través del control i l’acoblament de la matèria a l’escala del nanòmetre 

(de 0.1 a 100 nanòmetres, de l’àtom fins a l’escala subcel·lular), així com l’aplicació de nous 

conceptes i propietats (físiques, químiques, biològiques, mecàniques, elèctriques, etc.) que 

apareixen com a conseqüència d’aquesta escala tan reduïda. 

Es diu que la ciència i la tecnologia són dues cares de la mateixa moneda. D’una banda, la 

ciència és la necessitat de saber, un reflex de la curiositat de l’ésser humà, plantejada de 

forma objectiva i utilitzant el mètode científic. La síntesi d’una nova molècula és un exemple 

de la feina que duu a terme un científic en un laboratori. Els resultats obtinguts de cada una 

d’aquestes investigacions es redacten en forma d’article i, després de superar un examen crític 

per part d’altres científics, es publiquen en revistes internacionals. Aquest coneixement és a 

l’abast de tothom i és possible comprovar i refutar idees publicades. D’altra banda, la 

tecnologia parteix dels coneixements bàsics establerts per la ciència per construir un 

dispositiu o aparell que tingui una utilitat determinada, que se sol traduir en una patent, una 

forma de protegir aquesta invenció i de donar drets als autors. Es desenvolupa en empreses 

o centres tecnològics. Curiosament, la creació de nova tecnologia ens aporta eines per avançar 

la ciència i així es va creant l’anomenat cercle virtuós, una roda imparable que fa avançar la 

humanitat a un ritme vertiginós.1 

Ara que tenim establerta la diferència entre la 

ciència i la tecnologia, aplicarem el tercer 

concepte: nano. Nano- és un prefix que prové del 

grec i significa diminut, nan, petit. Aquest prefix 

s’utilitza en el sistema internacional (SI) d’unitats 

per indicar un factor de 10-9 (és a dir, multiplicar 

un nombre per 0.000000001, o la mil 

milionèsima part d’aquest). 

Imaginar-se aquesta mida pot semblar molt 

complicat. En primer lloc, cal calibrar la mesura 

que representa un mil·límetre. És la divisió més 

                                                             
1 MARTÍN, José Ángel; CASERO, Elena; BRIONES, Carlos; SERENA, Pedro. “Entre la ciencia ficción del 
presente y la tecnología del futuro”. Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. 2009. 

Figura 1. Font: Veg. nota 2 
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petita de la majoria dels regles, el gruix de deu o dotze pàgines d’aquest treball i una setena 

part del gruix dels telèfons mòbils d’última generació. A partir d’aquí, cal dividir el mil·límetre 

en 1.000 parts per tenir la mida del micròmetre o la micra. Per fer-vos una idea, un cabell 

normal té unes 50 micres de gruix. Per tant, si dividíssim el gruix del cabell en 50.000 parts, 

ja tindríem la mida del nanòmetre, la dimensió dels materials que es poden fabricar i 

manipular amb la nanotecnologia.2 

Una comparació que se sol establir per tal d’entendre aquesta mesura és la proporció que 

existeix entre un nanòmetre i un metre. Aquesta diferència de mida és la mateixa que hi ha 

entre una castanya i el planeta Terra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avui en dia tenim la capacitat i el coneixement necessari per moure, manipular i construir 

objectes de mides mil milions de vegades més petites que un metre (nanociència), que seran 

utilitzats en un futur proper per realitzar una funció específica dins d’un dispositiu tecnològic 

(nanotecnologia). 

2.2.EL MÓN INVISIBLE DE FEYNMANN 

El començament del pensament nanotecnològic va tenir lloc al 1959 a l’Institut de Tecnologia 

de Califòrnia, on el reconegut físic Richard Feynmann va pronunciar el famós discurs: 

“There’s Plenty of Room at the Bottom”. En el seu moment, no va tenir gaire èxit. És més, de 

fet, la paraula nanotecnologia no va aparèixer durant la conferència. No va ser fins a l’any 

1974, que el professor Norio Taniguchi de la Universitat de Ciència de Tòquio va publicar un 

article titulat “On the Basic Concept of Nanotechnology” mencionant una nova tecnologia que 

ens permetia separar, consolidar i deformar materials àtom per àtom i molècula per molècula. 

 

                                                             
2 MAINAT, Josep Maria. “Ciencia Optimista”. Barcelona: Penguin Random House Grupo 
Editorial, 2015. 

Figura 2. Escala de mides des d’una pilota de tennis fins a una molècula d’aigua. Font: justoginer.com. 
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“Un sistema biològic pot arribar a ser extremadament petit. La major 
part de les cèl·lules són diminutes. Es mouen, realitzen tot tipus de 
coses meravelloses i tot a una escala molt petita. També són capaces 
d’emmagatzemar informació. Considerem la possibilitat que 
nosaltres també poguéssim construir un objecte extremadament 
petit capaç de realitzar les funcions que nosaltres desitgéssim.” 
Richard Feynmann, “There’s Plenty of Room at the Bottom”. 

 

Durant el temps que es van desenvolupar les primeres eines per veure àtoms (1981), el 

científic Kim Eric Drexler, agafant-se aquestes últimes paraules de Feynmann al peu de la 

lletra, va fer popular la idea de crear màquines diminutes per manipular sistemes biològics i 

curar malalties. Més tard, tres científics premiats amb un Nobel, Richard Smalley, Harry 

Kroto i Robert Curl, el 1985 van descobrir una nova estructura del carboni: la buckyball, una 

molècula en forma de pilota de futbol i feta de carboni en la seva totalitat. Altres 

descobriments van seguir a aquest últim, cosa que va donar lloc a la creació de nous materials 

amb propietats fisicoquímiques controlables mai vistes. 

 

 

 

 

 

 

Avui en dia, s’espera que el desenvolupament de la nanotecnologia tindrà un impacte 

considerable en la societat, ja que ofereix una alternativa amb 

molt de potencial per superar les limitacions de diverses 

àrees científiques i tecnològiques. 

Alguns exemples són: l’energia, a través de 

cèl·lules fotovoltaiques i bateries d’alt rendiment; 

l’electrònica, amb la creació de bases de dades 

amb transistors de la mida d’un àtom; o 

l’alimentació i l’agricultura, que ofereix una 

administració de nutrients més eficient. A més, la 

disciplina que està adquirint més reconeixement a 

causa de l’alt nombre d’aplicacions i resultats 

prometedors que està obtenint amb aquesta nova 

Figura 3. La pilota de futbol és 100 milions de vegades més gran que la buckyball. 
Aquesta diferència de mides és la mateixa que hi ha entre la Terra i la pilota de 
futbol. Font: Veg. nota 1. 

Figura 4. Conjunt d’aplicacions que ofereix la nanotecnologia. 
Font: Lewiscarrol.blogspot.com 
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(a) (b) 

tecnologia és la biomèdica. S’espera que l’anomenada nanomedicina ens ajudi a superar 

la majoria dels reptes de la medicina moderna, incloent el tractament del càncer. 

NANOMEDICINA 

No hi ha cap dubte que els éssers humans sempre hem intentat millorar la nostra qualitat de 

vida, eradicar malalties, gaudir d’una vellesa més saludable i augmentar-ne la durabilitat. 

Aquesta eterna batalla contra la mort té un fonament de coneixement sobre les causes de les 

malalties i la descoberta de remeis assequibles a tota la població. 

La recerca de les causes s’està començant a dur a terme a nivell molecular, a la nanoescala, 

cosa que conduirà al camp d’estudi de la nanomedicina. 

La nanomedicina és una disciplina emergent, definida per l’Institut Nacional de la Salut 

dels Estats Units com l’ús de dispositius que pertanyen a la micro i nanoenginyeria pel 

diagnòstic, tractament i seguiment d’una malaltia. Això inclou el desenvolupament d’eines 

nanotecnològiques per la recerca mèdica, terapèutica i diagnòstica com les nanopartícules 

amb propietats magnètiques i òptiques capaces d’acoblar-se a proteïnes o cèl·lules, els petits 

biosensors que mesuren a temps real la concentració de substàncies de la sang o, fins i tot, 

l’alliberació de fàrmacs intel·ligents. 

ADMINISTRACIÓ DIRIGIDA DE FÀRMACS 

Amb el sistema tradicional d’administració de fàrmacs per la via oral o la injecció 

intravascular, la medicació es distribueix de forma descontrolada per tot el cos a través del 

sistema de circulació sanguini. Com a conseqüència, el medicament afecta tant les cèl·lules 

tumorals com a les sanes, en concret, les que es divideixen freqüentment com les cèl·lules del 

sistema immune, de l’epiteli digestiu o del cabell. Aquests efectes secundaris es poden 

observar a la quimioteràpia, la qual, tot i tenir l’única intenció d’evitar la divisió incontrolada 

de les cèl·lules canceroses, acaba deixant els pacients sense cabell i amb un sistema de defensa 

immunitari molt feble. 

L’administració dirigida de fàrmacs o alliberació de fàrmacs intel·ligent 

busca allargar, localitzar i dirigir la medicació als teixits d’interès, 

alhora que en regula la interacció. Els avantatges atribuïts a aquest 

mètode inclouen: 

• la reducció de la freqüència de dosi presa pel pacient, 

• l’efecte uniforme i controlat del fàrmac, 

• la disminució dels efectes secundaris nocius, i 

• la restricció de la concentració de medicament circulant pels vasos 

sanguinis. 

Figura 5. (a) Sistema convencional d’administració de fàrmacs. El medicament es reparteix 
per tot el cos a través dels vasos sanguinis afectant tant les cèl·lules tumorals com les sanes. 
(b) Nou sistema d’administració de fàrmacs en el qual es dirigeix el medicament 
directament a la zona afectada i amb la concentració adequada. Font: Estudi propi. 
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Figura 6. Representació de les 
possibilitats de modificació de 
nanotransportadors per tal d’adquirir 
funcions molt variades: 

• Detecció d’antígens, 
• senyalització fluorescent, 
• biocompatibilitat, 
• capa protectora, 
• capes funcionals, i 
• altres enllaços. 

Font: Wikipedia.org. 

NANOTRANSPORTADORS I MÈTODES DE FOCALITZACIÓ 

Seguint aquesta estratègia, s’està treballant en el desenvolupament de nanotransportadors de 

molècules i actius terapèutics. En el món de la recerca s’anomenen drug nanocarriers o drug 

delivery systems (DDS) i permeten transportar, de formar precisa, en espai i temps, fàrmacs 

des del lloc d’administració fins a les cèl·lules, teixits o òrgans malalts. Aquestes 

nanoestructures poden, per exemple:3 

• protegir l’actiu d’una degradació prematura, 

• augmentar l’absorció del fàrmac facilitant la seva difusió a través de les barreres 

biològiques, 

• modificar el temps de circulació del medicament, o 

• millorar la penetració cel·lular i la distribució dins l’organisme. 

El subministrament selectiu d’actius d’aquestes nanomedicines es tradueix en tractaments 

més efectius, curts, plaents per al pacient i amb menys efectes secundaris.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’habilitat d’aquestes partícules de concentrar-se a l’àrea del tumor s’aconsegueix a través de 

mètodes de focalització passius o actius. 

MÈTODE PASSIU 

El mètode de focalització passiu aprofita les característiques fisiopatològiques dels vasos 

sanguinis, cosa que permet l’acumulació dels nanofàrmacs als teixits tumorals. Habitualment 

els vasos sanguinis tumorals són molt desorganitzats i tenen un alt nombre de porus. El 

resultat són obertures entre les cèl·lules endotelials i el drenatge limfàtic. Aquest tipus de 

                                                             
3 VENTOSA, Nora. “Materiales moleculares nanoestructurados en el desarrollo de nuevos fármacos”, 
Dossier científico, juny 2011. 
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vascularització, anomenat efecte EPR, permet l’entrada de molècules fins a 400nm de 

diàmetre al voltant del tumor.4 5 

A més de l’efecte EPR, l’obtenció excessiva de nutrients i oxigen per mantenir el creixement 

accelerat dels teixits tumorals diferencia aquest tipus de cèl·lules amb les sanes. Com a 

conseqüència de la glicòlisi estimulada per tal d’obtenir energia, l’ambient s’acidifica. Així 

doncs, es dissenyen nanotransportadors estables amb un pH de 7’4 que es degraden per 

alliberar el fàrmac a un pH àcid.6 

Alguns problemes d’aquest mètode inclouen: 

1. no tots els tumors presenten l’efecte EPR, 

2. la permeabilitat dels vasos sanguinis pot ser diferent dins d’un mateix tumor, i 

3. en general, el procés és molt difícil de controlar. 

MÈTODE ACTIU 

Una manera de solucionar els problemes presentats en el mètode passiu és adjuntant lligands 

(anticossos7, pèptids8, molècules petites9 que només s’adhereixen a receptors específics de la 

superfície de les cèl·lules) a la perifèria dels nanotransportadors. Reconeixen i s’uneixen a les 

cèl·lules d’interès a través de les interaccions lligand-receptor. Per tal d’aconseguir una 

especificitat elevada, els receptors s’haurien d’expressar majoritàriament al de les cèl·lules 

tumorals i no aparèixer en les sanes. 10 

Els problemes d’aquest mètode estan relacionats amb la toxicitat i la capacitat de superar les 

barreres biològiques. Referent al primer, tot i reduir els efectes secundaris presentats pels 

mètodes inespecífics, podria presentar repercussions nocives (i actualment desconegudes) 

vers el medi ambient i la salut humana. Referent al segon, recentment la revista Nature ha 

publicat un article en el qual s’especifiquen tot el conjunt de barreres biològiques que, 

inevitablement, hauran de superar les micro i nanopartícules abans d’arribar al lloc 

d’interès.11 

 

 

                                                             
4  Sinha R; Kim GJ; Nie S; Shin DM. Nanotechnology in cancer therapeutics: bioconjugated 
nanoparticles for drug delivery. 2006. 
5 Smith AM; Duan H; Mohs AM; Nie S. Bioconjugated quantum dots for in vivo molecular and 
cellular imaging. 2008. 
6 Pelicano H; Martin DS; Xu RH; Huang P. Glycolysis inhibition for anticancer treatment. 2006. 
7 Sudimack J; Lee RJ. Drug targeting via the folate receptor. 2000. 
8 Arap W; Pasqualini R; Ruoslahti E. Cancer treatment by targeted drug delivery to tumor vasculature 
in a mouse model. Science. 1998. 
9 Leamon CP; Reddy JA. Folate-targeted chemotherapy. 2004. 
10 Farokhzad OC; Langer R. Impact of nanotechnology on drug delivery. ACS Nano 2009. 
11 Blanco, E; Shen, H; Ferrari; M. Principles of nanoparticle design for overcoming biological barriers 
to drug delivery. Nature, September 2015. 
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Des dels primers liposomes proposats l’any 1974 per Gregoriadis et al.,12 s’han desenvolupat 

estructures molt variades i de dimensions nano i microscòpiques pel transport d’actius 

terapèutics. Alguns exemples són: 

MICRO I NANOPARTÍCULES DE SILICI AMB PORUS 

Les micro i nanopartícules de silici amb porus han 

demostrat tenir una alta biocompatibilitat i uns 

porus de mida fàcilment controlable. Els 

medicaments poden ser encapsulats a l’interior 

dels porus per augmentar l’eficiència de 

l’alliberament. A més, aquest tipus de partícula pot 

ser modificada químicament per assolir les 

característiques del mètode actiu de focalització.13  

Aquests nanotransportadors s’han escollit per a alguns dels experiments de l’apartat 

nanoexperimentació. He inclòs una explicació més detallada dels diferents tipus de partícules 

de silici utilitzades dins d’aquesta secció.  

QUATSOMES 

Els quatsomes són estructures supramoleculars termodinàmicament estables que han 

despertat l’interès de la indústria per una gran varietat d’aplicacions biomèdiques. La 

formació d’aquests nanotransportadors, amb estructura amfipàtica i forma de bicapa lipídica, 

                                                             
12 Gregoradis G., Wills E.J., Swain C.P., Tavill A.S. “Drug carier potential of liposomes in cancer 
chemotherapy”. Lancet 1974. 
13 Salonen et al., “Porous Silicon from formation to application”. CRC Press. 2013. 

Figura 8. 
Nanopartícules 
de silici amb 
porus. Font: 
Ameslab.gov. 

Figura 7. (A) Per l’efecte EPR, les nanopartícules poden penetrar la cèl·lula de forma passiva a través de les obertures 
característiques de les cèl·lules tumorals. (B) El mètode actiu pot millorar l’efecte terapèutic del medicament amb l’increment de 
concentració a la zona afectada i a través de les interaccions lligand-receptor. Font: Nanomedicine 2012 Future Medicine Ltd. 



 14 

ofereixen propietats duradores i una morfologia invariable en estar 

sotmesos a temperatures elevades. Estan formats per esterols i 

surfactants d’amoni quaternari, com per exemple, el colesterol 

(C27H46O) i el bromur d’hexadeciltrimetilamoni (CTAB), 

respectivament.14  

Aquests nanotransportadors també s’han escollit per a l’apartat de 

nanoexperimentació. 

NANOPARTÍCULES D’OR 

La seva baixa toxicitat, la relativa facilitat 

per funcionalitzar-les i les propietats 

fototèrmiques, han convertit les 

nanopartícules d’or en excel·lents eines 

per detectar i tractar malalties com el 

càncer amb teràpies fototèrmiques.15 

 

NANOPARTÍCULES MAGNÈTIQUES DE FERRO 

Les seves propietats magnètiques fan d’aquestes partícules 

les més adequades per al diagnòstic (imatge per 

ressonància magnètica) i tractament (tractament magnètic 

tèrmic) de les cèl·lules canceroses. A més han demostrat 

una baixa citotoxicitat i se li poden atribuir funcions a la 

superfície.16  

PUNTS QUÀNTICS 

Els punts quàntics són nanocristalls formats per 

materials semiconductors fluorescents. Tenen 

propietats òptiques úniques com, per exemple, un 

ampli espectre d’excitació. A més, es poden 

enllaçar a molècules tant in vitro com in vivo per 

                                                             

14 Cano-Sarabia, M.; Ventosa, N.; Sala, S.; Patino, C.; Arranz, R.; Veciana, J. “Preparation of uniform 
rich cholesterol unilamellar nanovesicles using CO-expanded solvents”. Langmuir 2008. 

15  Kennedy et al. “A New Era for Cancer Treatment: Gold-Nanoparticle-Mediated Thermal 
Therapies”. Small (nano and micro). 2011. 
16  Mahmoudi et al., “Superparamagnetic iron oxide nanoparticles: promises for diagnosis and 
treatment of cancer”. Int J Mol Epidemiol Genet. 2011. 

Figura 12. Punts quàntics. Font: Wikipedia.org. 

Figura 11. Nanopartícules magnètiques 
de ferro. Font: Wikipedia.org. 

Figura 10. Les nanopartícules d’or adquireixen colors 
diferents segons la mida de la partícula. Font: Shopify.com 

Figura 9. Estructura 
molecular dels 
quatsomes. Font: 
veg. nota 13. 
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Figura 15. Dendrímer. 
Font: Niolip.com. 

Figura 13. Nanotubs de carboni. 
Font: Wikipedia.org 

Figura 14. Liposoma. 
Font: Niolip.com. 

aplicacions de diagnòstic per la imatge.17 

NANOTUBS DE CARBONI 

Els nanotubs de carboni són una única capa de grafit 

enrotllada en forma de cilindre. Estan formats per xarxes 

hexagonals d’àtoms de carboni d’1nm a 100nm d’allargada. 

Presenten propietats físiques, mecàniques i elèctriques 

úniques, motiu pel qual són d’especial interès per a la 

medicina regenerativa, la recerca amb cèl·lules mare i la cura 

pel càncer.18 

 

LIPOSOMES 

Els liposomes van ser els primers sistemes creats per a l’administració de 

fàrmacs dirigida. Estan formats per bicapes de fosfolípids i s’utilitzen per 

encapsular fàrmacs o àcids nucleics. Protegeixen l’interior dels actius en 

i n’eviten la degradació, es poden combinar amb molècules com polímers 

per tal de millorar l’eficiència de l’alliberament. Tot i això, se n’ha reduït 

l’ús a causa de la falta d’homogeneïtat i inestabilitat estructural.19  

DENDRÍMERS 

Aquests polímers ramificats amb estructura simètrica, solen adquirir 

una forma esfèrica tridimensional que posseeix cavitats internes que 

han captat l’interès dels científics per a l’administració dirigida de 

fàrmacs.  

 

MICRO I NANOMOTORS PROPULSATS QUÍMICAMENT  

Els micro i nanomotors propulsats químicament són petits aparells que poden complir 

tasques específiques mentre es mouen per fluids. Tenen el potencial per revolucionar la 

nanotecnologia, la medicina i les ciències ambientals. 

                                                             
17 Dohum, Kim et al., “High-fidelity resonant gating of a silicon-based quantum dot hybrid qubit”. 
Nature. 2015. 
18 Wang, D. et al,. “Highly orientated carbon nanotube papers made of aligned carbon nanotubes”. IOP 
Publishing Ltd. 2015 
19  Allen, TM; Cullis, PR. “Liposomal drug delivery systems: from concept to clinical applications. 
Adv drug Deliv Rev. 2013. 
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Figura 16. Nanomotors propulsats per (a) enzim 
catalasa, (b) ureasa i (c) glucosa oxidasa. Font: Veg. 
nota 20. 

El moviment a la nanoescala, però, és un dels reptes més grans que presenten aquests 

nanotransportadors ja que, a aquesta mida, factors com la viscositat i el moviment Brownià 

en fan difícil el control. És per aquest motiu que, per aconseguir un moviment continu, els 

nanomotors han d’estar: 

1. impulsats per aparells macroscòpics externs d’energia elèctrica, magnètica o 

acústica20, o  

2. autopropulsats per reaccions químiques a través de l’ús de catalitzadors per 

transformar aquesta energia en mecànica. 

Idealment, per tal de poder utilitzar els nanomotors com a vehicles per a l’administració de 

fàrmacs dirigida, la seva arquitectura hauria d’estar dissenyada amb materials biocompatibles 

i biodegradables, a més d’utilitzar combustibles benignes. 

La natura ens proporciona exemples de motors 

biològics eficients i autònoms que duen a terme 

tasques molt complexes que converteixen la 

química en moviment. Inclouen la divisió 

cel·lular, la transcripció de l’ADN o inclús la 

síntesi de proteïnes. Així doncs, les reaccions 

biocatalítiques desencadenades per enzims són 

prometedores per aplicar en el disseny del 

nanomotor a causa de la velocitat de les 

reaccions i la gran varietat d’opcions enzim-

combustible possibles. 

Estudis recents han demostrat que els enzims 

adherits a microobjectes com els nanotubs de 

carboni, poden actuar com a motors 

autopropulsats per reaccions catalítiques. 21 

Aquestes reaccions ens ofereixen la possibilitat 

d’utilitzar combustibles biocompatibles amb nanotransportadors com les micro i 

nanopartícules de silici. Aquests últims, a causa de la seva estructura interna buida, podrien 

transportar el fàrmac i, juntament amb els enzims, crear un nanomotor adequat per a 

l’administració dirigida de fàrmacs.22  

                                                             
20 S. T. Chang, V. N. Paunov, D. N. Petsev, O. D. Velev. “Remotely powered self-propelling particles 
and micropumps based on miniature diodes”. Nature. 2007. 

21 Nitta, T; Hess, H. “Dispersion in active Transport by Kinesin-Powered Molecular Shuttles”. Nano 
Lett. 2005. 

22 X. Ma, A. Jannasch, U. Albrecht, K. Hahn, A. Miguel-López, E. Schäffer, S. Sánchez. “Enzyme-
Powered Hollow Mesoporous Janus Nanomotors”. Nano Lett. 2015. 
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Figura 17. Dr. Samuel 
Sánchez, guanyador del 
prestigiós premi MIT 
TR35 (Massachusetts 
Institute of Technology) 
“Innovator of the year 
under 35”. Font: MIT 
Technology Review. 

Això últim és un dels projectes que està desenvolupant l’investigador Samuel Sánchez, 

doctor per la Universitat Autònoma de Barcelona i líder del grup Smart Nano-Bio-Devices, 

dividit entre l’Institut Max Planck (Stuttgart, Alemanya) i l'Institut de Bioenginyeria de 

Catalunya (Barcelona) (IBEC).  

Ha desenvolupat nanomotors, constituïts per dos tipus de materials 

diferents anomenats Janus, que tenen enzims adherits a només una 

de les cares de la nanopartícula de silici. Aquestes esferes buides 

contenen porus de 2-3nm de diàmetre que connecten l’exterior amb 

l’interior de la partícula i es poden utilitzar com a transportadors de 

fàrmacs. 

A l’apartat de nanoexperimentació s’exposen els resultats 

d’experiments realitzats al seu laboratori supervisats per ell.  

 

 

2.3. NANOMERCAT 

La gran varietat de nanotransportadors resulten fascinants i molt prometedors, especialment 

per al diagnòstic i tractament de malalties com el càncer. Tot i això, mentre que la 

nanomedicina ha tingut resultats molt positius a nivell experimental, encara avui és una 

ciència massa nova per tenir un ampli conjunt d’aplicacions clíniques directes.  

Perquè una nanomedicina pugui ser transferida, des del laboratori al mercat, ha de ser 

biocompatible, ha d’estar acceptada per les agències internacionals reguladores, ha de tenir 

una estabilitat adequada davant l’emmagatzematge i la seva preparació a escala industrial ha 

de ser tècnicament i econòmicament factible a través de processos respectuosos amb el medi 

ambient.23 

Tot i això, un estudi recent ha identificat 247 productes nanomèdics que, o han estat aprovats, 

o estan sotmesos a etapes clíniques, dels quals 100 ja s’estan comercialitzant.24 

En els últims 10 anys, les etapes clíniques han representat només un 2% del total de 

publicacions en aquest àmbit.25 A més, malgrat els esforços dipositats en recerca, només hi ha 

12 nanomedicines aprovades. 

                                                             
23 VENTOSA, Nora. “Materiales moleculares nanoestructurados en el desarrollo de nuevos fármacos”, 
Dossier científico, juny 2011. 
24 Etheridge et al,. “The big picture on nanomedicine: the state of investigational and approved 
nanomedicine products. Nanomedicine. 2013. 
25  Wicki, A. et al., “Nanomedicine in cancer therapy: challenges, opportunities, and clinical 
applications”. J Control Release. 2015. 
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Això pot ser degut a la falta d’uniformitat en les condicions experimentals, a la dificultat en la 

comparació dels resultats entre estudis científics o a la falta de recerca en l’àmbit de la 

biocompatibilitat dels nanomaterials fabricats.26 És per aquest motiu que a la secció de 

nanoexperimentació es tractarà aquest tema. 

 

 

 

 

 

                                                             
26 Patiño Padial, Tània. (2015). “Unravelling cell-particle interactions for the design of new micro- and 
nanoengineered Systems”. Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra. 

Figura 18. Nanomedicines aprovades pel tractament de càncer al 2015. Font: Modificació de Wicki et al. 
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2.5. NANOINVERSIÓ 

El desenvolupament tecnològic de les aplicacions mèdiques descrites requereixen una 

inversió d’ampli abast per tal que les capacitats industrials no quedin obsoletes. Així doncs, la 

productivitat econòmica dels pròxims anys a cada país, dependrà de les inversions que s’hagin 

volgut destinar a aquest procés d’innovació. 

Fins ara, el finançament públic ha sigut el protagonista de l’expansió de la nanotecnologia. El 

sector privat ha quedat en segon pla, tot i que cada cop està adquirint un paper més destacat 

especialment als Estats Units i a l’Àsia, zones en què actualment el sector empresarial ja hi 

aporta més que els governs. A Europa, la inversió privada és molt inferior, amb només un 33% 

del total, mentre que als Estats Units, les fonts privades representen el 54%, i al Japó, més del 

60%.27  

El percentatge a Europa és alarmant sobretot tenint en compte que la transferència 

tecnològica del sector científic a l’industrial, dependrà en gran part de la inversió en formació 

i equipament que les PIME (petita i mitjana empresa) destinin a desenvolupar i 

comercialitzar noves nanotecnologies. 

A la Unió Europea, 3.500 milions 

d’euros van ser destinats a la 

recerca en nanotecnologia durant 

els anys 2007 i 2013 (500 milions 

d’euros l’any). La major part 

d’aquesta inversió estava 

destinada a Alemanya, on se 

concentren la majoria dels grups 

de recerca. França i Gran Bretanya 

representen el 16% dels instituts 

europeus. En comparació, el 

govern dels Estats Units va 

invertir-hi mil milions de dòlars 

(700 milions d’euros l’any). 

El rànquing mundial de països 

amb més nanoarticles publicats 

situa Espanya a la desena posició. Xina és el país que lidera la llista seguit per Estats Units i 

Índia, països amb grans inversions en R+D. 

 

                                                             
27 http://www.fundaciorecerca.cat/descarregues/20139181156_Nanotecnologia_cat.pdf 

Figura 19. Inversió pública i privada a R+D en percentatge segons el PIB de 
cada país. Font: Statnano.com. 
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El recompte del nombre de patents és una dada que freqüentment s’utilitza per mesurar la 

transferència tecnològica. Les patents són el reflex de la voluntat dels científics de 

transferir els seus resultats a aplicacions comercials de fonament tecnològic i, per tant, el 

nombre de patents registrades comparades amb el nombre d’articles publicats, 
determinarà fins a quin punt la recerca es trasllada al sector industrial.  

A Espanya, no només hi ha recerca de qualitat sinó que, tot i estar darrere de potències 

mundials en ciència i tecnologia, té una gran voluntat de fer els seus descobriments 

assequibles a tothom. Per comprovar-ho, la base de dades StatNano ha establert un índex que 

relaciona el nombre de patents amb el d’articles amb base nanotecnològica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Ràtio de patents nanotecnològiques per nanoarticle (patents cada 100 articles). Font: Statnano.com. 

Figura 20. Rànquing mundial de publicacions científiques. Font: Statnano.com. 
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Figura 22. Fases del desenvolupament d’un fàrmac. Font: Adaptació de la Fundación Botín. 

L’índex demostra com els més de 450 grups d’investigació que treballen als laboratoris 

d’arreu d’Espanya tenen una voluntat creixent per treballar amb el sector industrial en 

comparació amb alguns països amb una major publicació d’articles nanocientífics com la Xina 

o l’Índia. Així doncs, cal desenvolupar mecanismes per encoratjar la indústria privada, en 

particular, les PIME, a col·laborar amb instituts de recerca i crear, conjuntament, la base de la 

tecnologia del futur. 

2.5. NANOEMPRESA 

Ja fa anys que la indústria farmacèutica ha adoptat el nom pipeline per referir-se al flux de 

nous productes que es troben en fases de desenvolupament. Per a un laboratori, és estratègic 

tenir un pipeline ple que vagi substituint els productes que queden obsolets per la caducitat de 

les seves patents o pel progrés tècnic. 

No és un secret que els terminis de maduració i desenvolupament d’un fàrmac són molt llargs 

i que els riscos d’inversió són molt elevats. El següent esquema il·lustra el procés de selecció 

exigent que ha de superar un fàrmac o qualsevol altre producte nanomèdic per arribar al 

mercat: 

 

 

El Tufts Center for the Study of Drug Development, dirigit pel professor Joe Di Masi, ha 

documentat els costos, les taxes d’abandonament i les probabilitats de tenir èxit a la R+D 

farmacèutica. El gràfic següent demostra les probabilitats que hi ha que un fàrmac superi cada 

fase clínica. Una simple operació de multiplicació demostra que, per un fàrmac que inicia la 

fase I, la taxa d’èxit per arribar al mercat gairebé no arriba al 16%. Així doncs, no ens hauria 

de sorprendre que al mercat només hi arribi 1 de cada 10.000 compostos nous sintetitzats. 

Descoberta del 
fàrmac 

• Identificació i validació de les dianes terapèutiques. 
• Disseny i síntesi de molècules candidates. 

Desenvolupament 
primerenc 

• Selecció en base a les propietats fisicoquímiques i estudis in vitro a models animals. 
• Estudis in vitro i in vivo d'eficàcia i toxicitat. 
• Fabricació en condicions GMP. 
• Estudis preclínics: farmacodinàmica, farmacocinètica, eficàcia i toxicitat. 

Assajos clínics 

• Assaig clínic fase I: seguretat i toxicitat. 
• Assaig clínic fase II: eficàcia i dosificació. 
• Assaig clínic fase III: estudis decisius d'eficàcia. 
• Avaluació regulatòria. 
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Figura 23. Probablitat de passar de cada etapa a la següent segons l’anàlisi de fàrmacs desenvolupats entre el 1999 i el 2004. 
Font: Adaptació de la Fundación Botín 

Figura 24. Costos (en milions) i probabilitats d’èxit durant el desenvolupament clínic. Font: Adaptació de la Fundación Botín. 

 

 

 

Si les taxes d’èxit són baixes, semblaria lògic omplir el pipline amb el màxim de fàrmacs 

possible. Tot i això, aquesta solució no seria viable ja que el desenvolupament de fàrmacs és 

excessivament car. Segons Di Masi, el cost esperat de la fase clínica suposaria uns 60 milions 

d’euros per compost al 2010. No hi ha cap raó per suposar que durant l’última dècada s’hagin 

reduït els costos. Per tant, la capacitat d’omplir el pipeline estarà limitada per la capacitat 

d’inversió de l’empresa.28 

Fase clínica Mitjana de 
cost 

Casos 
analitzats 

Probabilitat 
d’entrar a la 

fase (%) 

Costos 
esperats 

Fase I 15’2 66’0 100’0 15’2 
Fase II 23’5 53’0 71’0 16’7 
Fase III 86’3 33’0 31’4 27’1 
Estudis in vivo a 
llarg termini 

5’2 20’0 31’4 1’6 

Total    60’6 

 

 

Com més avançada és la fase, més costos suposa a l’empresa. Segons les dades de 

Farmaindustria, dels 922 milions d’euros que la indústria farmacèutica espanyola inverteix en 

R+D, pràcticament la meitat, 479 milions d’euros, són destinats a investigacions clíniques 

                                                             
28 Fundación Botín. “El pipeline farmacéutico ¿qué fluye hoy por las “cañerías” de la industria?”. 
2014. 

64% 

39% 

66% 

100% 

Fase I a II Fase II a III Fase III a sol·licitud 
de registre 

Sol·licitud de registre 
a aprovació 

Probabilitat de passar de cada 
etapa clínica 
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Figura 25. Pipeline farmacèutic espanyol. Font: Adaptació de la Fundación Botín 

Figura 26. Pipeline farmacèutic espanyol per categories terapèutiques. Font: Adaptació de Fundación Botín. 

dels quals el 53’6% són per a la fase III. Per tant, és relativament normal que pocs fàrmacs 

arribin al mercat. 

Així doncs, aquí ens trobem amb un dilema que la indústria farmacològica ha de saber 

resoldre. Per una banda, un excés d’inversió pot enfonsar la indústria, mentre que una falta de 

projectes en pot comprometre el futur.26 

El gràfic següent ha estat elaborat per la Fundación Botín i resumeix el nombre de projectes 

en fase de desenvolupament clínic a Espanya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’han trobat almenys 8 assajos clínics de fase III al pipeline espanyol. Si es calculessin les 

taxes d’èxit publicades per Di Masi, podríem esperar que com a mínim 5 arribessin al mercat. 

 

33% 
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Assajos clínics per catergories 

Oncologia 

Inflamatòries i autoimunes 

Neurològiques 

Infeccioses 

Genètiques 

Cardiovasculars 

Transplantaments 

Altres 

28 

37 

8 

Fase I Fase II Fase III 

Nombre de projectes en 
desenvolupament clínic 
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Figura 27. Inversions en R+D per part de les empreses farmacèutiques. Font: Farmaindustria 

La majoria del pipline farmacèutic espanyol està enfocat a l’oncologia, cosa que potser es deu 

al fet que les agències reguladores tenen més tolerància a la toxicitat dels fàrmacs, això 

explicaria perquè tants passen a la fase I, o perquè el càncer és una malaltia tan heterogènia 

que dóna moltes opcions per oferir nous tractaments.28 

Finalment, segons dades publicades per Farmaindustria la inversió per part de les empreses 

farmacèutiques en R+D va tenir el seu moment d’auge el 2008 i es va anar reduint cada any. 

Aquests últims anys semblava que no es recuperava, fins al 2014, quan vam començar a 

observar noves oportunitats. 
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Figura 28. Comparació de cultius amb cèl·lules canceroses i sanes, exposats a nanopartícules (esquerra) i micropartícules (dreta). Tal com es pot comprovar a la 
il·lustració, les nanopartícules tenen una alta eficiència d’internalització per a qualsevol tipus de cèl·lula, mentre que les micropartícules tenen una baixa probabilitat 
d’introducció dins del medi intracel·lular. Font: Estudi propi. 

3. NANOEXPERIMENTACIÓ 

3.1. ANTECEDENTS 

Aquesta secció ha estat realitzada amb l’ajuda de la Dra. Tània Patiño i basada en la seva tesi: 

Unravelling cell-particle interactions for the design of new micro- and nanoengineered 
Systems (2015), Universitat Autònoma de Barcelona. 

La gran diversitat de propietats físicoquímiques dels nous nanomaterials i la variabilitat de 

condicions experimentals són la causa de la difícil predicció de les interaccions entre els 

materials nanofabricats i les cèl·lules dins d’un ambient preparat. Existeixen una sèrie de 

paràmetres com la mida, la forma, la superfície de propietats i el material de recobriment que 

han demostrat ser determinants per a la regulació de les interaccions cèl·lula-partícula.  

La mida és un dels factors més rellevants que afecta, a més dels mecanismes d’endocitosi 

cel·lular, l’eficiència d’internalització.29 Estudis recents han demostrat que la mida òptima se 

situa entre els 30-50nm.30 Tot i això, hem de tenir en compte que, mentre que amb aquestes 

dades s’aconseguiria una màxima internalització, no s’ajustarien a les qualitats atribuïdes a 

l’administració de fàrmacs dirigida. Això és degut a l’elevada eficàcia d’introducció de 

nanopartícules a qualsevol tipus de cèl·lules, tant si són el nostre objectiu, com si no. En 

aquest aspecte, podem destacar la tecnologia micro, amb la qual, en tenir una mida 

relativament més gran, la probabilitat que entri dins la cèl·lula es redueix. Aquesta afinitat es 

pot regular amb recobriments d’anticossos específics per a cèl·lules tumorals. 

 

 

                                                             
29 Gratton et al., “The effect of particle design on cellular internalization pathways. Proc Natl. 2008. 

30  Shang et al. “Engineering nanoparticles interacting with cells: size matters. Journal of 
Nanobiotechnology. 2014. 
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La forma és un element que també pot afectar les interaccions cèl·lula-partícula. En aquest 

cas, els coneguts nanorods, partícules cilíndriques de més de 100nm, han demostrat tenir més 

afinitat amb la cèl·lula que les esferes o els quadrats, arran de l’increment de superfície 

d’interacció entre anticossos i receptors. 31 Resultats totalment contradictoris als esmentats 

també han estat observats amb partícules de mida inferior a la citada.29 

                                                             
31 Barua et al., “Particle shape enchances specificity of antibody-displaying nanoparticles”. Proc Natl. 
2013. 

Figura 30. Corrent sanguini amb partícules de forma rodona (esferes 
taronges) i nanorods (cilindres blaus) (a). Les esferes (b) tenen menys 
superfície de contacte amb la cèl·lula en comparació amb els nanorods (c). 
Font: Revista Nature. 

Figura 31. Diferents formes que poden adquirir les micro- i nanopartícules. 
Font: Pnas.org. 

Figura 29. Cultiu cel·lular exposat a micropartícules cobertes per anticossos específics que 
reconeixen receptors situats a la superfície de la membrana plasmàtica de només les 
cèl·lules canceroses. Per tant, com que les cèl·lules sanes no han resultat afectades, és el 
tractament no invasiu adient per al mètode dirigit. Font: Estudi propi. 
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Les propietats de la superfície cada vegada estan adquirint més importància per la 

capacitat que tenim de funcionalitzar l’escorça de la partícula amb la polaritat desitjada. La 

investigació al respecte defensa la baixa toxicitat de les partícules negatives en comparació 

amb les positives, ja que aquestes últimes interaccionen amb les molècules de la membrana 

cel·lular alterant-ne la integritat i, conseqüentment, promovent-ne la mort.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Altres factors dins l’àmbit de la forma, la mida i les propietats de la superfície també poden 

influenciar en la interacció cèl·lula-partícula i, conseqüentment, induir o no una invaginació. 

 

 

El material de recobriment permet atribuir propietats molt variades a les partícules. 

D’una banda, com ja s’ha esmentat anteriorment, les partícules d’or, a part de presentar 

propietats físiques úniques per a teràpies fototèrmiques, tenen una toxicitat molt baixa. 

D’altra banda, les partícules de silici amb alta capacitat d’encapsulació, han demostrat ser, no 

només biocompatibles, sinó que també biodegradables. Un altre exemple de partícules 

Figura 33. Representació esquemàtica de la 
interacció entre receptors cel·lulars (forma de 
copa) i partícules cobertes d’anticossos (esferes 
grises). (a) El nombre d’anticossos que tenen 
contacte amb els receptors és insuficient per 
induir una invaginació perquè (esquerra) la 
nanopartícula és massa petita o (dreta) no hi ha 
suficient concentració d’anticossos. Per tal que la 
interacció sigui més eficient, la membrana hauria 
de tenir la forma poc realista representada amb 
una línia discontínua. (b) L’eficiència de la 
interacció es pot augmentar creant un agregat de 
nanopartícules o augmentant la concentració 
d’anticossos. Font: Beilstein Journals. 

Figura 32. Viabilitat cel·lular segons les interaccions amb partícules de polaritat contrària. 
Font: Pnas.org. 
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metàl·liques de baixa toxicitat són les de ferro, les quals presenten propietats magnètiques 

destacables. Tot i això, hi ha hagut molts casos de citotoxicitat elevada en partícules com les 

de coure que, després de 18 hores d’exposició a cultius, han provocat la necrosi cel·lular.32 

 

 

 

 

 

Això demostra doncs, que tot i que a nivell químic o físic s’hagi trobat la fórmula adient per a 

la fabricació a gran escala i amb propietats diferenciadores de partícules, és important 

comprovar que en el terreny biològic presenten el mateix nivell d’adequació. Per tant, tenint 

en compte que la toxicitat de les partícules és de vital importància quan parlem d’aplicacions 

biomèdiques, i destacant-ne l’actualitat com a inici de la investigació de base biològica, 

presento les hipòtesis següents com a fonament de l’apartat nanoexperimentació: 

 

 

 

 

 

 

3.1.1. HIPÒTESIS DEL TREBALL 

Tenint en compte la part teòrica, els antecedents i els objectius inicials que s’han plantejat a la 

introducció, proposo les hipòtesis següents perquè es validin al llarg del treball: 

1. El mètode de síntesi de nanopartícules és reproduïble a escala industrial. 

2. Per tal de dirigir una elevada quantitat de fàrmac, una alta concentració de partícules 

és preferible. Tot i això, hem de tenir en compte que a mesura que aquesta augmenta, 

la viabilitat cel·lular es redueix. 

3. Com a conseqüència de l’elevada variabilitat de propietats que distingeixen la ciència 

micro de la nano, els resultats de viabilitat cel·lular presentaran diferències 

destacables. 
                                                             
32 Rodhe, Y. et al. “Copper-based nanoparticles induce high toxicity in leukemic HL60 cells”. Toxicol 
In vitro. 2015. 

Biologia 

Química 

Física Figura 35. Les diverses 
disciplines han treballar 
conjuntament per tal 
d’assolir un objectiu comú. 
Per tant, a l’hora de 
dissenyar i sintetitzar 
partícules, la 
compatibilitat biològica ha 
de ser una de les prioritats 
més destacades. Font: 
Estudi propi. 

Or Silici Ferro Coure 

               

Figura 34. Representació gràfica de diferents tipus de partícules amb propietats heterogènies segons la 
seva viabilitat cel·lular. Font: Estudi propi. 
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1 2, 3, 4 6 5 7 

4. La polaritat de la partícula en determina la toxicitat. 

5. Les micro i nanopartícules de silici amb porus poden internalitzar-se dins de cèl·lules 

canceroses. 

6. Els nanomotors propulsats per enzims (Enzyme-Powered Hollow Mesoporous Janus 

Nanomotors), són micropartícules que poden desplaçar-se per transportar fàrmac.  

7. La inversió en el desenvolupament de la nanomedicina per part de les empreses 

farmacèutiques és imprescindible per tal d’assegurar que els mètodes basats en les 

micro i nanopartícules arribin al mercat. 

Arran de la gran varietat de temes que engloben aquestes hipòtesis, he hagut d’agrupar-les en 

diferents experiments. Els números que apareixen sobre el procés experimental representen 

la hipòtesi o hipòtesis que s’intentaran validar a cada un. 

PROCÉS EXPERIMENTAL 

3.2.1. SÍNTESI DE MICRO I NANOPARTÍCULES 

OBJECTIU 

Sintetitzar micro i nanopartícules a través d’un mètode reproduïble a escala industrial i de 

fonament químic, amb el menor d’agregats possible i amb una homogeneïtat elevada. 

MATERIAL 

Nom Nombre d’unitats Il·lustració 

Espàtula 1 

 

Vas de precipitats 6 

 

Síntesi de micro i 
nanopartícules 

Comprovació de la viabilitat 
cel·lular 

Internalització per microscopi 
de fluorescència i anàlisi del 
moviment dels nanomotors 

Internalització per microscopi 
electrònic Empresa farmacèutica 
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Síntesi de micro 
i nanopartícules 

Vial 2 de 10ml 

6 de 1’5ml 

 

Parafilm 1 

 

Pipeta Hamilton 1 de 1000 �L 

1 de 50 �L 

 

Suport i pinces 1 

 

Termòmetre 1 

 

Vareta de vidre 1 

 

Cinta adhesiva 1 

 

Paper de plata 1 

 

Pipeta Pasteur 1 
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Síntesi de micro 
i nanopartícules 

Tubs d’Eppendorf 6 

 

Guants de làtex 1 

 

APARELLS 
Balança 1 

 

Sistema de 
subministrament de 
nitrogen 
comprimit/líquid 

1 

 

Bomba al buit i 
assecador 

1 

 

Extrusor 1 

 

Placa calefactora 1 

 

COMPONENTS QUÍMICS 
CTAB al 99% de puresa 1 

 



 32 

Solut 
• Colesterol (esterol) 
• CTAB (surfactant 

d'amoni 
quaternari) 

Dissolvent 
• Cloroform (CHCl3) 
• H2O 

Vesícules 
nanoscòpiques: 

quatsomes. 

Figura 36. Representació esquemàtica dels components químics necessaris per la formació de quatsomes (vesícules 
nanoscòpiques). Font: Estudi propi. 

Síntesi de micro- 
i nanopartícules 

Colesterol al 95% de 
puresa 

1 

 

CHCl3 (Cloroform) 1 

 

Etanol 1 

 

Aigua destil·lada 1 

 

MÈTODE 

Per a la formació de vesícules nanomètriques, s’utilitzarà el mètode convencional LHF (Lipid 

Film Hydration) 

Els nanotransportadors escollits són els quatsomes (vegeu l’apartat sobre els 

nanotransportadors i mètodes de focalització). 

Aquests sistemes vesiculars estan formats per esterols i surfactants d’amoni quaternari, 

presenten diferències rellevants amb els liposomes, els quals, tot i també estan formats per 

una o més bicapes lipídiques concèntriques, tendeixen a agregar-se a causa de la seva falta 

d’homogeneïtat i la oxidació i degradació dels components de membrana. 33 Així doncs, 

l’estudi del bromur d’hexadeciltrimetilamoni (CTAB) i el colesterol (C27H46O), que conformen 

els quatsomes, està en gran part subvencionat per la indústria farmacològica. 

 

 

 

 

 
                                                             

33 http://ncl.cancer.gov/  
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Components de 
membrana dissolts 
en CHCL3 
•  CTAB 
•  Colesterol 

Evaporació CHCL3 
•  Flux de N2 
•  Bomba al buit 

Rehidratació 
• H2O 
•  EtOH 

Cicle x10 
•  Congelació 
• Desglaç Extrusió Vesícules 

CTAB: 60’93 mg    

              ml CHCl3 
En 43µ L CHCl3 tenim 
2’62mg CTAB. 

Concentració que busquem: 

Colesterol: 63’18 mg   

          ml CHCl3 

Concentració que busquem: 

En 44µ L CHCL3 
tenim 2’78 mg Col. 
Colesterol 

Síntesi de micro 
i nanopartícules 

 

 

L’esquema del procés LHF és el següent: 

 

 

 

 

 

COMPONENTS DE MEMBRANA DISSOLTS EN CHCL3  

En primer lloc, cal pesar les quantitats necessàries dels 2 productes sobre la balança amb la 

següent relació i traslladar cada solut a un vial diferent de capacitat fins a 15ml: 

 

 

 

 

Seguidament, afegirem 1ml d’CHCl3 a cada un 
dels vials per tal de dissoldre els dos soluts. Les 

pipetes Hamilton són ideals per a fer mesures 

d’aquest tipus de dissolvent orgànic. Tot i això, 

haurem de tenir en compte que, com que la 

màxima netedat és essencial quan es treballa 

amb partícules nano, primer s’haurà de netejar 

la pipeta tres vegades amb el mateix dissolvent 

utilitzant 2 vasos de precipitats: un amb CHCl3 net i l’altre amb CHCl3  brut. 

Figura 38. Esquerra: vial amb colesterol. Dreta: vial 
amb CTAB. Font: Estudi propi. 

(a) (b) 

Figura 37. Els liposomes (c) conformen sistemes no 
homogenis (a) i, per tant, al estar sotmesos a petites 
variacions de pH, temperatura o potencial redox, 
perden la seva integritat i alliberen l’actiu de forma 
heterogènia. En canvi, els quatsomes (d), al conformar 
sistemes homogenis (b), alliberen l’actiu de forma 
controlada al entrar en contacte amb un estímul extern 
com podria ser el major pH a les zones tumorals. Font: 
Ventosa, N., veg. nota 3. 
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Figura 39. Esquerra: CHCL3 
brut. Dreta: CHCL3 net.  

Font: Estudi propi  

Figura 40. Pipeta Hamilton 

Font: Estudi propi   

El procediment s’ha de realitzar 

sota una campana extractora 

perquè el Cloroform (CHCl3) és 

cancerigen. L’utilitzem perquè 

és un dissolvent orgànic molt 

eficient per dissoldre el CTAB i 
el Colesterol. 

 

Síntesi de micro 
i nanopartícules 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afegirem 43 µL de la dissolució amb CTAB i 44 µL de la dissolució amb colesterol a cada un 

dels 6 vials amb volum màxim d’ 1’5ml. Per tant, cada vial tindrà aproximadament, 87 �L. 

 

 

 

 

 

 

EVAPORACIÓ CHCL3 

L’objectiu d’aquest apartat és la separació del dissolvent, el qual ja ha realitzat la seva funció i 

no és biocompatible, del solut que posteriorment formarà vesícules. 

Flux de N2 

A partir d’un sistema de subministrament de nitrogen comprimit format 

per un suport, unes pinces, una agulla fina i un tub per transferir el 

nitrogen a la mostra, assecarem la dissolució durant 5’ a potència mitjana 

i 2’ a potència elevada per a cada un dels 6 vials. 

 

Bomba al buit 

Per tal d’assegurar-nos que el dissolvent s’ha evaporat completament, sotmetrem la mostra a 

un procés de durada de 4 hores a partir d’un aparell que produeix el buit. Així mateix, el 

conjunt de vials hauran d’estar embolcallats amb paper de plata per crear un ambient idoni i 

segur per a la mostra.  

 

Figura 41. Pictogrames de seguretat del 
producte CHCL3. Font: Estudi propi 
(superior) Thermo Fisher Scientific Chemicals. 
(inferior). 

Figura 42. 6 vials de volum màxim d’1’5ml. Font: Estudi 
propi. 

Figura 43. Evaporació del dissolvent amb un sistema de 
subministrament de nitrogen. comprimit. Font: Estudi propi. 
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Figura 44. Mostra embolcallada 
amb paper de plata. 

Font: Estudi propi. 

Figura 45. Conjunt de mostres 
embolcallades amb paper de plata. 

Font: Estudi propi. 

Figura 46. Bomba al buit. 

Font: Estudi propi. 

Figura 49. Estructura formada en 
medi polar (vesícula). 

Font: Aulatres.wikispaces.com 

Figura 50. Estructura formada 
en medi apolar. 

Font: Aulatres.wikispaces.com 

Síntesi de micro- 
i nanopartícules 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Càlcul de la concentració de components de membrana tenint en compte el volum inicial de 

cada solut i la seva quantitat per mil·lilitre: 

43 �L CTAB x 1ml x 60’93mg = 2’62 mg CTAB 

                     1000 �L     1ml  

44 �L colesterol x 1ml x 63’18mg = 2’77 mg 

colesterol 

                     1000 �L     1ml  

REHIDRATACIÓ 

La rehidratació es duu a terme amb l’objectiu de, a partir de la bicapa lipídica de la figura 48, 

provocar la formació de les 

vesícules. Tal com podem 

observar a les figures 49 i 50, 

l’estructura de la vesícula 

formada depèn del medi en què 

es trobin les molècules. Així 

doncs, tenint en compte 

l’estructura molecular 

amfipàtica del CTAB i la 

polaritat de l’aigua amb etanol 

Figura 47. Resultat després de 4 hores 
dins l'aparell que produeix el buit. 

Font:  Estudi propi. 

Figura 48. Figura esquemàtica on es 
mostra la formació de bicapes al fons 

del vial. 

Font: Aulatres.wikispaces.com. 

5’39 mg comp. 

        1ml 



 36 

Figura 52. Emboliquem els tubs 
d'Eppendorf amb parafilm. 

Font: Estudi propi. 

Figura 53. Tubs preparats per col·locar 
al voltant d'una vareta de vidre. 

Font: Estudi propi. 

Figura 54. Amb l'ajuda de cinta 
adhesiva els col·loquem al voltant de la 

vareta. 

Font: Estudi propi. 

Figura 55. Complex preparat per als 
cicles. 

Font: Estudi propi. 

Síntesi de micro 
i nanopartícules 

com a dissolvent, afegirem 1ml d’H2O amb un 11% d’EtOH a cada un dels 6 vials per construir 

la forma representada a la figura 49.  

El resultat serà la formació progressiva de vesícules que deixarem hidratar durant una nit: 

 

 

 

Tot i tenir la configuració d’una vesícula o quatsome, cal fer notar la heterogeneïtat d’aquestes 

estructures i la necessitat d’homogeneïtzar-les per tal que compleixin l’eficàcia que busquem.  

CICLES 

Els cicles de congelació i desglaç 

permeten eliminar les vesícules més 

petites i febles com a conseqüència 

de les extremes temperatures a les 

quals les sotmetem. 

Abans de començar el cicle, hem de 

dispersar la solució donant de 30 a 

50 voltes als vials. Després, amb 

l’objectiu de crear una estructura 

estable que pugui ser transportada 

amb seguretat, traslladarem la 

mescla dels vials als tubs 

d’Eppendorf amb una pipeta 

Pasteur. Seguidament, i per tal 

d’assegurar-nos que no perdrem 

mostra en el procés, haurem 

d’embolicar correctament els tubs d’ 

Eppendorf amb parafilm i paper de 

plata. Els enganxarem amb cinta adhesiva al voltant d’una vareta de vidre, tal com es mostra a 

la figura 54. 

Figura 51.  Il·lustració esquemàtica de la formació de (a) sintó bimolecular de Colesterol/CTAB i (b) el seu autoassemblatge en vesícules. Font: 
Estudi propi, veg. notes 1 i 2. Font: L.Ferrer Langmuir i veg. nota 3. 

(1) (2) (3) 
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Figura 56. Subministrament 
de nitrogen líquid (N2) 

Font: Estudi propi. 
Figura 57. Aparells que intervenen 

en el cicle. Esquera: vas de Dewar de 
N2. Dreta: placa calefactora. 

Font: Estudi propi. 

Síntesi de micro 
i nanopartícules 

Congelació 

El líquid N2, sotmès a una temperatura de -190ºC, és ideal per refredar mostres en un temps 

reduït. S’han d’utilitzar uns guants específics per a manipular el bidó i agafar una quantitat de 

fins a 4 L. El temps que el complex amb les mostres ha d’estar en aquest estat, és d’ 1 minut 
per cicle. 

Desglaç 

Pel desglaç, hem d’utilitzar un aparell amb placa calefactora a una temperatura d’entre 40ºC i 

50ºC. Col·locarem un vas de precipitats amb aigua destil·lada a l’interior i l’escalfarem fins a 

la temperatura mencionada. El temps que el complex amb les mostres ha d’estar en aquest 

estat és de 5 minuts per cicle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’han de realitzar fins a 10 cicles 
consecutius. 

 

 

 

Figura 58. Procés de congelació. 

Font: Estudi propi. 

Figura 59. Procés intermedi en 
el qual s'asseca la mostra. 

Font: Estudi propi. 

Figura 60. Procés de desglaç. 

Font: Estudi propi. 

Figura 61. Anotació del nombre de cicles que hem realitzat al vidre de la 
campana. Font: Estudi propi. 
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Síntesi de micro 
i nanopartícules 

EXTRUSIÓ 

Un dels pilars del treball al laboratori és la netedat de la zona de manipulació de components 

químics i del material utilitzat, ja que nanopartícules, invisibles als nostres ulls, podrien haver 

quedat dins del material en operacions anteriors sense adonar-nos-en. Així doncs, els 

components de l’extrusor s’hauran de netejar meticulosament amb cloroform i després amb 

aigua destil·lada i etanol abans d’utilitzar-los. 

L’extrusió és un mètode destinat a la filtració del colesterol precipitat i a la reducció de les 

vesícules excessivament grans. Per tant, aquest pas contribuirà a la homogeneïtzació de les 

vesícules presents a la dissolució.  Aquest procediment, que consisteix en el pas de la mostra 

d’una pipeta Hamilton a l’altra, es realitzarà 1 vegada per mostra amb un filtre de mida de 

porus de 800 nm. 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTATS LHF 

Per analitzar la mostra, s’han utilitzat dues tècniques de 

caracterització: DLS34 i Crio-TEM35. 

Arran dels resultats obtinguts després d’una extrusió poc 

eficient, s’ha tornat a repetir l’experiment en el procés 

                                                             
34 Dynamic Light Scattering. 
35 Microscopi de transmissió electrònic a una temperatura criogènica. 

Figura 64. Representació de les parts que formen un extrusor. Els 
filtres són components molt delicats que cal manipular amb 
delicadesa. Font: Avantlipids.com 

Figura 63. Pas d’un quatsome a través de la 
membrana de l’extrusor. Font: Nanoletters, 
pubs.acs.org. 

Figura 62. Il·lustració d’un extrusor.  Als extrems hi trobem les pipetes 
Hamilton. Font: Estudi propi. 

Figura 65. 
Il·lustració de 
l’aparença 
macroscòpica 
de la mostra 
final després 
de l’extrusió. 
Font: Estudi 
propi. 
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d’extrusió durant 21 vegades per mostra amb un filtre de mida de porus de 100 nm. 

CRIO-TEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DLS 

 

 

 

ANÀLISI DE RESULTATS 

Les imatges i gràfics, tant del DLS com del CRIOTEM demostren la baixa homogeneïtat de la 

mostra extruïda 1 vegada amb un filtre de porus de 800nm. Amb aquestes condicions 

d’extrusió, s’obtenen vesícules molt polidisperses (heterogènies) i amb una forma poc 

esfèrica. Al DLS s’observa una corba ampla que representa la gran varietat de mides que 

presenten les vesícules.  

Figura 66. Imatge del microscopi crio-TEM dels quatsomes 
extruïts 1 vegada per mostra amb un filtre de mida de porus 
de 800nm. Font: Nanomol.es. 

Figura 67. Imatge del microscopi crio-TEM dels quatsomes 
extruïts 21 vegades per mostra amb un filtre de mida de porus 
de 100nm. Font: Nanomol.es. 

Figura 68. Gràfic del mètode de caracterització DLS que representa la diferent homogeneïtat de les mostres. Corba rosa: mètode 
TFH amb extrusió - 1 vegada amb filtre de porus 800nm. Corba verda: mètode TFH amb extrusió – 21 vegades amb filtre de 
porus 100nm. Font: Estudi propi. 
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D’altra banda, després d’una extrusió més eficaç, augmentant-ne la intensitat i la quantitat, es 

poden obtenir vesícules de mida coincident. La solució monodipersa de la figura 67, s’ha 

aconseguit gràcies a l’elevada energia mecànica administrada durant el procés d’extrusió. És a 

dir, d’aquesta última etapa, en depèn, en gran part, l’homogeneïtat de la mostra final. Al DLS 

es pot veure una corba molt més allargada, que abasta un interval de mesures visiblement 

reduït.  

Tot i tenir resultats positius referent a la síntesi de vesícules nanomètriques, la hipòtesi inicial 

assenyalava la possibilitat de reproduir el procés industrialment i amb una possible aplicació 

biomèdica.  

VIABILIAT BIOMÈDICA DEL PROCÉS LFH 

En primer lloc, hem de tenir en compte que hi ha certs tipus de bioconjugats que serien 

inviables per al procediment convencional. Tot i això, aquells que presentessin menys 

complicacions, depenent de la seva polaritat, serien inclosos en els passos següents: 

• Fàrmacs hidrofòbics o liposolubles: s’introduirien a la fase orgànica del procés 

en el qual dissolem el colesterol amb el Cloroform. 

 

• Fàrmacs hidrofílics: s’introduirien a la fase de rehidratació. En aquest cas, en 

comptes d’utilitzar aigua i etanol, és més adequat fer-ho amb etanol i el principi actiu 

PBS (tampó fosfat salí) adaptat, en quantitat i concentració, al pH idoni per al fàrmac. 

D’aquesta manera aconseguiríem una major eficàcia en el mètode. 

Figura 69. Vial amb colesterol. 

Font: Estudi propi. 

Figura 70. Pipeta Hamilton afegint 
el fàrmac.  

Font: Estudi propi. 

Figuta 71. Pipeta Hamilton afegint 
el dissolvent clorofom (CHCL3) 

Font: Estudi propi. 

Figura 72. Capa fina de CTAB i 
colesterol a la zona inferior del vial. 

Font: Estudi propi. 

Figura 73. Rehidratació amb etanol 
i PBS. 

Font: Estudi propi. 

Figura 74. Pipeta Hamilton 
introduint el fàrmac. 

Font: Estudi propi. 
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Fins ara, s’ha dut a terme una extensa investigació per desenvolupar un procediment idoni de 

formació de nanovesícules. A partir de mètodes convencionals de formació amb bioactius com 

l’LFH a l’inici, obteníem un producte amb una estructura heterogènia en mida i nombre de 

bicapes. És per aquest motiu que, després d’haver estat utilitzat en laboratoris de tot el món 

durant anys, es van afegir més passos al mètode inicial (com per exemple, l’extrusió) per 

aconseguir més homogeneïtat. Aquest alt nombre de passos, a part d’haver complicat la 
síntesi i augmentat la seva durabilitat, van provocar l’existència de: 

1. un alt risc de deteriorament de les funcions i propietats dels bioactius, 

2. la imminent oxidació dels components membranosos. 

Tots aquests desavantatges són particularment rellevants per a la preparació de bioconjugats 

costosos i fràgils com les proteïnes, els pèptids, els enzims o les hormones. Per tant, el 

desenvolupament de mètodes simplificats pel control de la estructura a nivell nanomolecular i 

la possibilitat d’aquests de ser reproduïts a nivell industrial, és crucial per tal de demostrar la 

hipòtesi inicial. En cas contrari, la traducció de les investigacions a una aplicació biomèdica 

real és improbable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 75. Il·lustració representant la zona de la vesícula on el fàrmac s’introdueix segons la seva 
polaritat. Font: Lipomize.com 
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OBJECTIU 2 

Buscar un mètode químic que permeti sintetitzar micro i nanopartícules de formar eficaç, 

ràpida i controlada. Aquest mètode ha d’induir una alta homogeneïtat estructural a les 

partícules quatsomes, i ser fàcilment reproduïble a escala industrial per tal de 

demostrar la hipòtesi inicial. 

MATERIAL 2 

Nom Nombre d’unitats Il·lustració 

Espàtula 1 

 

Vas de precipitats 2 

 

Vial 1 

 

Pipeta Pasteur 1 

 

Guants de làtex 1 

 

Claus angleses 5 

 

APARELLS 
Balança 1 
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Sistema de 
subministrament de 
nitrogen comprimit/CO2 

1 

 

Placa calefactora 1 

 

Aparells per adaptar 
condicions de pressió i 
temperatura: 

- Refrigerador 
- Camisa 
- Compressor 

1 

 
Reactor 1  

COMPONENTS QUÍMICS 
CTAB al 99% de puresa 1 

 
Colesterol al 95% de 
puresa 

1 

 
Etanol 1 

 
Aigua destil·lada 1 
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MÈTODE 2: DELOS-SUSP 

El mètode DELOS-SUSP va aparèixer com a conseqüència de la falta d’eficàcia i control de 

l’estructura de les vesícules obtingudes per mètodes convencionals. Les metodologies 
basades en fluids comprimits, també anomenades tecnologies amb gas dens, són 

especialment interessants per a la preparació de micro i nanopartícules. Aquest mètode, a 

diferència dels que contenen solvents líquids com en el cas del LHF, permet sintetitzar 

partícules amb estructures homogèniament inabastables amb la tecnologia anterior.36 , 37  i 38 

 

 

 

 

 

Estudis recents han demostrat que els quatsomes sintetitzats a partir d’aquest mètode tenen 

un alt contingut de colesterol, una mida controlada, forma regular, bona estabilitat en el 

temps i un alt grau homogeneïtat en termes de composició de la membrana –més del doble 

que els que es preparen per TFH (thin-film hydration).39  i 40 

L’esquema del procés DELOS-SUSP és el següent: 

 

 

 

                                                             
36  Eaton, M. et al. “Multifunctional Nanovesicle-Bioactive Conjugates Prepared by a One-Step 
Scalable Method Using CO 2 -Expanded Solvents”. Controlled Release. 2012. 

37 Eckert, C. A.; Knutson, B. L.; Debenedetti, P. G. “Supercritical fluids as solvents for chemical and 
materials processing” Nature. 1996. 

38 Jessop, P. G.; Subramaniam, B. “Gas-expanded liquids”. Chem Rev. 2007.  

39 Cano-Sarabia, M.; Ventosa, N.; Sala, S.; Patiño, C.; Arranz, R.; Veciana. “Preparation of uniform 
rich cholesterol unilamellar nanovesicles using CO2-expanded solvents.” J. Langmuir 2008. 

40 Elizondo, E.; Larsen, J.; Hatzakis, N. S.; Cabrera, I.; Bjornholm, T.; Veciana, J.; Stamou, D.; 
Ventosa, N. J. “Photo-uncaging of Ceramides Promotes Reorganization of Liquid-Ordered Domains in 
Supported Lipid Bilayers”. Am. Chem. Soc. 2012.  

Revisió de fugues 
•  Polvoritzador d'H2O i sabó 

Addició: preparació de 
la mostra (fase 
orgànica) 
•  Etanol 
•  Colesterol 

Expansió: mostra + CO2 
•  1 hora de repòs 

Despressurització: N2 
•  Fase aquosa:  tensioactiu 

(CTAB) + H2O/PBS Vesícules 

Els fluids comprimits es defineixen com a substàncies que a condicions 

normals de pressió i temperatura existeixen com a gasos. Tot i això, en 

augmentar la pressió, es converteixen en líquids o fluids supercrítics i es 
poden utilitzar com a solvents. 

Què són els fluids comprimits? 
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REVISIÓ DE FUGUES 

La tecnologia DELOS és innovadora i eficient. Tot i això, les 

possibles fugues que puguin haver-hi en el reactor poden 

deixar escapar gas comprimit, alterant la pressió, i permetre 

el despreniment de mostra. 

Per tant, amb l’ajuda d’un polvoritzador d’aigua i sabó i 

segons la quantitat de bombolles que es formin a la part 

exterior de les peces, podrem identificar la presència de 

fugues. També es pot comprovar augmentant la pressió dins 

del reactor amb CO2 i revisant que aquesta es mantingui 

sempre constant.  

ADDICIÓ: FASE ORGÀNICA 

A la fase orgànica del mètode DELOS, hem de preparar una mostra que contingui etanol i els 

components membranosos liposolubles corresponents. En aquest cas, és només el colesterol.  

La pressió amb la qual es 

treballa a l’addició és 

l’atmosfèrica (1atm) i la 

temperatura és de 35ºC.  

 

 

 

 

 

 

EXPANSIÓ 

 

La introducció del CO2 a 

alta pressió dins del 

reactor provoca l’augment 

de la pressió fins a 108 

atm de la solució. La 

temperatura es manté.  

 

Per obtenir un bioactiu 

hidrofòbic a la vesícula 

multifuncional final, hem 

d’afegir-lo en aquesta part 
del procés. 

Figura 76. Revisió de fugues del 
reactor per tal d'augmentar-ne 

l'eficàcia. 

Font: Estudi propi. 

Figura 77. Representació esquemàtica del mètode DELOS-SUSP per a la preparació de vesícules 
multifuncionals amb bioactius. (a) Solució orgànica amb els components lipídics de la membrana 
(colesterol) i el corresponent actiu hidrofòbic sotmesos a la temperatura de treball (35ºC) i a 
pressió atmosfèrica (1atm). (b) Addició del CO2 que actua com a cosolvent i dissol els 
components membranosos liposolubles i els bioactius hidrofòbics. La pressió augmenta i la 
temperatura es manté constant. (c) La despressurització de la solució expandida amb CO2 es 
produeix amb l’ajuda del nitrogen comprimit i sobre una solució aquosa que conté el tensioactiu 
i els bioactius hidrofílics. Font: Nanoletters, pubs.acs.org. 
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Figura 79. Bombes de CO2 i nitrogen 
comprimit. 

Font: Estudi propi 

Figura  80. Subministrament de 
CO2 i nitrogen comprimit al reactor. 

Font: Estudi propi 

Síntesi de micro 
i nanopartícules 

 

Estudis han demostrat l’augment de la solubilitat del colesterol en presència d’un gas 

supercrític com és el diòxid de carboni (CO2).(41) 

 

Per tal d’obtenir aquestes condicions de pressió i temperatura poc convencionals, disposem 

dels aparells següents:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESPRESSURITZACIÓ 

En obrir la vàlvula reguladora de nitrogen comprimit, essent insoluble amb la mescla de CO2 i 

els reactius, actua com a èmbol provocant el descens de la solució. A la zona inferior hi 

trobarem l’anomenada fase aquosa on s’introdueix el tensioactiu. Amb tot, es produeix una 

                                                             
41 http://www.jeaconf.org/UploadedFiles/Document/f20e70da-80ce-4268-89e1 27d11f6f2855.pdf 

Refrigerador 

Camisa 

Compressor 

Figura 78. Il·lustració dels aparells necessaris pel procediment DELOS-SUSP: (a) El refrigerador 
provoca el descens de la temperatura fins a -7ºC. La baixa temperatura ajuda a comprimir el CO2 i a 
regular la pressió de la (c) bomba compressora fins als 108 atm. (b) La camisa es col·loca envoltant la 
mostra i ajuda a regular-ne la temperatura. Font: Estudi propi. 

(a) 

(b) 

(c) 

Và
lv
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a 
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N2 
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Clau reguladora de CO
2 

Figura 81. Il·lustració del reactor amb les vàlvules antiretorn de N2 i CO2 i 
la clau reguladora de CO2. El primer gas se subministra per l’esquerra i el 
segon per la dreta. La zona marcada amb un quadrat és la part on es 
diposita la mostra i on, per tant, la camisa serà col·locada. Font: Estudi 
propi. 
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Per obtenir un bioactiu 

hidrofílic a la vesícula 

multifuncional final, hem 

d’afegir-lo en aquesta part 
del procés. ! 

Figura 84. Gràfic obtingut a partir de la tècnica de caracterització DLS. Les corbes rosa i verda han estat descrites anteriorment 
dins dels resultats del mètode LHF. La corba blava descriu l’homogeneïtat de les vesícules sintetitzades pel mètode DELOS. 
Font: Estudi propi. Síntesi de micro 

i nanopartícules 

dispersió de les biomolècules presents a la dissolució i es formen nanovesícules amb una 

homogeneïtat elevada. 

 

 

 

 

 

RESULTATS 2 

Per analitzar la mostra, s’han utilitzat dues tècniques de caracterització: DLS i Crio-TEM. 

CRIO-TEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DLS 

 

 

 

 

 

 

Figura 83. 
Il·lustració de la 
mostra final amb 
el mètode DELOS. 
Font: Estudi 
propi. 

Figura 82. Imatge realitzada a partir de la tècnica de microscopia 
crio-TEM de la mostra sintetitzada pel mètode DELOS. Font: 
Nanomol.es. 
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ANÀLISI DE RESULTATS 

Amb la imatge obtinguda a partir del mètode crio-TEM podem comprovar que les vesícules 

tenen forma esfèrica i una homogeneïtat elevada. El DLS ens confirma aquesta afirmació amb 

la corba rosa que, tot i ser més ampla que la del mètode LHF amb 21 extrusions, hem de tenir 

en compte que el DELOS-SUSP és un mètode d’un sol pas en el qual no s’ha d’aplicar energia 

mecànica per homogeneïtzar les mostres. 

Per tant, actualment, si volem una síntesi molt eficaç en termes d’estructura, el mètode LFH 

és el més adequat (després d’aplicar molta energia mecànica a la mostra). Tot i això, tenint en 

compte el temps de preparació i la complexitat d’aquest últim, és preferible recórrer al mètode 

DELOS-SUSP a través del qual s’obtenen vesícules molt homogènies en només un pas. 

Seguidament, presento una taula comparativa dels dos mètodes de síntesi de quatsomes: 

Variables LFH DELOS 
Quantitat final de 
producte 

Molt fàcil tenir pèrdues. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pèrdues improbables si es fa 
l’anàlisi de fugues 
correctament. 

Temps de preparació 2 dies. ½ dia. 
Nombre de passos 6. 1. 
Industrialització Inviable. Viable. 
Homogeneïtat 
estructural 

Alta quan hi intervenen 
passos com l’extrusió. 

Alta. 

Probabilitat que el 
bioactiu pateixi 
variacions 

Alta en casos com les 
hormones o proteïnes a causa 
de l’energia subministrada de 
més. 

Baixa. 

Anys de 
desenvolupament 

Des del 1965. Des del 2008. 

 

Així doncs, la hipòtesi inicial: 

El mètode de síntesi de nanopartícules és reproduïble a escala 
industrial. 

Ha estat comprovada i és correcta per partícules basades en CTAB i Colesterol, sintetitzades 

amb el mètode DELOS-SUSP. 
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3.2.2. COMPROVACIÓ DE LA VIABILITAT CEL·LULAR 

Tal i com es veurà a continuació, aquest experiment no ha estat realitzat amb partícules 

quatsomes, sinó que s’ha optat per les partícules de silici amb porus.  

OBJECTIU 

Esbrinar el grau de toxicitat de partícules diferents segons la seva concentració en el medi 

extracel·lular i la seva polaritat.  

MATERIAL 

Nom Nombre d’unitats Il·lustració 
Placa de cultiu cel·lular 6 unitats 

 
Calculadora científica 1 unitat 

 
Pipeta automàtica 4 de volums diferents 

(interval: 1 microlitre a 50 
mil·lilitres) 

 
Puntes de pipeta 2 capses segons la mida de la 

pipeta automàtica 

 
Tubs d’Eppendorf 1 capsa 

 

APARELLS 
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Campana de seguretat 
biològica 

1 unitat 

 
Congelador de mostres 
biològiques a -80ºC 

1 unitat 

 
Centrifugadora 1 unitat 

 
Incubadora 1 unitat 

 

COMPONENTS QUÍMICS 
MEM (Mimnimum 
Essential Medium) 

1 unitat 

 
Tripsina 1 unitat  

EDTA (àcid 
etilendiamintetraacètic) 

1 unitat 
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Calceïna i bromur d’etidi 2 unitats 

 
Micropartícules 3 tipus dins del grup: Hollow 

Mesoporous Silica 
Microparticles (HMSM) 

 

DISSENY EXPERIMENTAL 

La línia cel·lular escollida és la de cèl·lules HeLa, un tipus de cèl·lula immortal d’ús extens 

dins la comunitat científica. Constitueixen un llinatge de cèl·lules epitelials humanes 

procedents d’un carcinoma cervical d’un pacient, Henrietta Lacks (d’on prové el nom), que va 

morir l’octubre de 1951. Des de llavors que laboratoris d’arreu del món tenen cultius cel·lulars 

d’ús experimental, la massa dels quals supera extensament la que tingué el cos d’Henrietta 

Lacks en el seu dia. 42 

En aquest cas, les partícules utilitzades seran del tipus Hollow Mesoporous Silica 
Microparticles (HMSM). Aquestes són del grup dels nanotransportadors de silici. 

Les micropartícules HMSM han estat aprovades per treballar a l’àmbit biomèdic per dues 

raons bàsiques:  

1. per la seva alta capacitat per transportar fàrmacs al tenir una estructura interna 

buida, i 

2. pels resultats positius obtinguts en biocompatibilitat tan in vivo com in vitro.43 

Els dos tipus bàsics de partícules HMSM que s’han utilitzat en aquest treball són: 

- NH2 Inside: conté grups NH2 a la part interior de la partícula, on s’hi col·loca el 

fàrmac. 

- NH2 Outside: té una segona capa de grups NH2 a la part exterior, atorgant així la 

possibilitat d’adherir una gran variabilitat de components químics a la seva escorça. 

- Micropartícules propulsades per enzims: es poden dirigir amb biocombustible 

fins a les zones afectades pel tumor.  

                                                             
42 http://science.howstuffworks.com/life/cellular-microscopic/hela-cell.htm 
43 Luo, Z. et al. “Engineering a hollow nanocontainer platform with multifunctional molecular 
machines for tumor-targeted therapy in vitro and in vivo”. ACS Nano. 2013. 
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Control 1:5 1:10 

Control 1:1 1:5 1:10 

Control 1:1 1:5 1:10 

Partícules 
Inside 

Partícules 
Outside 

Partícules 
amb enzims 

1:1 

Figura 86. Esquerra: esquema gràfic del disseny experimental (cèl·lula: partícula). Dreta: exemple real d’una placa de cultiu cel·lular. 
Font: Estudi propi. 
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Referent a les últimes mencionades, les que utilitzarem en aquest experiment són les d’enzim 
ureasa. Aquestes, juntament amb les de glucosa-oxidasa, representen una millora del 

sistema de propulsió comú amb Pt/H2O2. Aquest avanç consisteix en el subministrament 

d’energia mecànica a través de reaccions biocatalítiques més biocompatibles que l’anterior, un 

dels objectius dels més buscats dins la comunitat investigadora.  

Tot i que anteriorment ja s’han presentat models de motors amb consumició de combustibles 

com les bombolles d’H2 provocades per la reacció entre metalls (Zn, Al o Mg) i àcids o H2O, la 

seva poca durabilitat i inestabilitat, juntament amb la falta de biocompatibilitat han limitat les 

possibles aplicacions reals. 

 

 

A la pràctica següent, es proposa un estudi sobre l'efecte de diferents concentracions de 

micropartícules en la viabilitat cel·lular. S’avaluaran dos aspectes: 

1. l'efecte de la concentració sobre la viabilitat cel·lular, i 

2. l'efecte de les propietats de la superfície sobre la viabilitat cel·lular (ja que en alguns 

casos s'ha descrit que les positives causen més toxicitat que les negatives). 

 

 

 

 

 

 

Figura 85. Il·lustració de les diferents partícules Hollow Mesoporous Silica Particles que utilitzarem per comprovar la viabilitat. 
Font: Estudi propi. 

HOLLOW MESOPOROUS SILICA MICROPARTICLES 

NH2 INSIDE NH2 OUTSIDE ENZYME-PROPELLED 
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Figura 88. Flascó dins la 
incubadora a 37ºC i 5% de CO2. 

Font: Estudi propi. 

Figura 89. Condicions de la 
incubadora. 

Font: Estudi propi. 
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MÈTODE 

 

 

 

 

DESCONGELACIÓ I CANVI DE MEDI 

Les cèl·lules es conserven en un medi molt fred, de fins a -80ºC per tal que es mantinguin 

durant mesos. També es poden preservar en nitrogen líquid a una temperatura de -196ºC.  

1. Les hem de treure dels congeladors i mantenir-les a l’exterior 1 minut perquè es 

comencin a descongelar a temperatura ambient. Per tal que s’acabin de descongelar 

completament, les col·locarem en un bany a 37ºC.  

2. Centrifuguem les cèl·lules per eliminar el medi de congelació, que conté un producte 

anomenat Crioprotector, que un cop descongelades les cèl·lules, pot ser tòxic. Per 

tant, per substituir aquest medi de 

congelació per un medi nou, 

centrifuguem les cèl·lules per 

acumular-les al fons del tub i poder 

treure el líquid restant. Un cop tret, 

afegim MEM (Minimum Essential 

Medium).  

3. Finalment, la dissolució s’haurà de 

transferir a un flascó per deixar durant 

una nit dins la incubadora a 37ºC i 5% 

de CO2. 

 

 

 

 

 

 

Descongelació Canvi de medi Tripsinització Recompte Sembra Incubació amb 
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Figura 87. Fotografia real del procés. Font:Estudi  propi. 
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Figura 91. (a) Imatge del microscopi òptic amb la càmera Neubauer. Els cercles de llum són les 
cèl·lules que comptem. (b) (c) Convencions pel recompte de cèl·lules. Fonts: Estudi propi i 
Celeromics.com.  

(a) (b) (c) 
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TRIPSINITZACIÓ 

El flascó amb el contingut cel·lular que haurem incubat durant 24 hores contindrà totes les 

cèl·lules adherides a la superfície inferior. El calci i el magnesi són els components químics del 

medi que faciliten aquesta adherència, juntament amb les proteïnes d’adhesió presents a la 

cèl·lula. És per aquest motiu que hem de preparar una dissolució de tripsina, un enzim 

proteolític, i EDTA, un agent calant de calci i magnesi que atrapa els ions corresponents per 

trencar les unions entre les cèl·lules i el substrat. 

Aquesta mescla s’haurà d’incubar durant 4 minuts a 37ºC per deixar que la tripsina actuï 

sobre les unions cel·lulars. Un cop passat aquest temps, l'acció de la tripsina es neutralitza 

afegint medi de cultiu amb sèrum, per tal d'evitar una excessiva acció de la tripsina sobre les 

proteïnes de la cèl·lula, que podrien afectar la viabilitat cel·lular. 

RECOMPTE 

La càmera de Neubauer és un instrument utilitzat en medicina i biologia per realitzar el 

recompte de cèl·lules en un medi líquid que pot ser un cultiu cel·lular, sang, orina, etc. 

L’objectiu és mesurar el número de cèl·lules presents a la solució que tenim. Per tal de fer-ho, 

com que no és viable comptar totes les cèl·lules d’una en una farem el següent: 

1. col·locar una mostra sobre un portabjectes Neubauer, 

2. a través del microscopi, comptar les cèl·lules que observem dins de 4 dels quadrats 

(2) de cada quadrant (1), 

3. realitzar la mitja aritmètica de cada quadrant (2), 

4. seguir la fórmula de la concentració.  

 

Figura 90. Esquema del flascó amb cèl·lules adherides a la part inferior. Després de la tripsinització, les cèl·lules llisquen lliurement 
pel fons del flascó. Font: Estudi propi. 
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15.000 cèl·lules  ×   1 ml       = 0’046ml del flascó/pou = 46 µ l/pou 

             325.000 cèl·lules 

     

Càlcul total de cèl·lules en 
excés:  

46 µ l × 13 pous = 598 µl 
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SEMBRA 

Tenint en compte la concertació de 325.000 cèl·lules per mil·lilitre del flascó i seguint el 

disseny experimental de 15.000 cèl·lules per pou, farem els càlculs següents: 

 

Concentració =               total de cèl·lules comptades   

        nombre de quadrants × volum del quadrant 

325.000 cèl·lules/ml =                21+22+50+37   

                               4 × 10-4 

Figura 92. (a) Imatge representant la observació de la mostra per microscopi òptic. (b) Il·lustració de la càmera de Neubauer. (c) 
Detall de la quadrícula d’una càmera de Neubauer. Els nombres que apareixen dins d’un quadrat verd representen la mitjana 
aritmètica del nombre de cèl·lules comptades a cada conjunt de quadrats vermells (d). Fonts: Celeromics i esquema propi. 
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Sabem que el volum màxim de cada pou és 0’3 ml i que el volum de cèl·lules per cada un 

d’aquests, és de 0’046 ml. Si comptem 13 pous, el volum total d’aquests serà de 3’9 ml i si li 

restem el volum total de cèl·lules (0’598 ml), sabrem el volum de medi que hi hem d’afegir. 

 Volum per pou Volum total (×  13) 

Cèl·lules 0’046 ml 0’598 ml 

Medi 0’254 ml 3’302 ml 

Cèl·lules i medi 0’300 ml 3’900 ml 

Disseny final:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÍNTESI DE PARTÍCULES 

Les diferents partícules les sintetitzava un altre membre del grup de recerca. El protocol de 

síntesi es pot trobar als annexos 1, 2 i 3. 

DILUCIÓ DE PARTÍCULES 

L’objectiu de la dilució és facilitar el recompte de partícules i, conseqüentment, la incubació 

cel·lular amb aquestes. Per a aquest experiment, diluirem 100 vegades. Per tant, per cada 10 

�l de partícules, afegirem 990 �l d’aigua.  

 

 

 I 

 

15.000 15.000 15.000 

15.000 15.000 15.000 15.000 

15.000 15.000 15.000 15.000 

15.000 

Figura 93. Conjunt de pous amb el cultiu de cèl·lules i representació esquemàtica del nombre de cèl·lules 
per quadrat. Font: Estudi propi. 

Figura 94. Capsa de tubs d'Eppendorf 
amb partícules de diferents tipus. 

Font: Estudi propi 
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Figura 95. Dilució dels tres tipus de partícules: (I) Inside, (O) 
Outside, (E) Enzim. Font: Servier.com. 
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Al final obtindrem 3 tubs d’Eppendorfs diluïts a 10/1000 per a cada tipus de partícula, 

preparats per al recompte.  

RECOMPTE 

A partir del recompte amb la càmera de Neubauer, calcularem el nombre de partícules de la 

solució de la qual disposem. 

La taula següent mostra els resultats del recompte a l’atzar 

de quadrats en grups de 4: 

INSIDE OUTSIDE ENZIM 
77 partícules 48 partícules 29 partícules 
72 partícules 36 partícules 46 partícules 
99 partícules 75 partícules 40 partícules 
90 partícules 42 partícules 46 partícules 
84 partícules 53 partícules 48 partícules 

Per a cada tipus de partícula, haurem de canviar el 

portaobjectes. 

Seguint la fórmula de la concentració anteriorment 

esmentada, completarem la taula següent per a cada tipus 

de partícula. D’aquesta manera, podrem calcular la 

quantitat de solució que cal dipositar sobre les cèl·lules, 

segons el disseny experimental.  

 INSIDE OUTSIDE ENZIM 
Mitjana per 

quadrat 
84’5 partícules 50’8 partícules 41’8 partícules 

Mitjana per 
quadrant (x16) 

1352 partícules 812’8 partícules 668’8 partícules 

Concentració 
(partícules/ml) 

13’5 x 106 

partícules/ml 
8’13 x 106 

partícules/ml 
6’69 x 106 partícules/ml 

INCUBACIÓ AMB PARTÍCULES 

La taula següent és una representació del disseny experimental segons les proporcions 

cèl·lula-partícula, tenint en compte la concentració de cada tipus de partícula. A més, hem de 

tenir en compte que la població cel·lular s’haurà duplicat en 24 hores. Per tant, ara partim de 

30.000 cèl·lules/pou. 

 1:1 1:5 1:10 
INSIDE 
 
Concentració: 
13’5x106 

30.000 cèl·lules 
30.000 partícules 
 

2 µl 

30.000 cèl·lules 
150.000 partícules 
 

11 µl 

30.000 cèl·lules 
300.000 partícules 

 
22 µl 

Figura 96. Il·lustració de la quadrícula present 
a la càmera de Neubauer. Els quadrats vermells 
representen els que s’escullen a l’atzar per 
comptar el nombre de partícules que 
observem. Font: Estudi propi. 
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És recomanable fer algun rentat de partícules, 

ja que l’aigua destil·lada a grans quantitats 

podria danyar la cèl·lula i els resultats 

obtinguts perdrien fiabilitat. Així doncs, 

l’objectiu és centrifugar la solució i canviar el 
dissolvent d’aigua per medi. 

Figura 97. Tub d'Eppendorf després de la 
centrifugació. A la part inferior es poden 

observar les partícules concentrades. 

Font: Estudi propi 
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partícules/ml 
OUTSIDE 
 
Concentració: 
8’13x106 

partícules/ml 

30.000 cèl·lules 
30.000 partícules 
 

3’7 µl 

30.000 cèl·lules 
150.000 partícules 
 

18 µl 

30.000 cèl·lules 
300.000 partícules 
 

36 µl 

ENZIM 
 
Concentració: 
6’69x106 

partícules/ml 

30.000 cèl·lules 
30.000 partícules 
 

4’5 µl 

30.000 cèl·lules 
150.000 partícules 
 

22 µl 

30.000 cèl·lules 
300.000 partícules 
 

45 µl 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCUBACIÓ AMB PARTÍCULES 

Quan les cèl·lules estiguin preparades, amb les partícules en el medi, les haurem de deixar a la 

incubadora durant 24 hores. Amb aquest temps, les partícules entraran en contacte amb les 

cèl·lules i podrem valorar la seva toxicitat a diferents concentracions segons la proporció de 

cèl·lules vives o mortes que observem.  

Podem aprofitar aquest temps per repetir l’experiment i augmentar la fiabilitat dels resultats 

finals. 

Figura 98. Addició de partícules al medi amb el cultiu 
cel·lular. Font: Estudi propi. 

Figura 99. Pous amb cèl·lules i partícules de la 
repetició de l’experiment per augmentar-ne la 
fiabilitat. Font: Estudi propi. 
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TRACTAMENT DE LA MOSTRA 

Abans de l’anàlisi de resultats, és imprescindible el marcatge de la mostra amb fluorescència 

per diferenciar les cèl·lules mortes de les vives. En aquest cas, les proporcions que busquem 

són de 0’1µl de calceïna i 1µl de bromur d’etidi per cada mil·lilitre de medi. 

Tenint en compte que l’experiment consta de 24 pous i que cada un té un volum de 0’3ml, 

podem calcular que, en total, tenim 7’5 ml de medi amb cultiu cel·lular. 

 

 

Amb la informació anterior, podrem saber el volum que hem de preparar de cada component: 

 

 

 

 

 

Per què la calceïna? 

D’una banda, la cèl·lula té esterases, enzims que trenquen enllaços èster. D’altra banda, la 

calceïna és una molècula que presenta aquest tipus d’enllaç en grans quantitats per tal de 

bloquejar la seva pròpia fluorescència. Per tant, si la cèl·lula està viva, presentarà els enzims 

que tallaran la calceïna i n’activaran la fluorescència. En canvi, si està morta, els enzims 

estaran inactivats i, com a conseqüència, la calceïna es mantindrà en el seu estat natural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

0’3ml ×24 pous = 7’5 ml 

7’5 ml medi × 0’1µ l calceina      = 0’75 µl calceina 

      1ml medi 

7’5ml medi × 1µ l homodímer etidi = 7’5µl bromur d’etidi 

             1ml medi 

  

    

      
  

   

      
  

    

      
  

    

      

Figura 100. (a) Representació de l’enzim esterasa tallant els enllaços éster de la calceïna. La cèl·lula es torna fluorescent. (b) 
Representació d’una cèl·lula morta, els enzims dels quals ja no realitzen la seva funció. La calceïna es manté intacta i, en 
conseqüència, la cèl·lula també. Font: Estudi propi. 
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(a) 
  

    

    
  

    

    

(b) 

1:1 1:5 1:10 

1:1 1:5 1:10 

(a) 

(b) 

Per què l’homodímer d’etidi? 

Aquesta molècula té una gran afinitat amb l’ADN. Tot i això, li és impossible arribar-hi perquè 

la membrana plasmàtica cel·lular li bloqueja l’entrada. Així doncs, quan aquesta està afectada 

o simplement es trenca, deixa passar aquest component el qual tenyeix de vermell el material 

genètic. Així doncs, al final, marca les cèl·lules mortes ja que són les que tenen la membrana 

danyada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTATS 

A continuació hi ha presentades algunes fotografies amb microscopi de fluorescència de les 

cèl·lules incubades amb diferents partícules durant 24 hores i a diferent concentració cèl·lula-

partícula: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 101. (a) Representació d’una cèl·lula sana impedint el pas de la molècula de homodímer d’etidi a través de la membrana 
plasmàtica. (b) Representació d’una cèl·lula morta, la qual té la membrana plasmàtica afectada i permet la interacció entre el 
homodímer d’etidi  i l’ADN. El resultat és la tinció d’aquesta última. Font: Estudi propi. 
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Figura 103. Gràfic de partícules a diferent concentració segons la seva viabilitat cel·lular (en %). Font: Estudi propi. 
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Figura 102. Imatges obtingudes des del microscopi de fluorescència de partícules (a) Inside, (b) Outside i (c) amb l’enzim ureasa, 
demostrant-ne la viabilitat cel·lular. El verd representa les cèl·lules vives i el vermell, les mortes. Les concentracions cèl·lula:partícula 
estan indicades a la part superior. Font: Estudi propi. 

1:1 1:5 1:10 

(c)  

 

 

 

 

 

 

S’han avaluat un total de 200 cèl·lules per tractament (és a dir, per tipus de partícula), i el 

gràfic següent representa la mitjana de tres experiments independents. Les barres 

d’error representen la desviació estàndard: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	   	   %	  Viabilitat	   	  
Superfície	  de	  
propietats	  

	  
	  

Concentració	  
(cèl·∙lula:partícula)	  

Experiment	  1	   Experiment	  2	   Experiment	  3	   %	  Mitjana	  
Viabilitat	  
cel·∙lular	  

SiO2	   	   1:1	   97,53	   98,75	   97,53	   97,93	  
SiO2	   	   1:5	   95,12	   93,10	   95,12	   94,45	  
SiO2	   	   1:10	   96,89	   98,83	   96,89	   97,54	  
NH2	   	   1:1	   99,41	   98,85	   99,41	   99,23	  
NH2	   	   1:5	   99,03	   98,85	   99,03	   98,97	  
NH2	   	   1:10	   98,90	   97,84	   98,90	   98,55	  

Ureasa	   	   1:1	   98,78	   99,10	   98,78	   98,89	  
Ureasa	   	   1:5	   98,42	   98,41	   98,42	   98,42	  
Ureasa	   	   1:10	   98,99	   98,39	   98,99	   98,79	  

 
Figura 104. Dades utilitzades per elaborar el gràfic anterior. Els percentatges han estat calculats a través d’un programa informàtic dissenyat 

específicament per reconèixer les cèl·lules segons el color, des de les fotografies del microscopi de fluorescència. Font: Estudi propi. 
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Figura 105. Imatges del cultiu cel·lular amb partícules ureasa. Font: Estudi propi. 

(a) 

(b) 

Figura 106. Representació de la varietat de capacitats que poden tenir les micro i nanopartícules i la 
quantitat de fàrmac que transporten conseqüentment. Font: Estudi propi. 
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ANÀLISI DE RESULTATS 

Per analitzar els resultats, partirem de les hipòtesis inicialment plantejades. 

Per tal de dirigir una elevada quantitat de fàrmac, una alta 
concentració de partícules és preferible. Tot i això, hem de tenir 
en compte que a mesura que aquesta augmenta, la viabilitat 
cel·lular es redueix. 

Amb els experiments d’aquest apartat, no s’ha pogut comprovar la primera premissa 

d’aquesta hipòtesi, la qual assenyala: “Per tal de dirigir una elevada quantitat de fàrmac, una 

alta concentració de partícules és preferible.” Tot i això, a partir de la recerca bibliogràfica i les 

entrevistes a experts, he arribat a les següents conclusions:  

Segons les investigacions actuals amb aquest tipus de partícula, no es pot saber del cert si, pel 

tractament in vivo, les concentracions haurien de ser més altes i, per tant, possiblement 

tòxiques. Això és degut al fet que, la capacitat de les partícules hollow i la internalització 

d’aquestes, no està totalment definida.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Q1 = 
Q2 = 
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Figura 107. Representació de l’efecte de la concentració segons l’eficiència d’internalització. (a) Una 
baixa concentració és suficient, ja que les partícules entren dins la cèl·lula. El problema és que 
l’eliminació de la partícula quan ja ha realitzat la seva funció és més difícil. (b) Una alta 
concentració és necessària per tal d’assolir el mateix grau d’eficàcia que si les partícules 
s’introduïssin amb més facilitat. Font: Estudi propi. 

(a) (b) 

Figura 108. Representació del problema dels agregats i la solució dels recobriments. (a) Partícules sense 
recobriment. (b) Partícules amb recobriment. Font: Estudi propi. 

(a) (b) 
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En tot cas, la millor opció dependrà del tipus de càncer i del mètode. Amb això vull dir que en 

el cas que les partícules entressin dins la cèl·lula, la concentració podria ser més baixa, però 

alhora podrien presentar més problemes per ser eliminades després de realitzar la seva 

funció. Per tant, una alta concentració de partícules no determina totalment el transport 

d’una gran quantitat de fàrmac.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A més, segons les imatges de la figura 105 (b), la presència d’agregats és habitual dins del 

cultiu. Això, a més de dificultar l’eficàcia, elimina totalment la possibilitat de reproduir un 

experiment amb condicions similars. En poques paraules, un experiment de partícules amb 

agregats és un sistema no controlat, i si volem aplicar-lo a l'estudi de fàrmacs i tractaments, 

necessitem un sistema homogeni per poder comparar els resultats. Així mateix, cal tenir en 

compte que les partícules tenen tendència a agregar-se a concentracions molt elevades i en el 

cas que s’administressin in vivo, seria molt difícil dirigir-les allà on volguéssim. Per tant, 

l’objectiu és:  

1. transportar la major quantitat de fàrmac amb el menor de partícules possible 

augmentant-ne la capacitat, o 

2. evitar els agregats afegint recobriments a les partícules. 
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La segona premissa, la qual s’ha comprovat amb els experiments, assenyala: “Tot i això, hem 

de tenir en compte que a mesura que aquesta augmenta, la viabilitat cel·lular es redueix.” 

El gràfic de la figura 103, demostra la biocompatibilitat a concentracions de 1:1 fins a 1:10 per 

als tipus de partícula Hollow Mesoporous Silica Microparticles Inside (SiO2), Outside (NH2) i 

amb enzim (ureasa). Tot i haver anat augmentant la concentració progressivament, no hi ha 

hagut cap canvi destacable. És més, la majoria dels percentatges de viabilitat cel·lular són 

superiors al 95% independentment de la concentració i el tipus de partícula.  

Això pot ser degut al següent:  

1. les concentracions escollides són massa reduïdes,  

2. la concentració o dosi de partícules administrades no és un element de màxima 

rellevància, o 

3. el silici és un material biocompatible i, tot i que s'ha descrit anteriorment que les 

partícules positives són tòxiques, altres factors poden influir.  

El primer factor suggereix que s’haurien d’haver utilitzat concentracions cèl·lula:partícula 

molt més elevades. Actualment aquesta hipòtesi no es pot comprovar, ja que no sabem quina 

concentració és la que necessitem segons el tipus de càncer, fàrmac o tractament específic de 

cada pacient. Tot i això, podem provar, en experiments futurs, d’augmentar la dosi 

considerablement per assegurar-nos que a concentracions màximes, la viabilitat es manté. És 

important remarcar, però, que molts dels experiments que s’estan duent a terme sobre la 

toxicitat de partícules utilitzen les mateixes concentracions com a base i tenen resultats molt 

variats. 44 

 

 

 

El segon factor fa referència a la poca influència de la concentració per determinar la toxicitat. 

Dins la lògica del món macroscòpic, no hi ha cap dubte que existeix una relació proporcional 

entre la dosi administrada i la seva toxicitat. Tot i això, en el món micro i nanoscòpic hi ha 

hagut estudis que han demostrat tot el contrari. Un exemple és el següent: 

Comparant els efectes a la salut de les partícules TiO2 de mides diferents inhalades, és curiós 

que la dosi mínima (10 mg/m3) de partícules de 20 nm de diàmetre, provoquessin el 

creixement d’un tumor de pulmó més gran que una dosi més elevada (250 mg/m3) de 

partícules de 300 nm de diàmetre. Aquests resultats posen en evidència el fet que la superfície 

                                                             
44 Parodi, A. Quattrocchi, N. Van de Ven, A. Chiappini, C. Evangelopoulos, M. Martinez, J. Brown, B. 
Khaled, Sm. Yazdi, I. Vittoria Enzo, M. Isenhart, L. Ferrari, M. Tasciotti, E. “Synthetic nanoparticles 
functionalized with biomimetic leukocyte membranes possess cell-like functions”. Nature 
Nanotechnology. 2012. 

Figura 109. Il·lustració extreta de l’article 42 demostrant la concentració que 
es sol utilitzar en els experiments de viabilitat cel·lular. Font: Veg. nota 42. 
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Figura 110. (a) Inflamació generada per les partícules segons la superfície de contacte. (b) Indicació de 
l’oxidació cel·lular deduïda per la fluorescència causada per nanopartícules i micropartícules segons la 
dosi administrada. Font: Veg. nota 16. 
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de propietats és el factor que té una relació directa amb els efectes nocius i no la massa de la 

dosi.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fent referència al tercer factor, sembla que el silici, en aquest cas, és totalment biocompatible 

i que el problema de toxicitat de les partícules positives descrit anteriorment, podria ser 

causat per altres variables. Per tant, mentre que aquelles eren tòxiques, aquestes no ho són 

perquè la mida és tan gran que: 

a) no interfereixen en els processos cel·lulars, o 

b) no entren dins la cèl·lula. 

Aquesta última hipòtesi serà analitzada al següent experiment. 

En conclusió, podem afirmar el següent: 

• la concentració administrada dependrà de la capacitat de la partícula, el tipus de 

càncer, fàrmac o tractament, 

• les concentracions elevades no són preferibles a causa dels agregats, 

• la dosi no és el factor més important a tenir en compte per determinar la toxicitat de 

les partícules investigades, i 

• tot i que les propietats de la superfície han demostrat ser un dels factors més 

importants per determinar la toxicitat d’altres tipus de partícules, en aquest cas, 

inesperadament, no hi ha hagut cap tipus d’influència. 

 

 

                                                             
45 http://arxiv.org/pdf/0801.3280.pdf 
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Figura 111. (a) Conjunt de nanopartícules. (b) Conjunt de micropartícules. (c) Representació del perímetre de propietats. Font: Estudi propi. 
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 Com a conseqüència de l’elevada variabilitat de propietats que 
distingeixen la ciència micro de la nano, els resultats de viabilitat 
cel·lular presentaran diferències destacables. 

La diferència més important a tenir en compte quan parlem de partícules micromètriques o 

nanomètriques, és la relació superfície-volum de cada una d’elles. Amb això vull dir, les 

partícules nano tenen molta més superfície de contacte amb les molècules del medi (la figura 

111 demostra aquesta afirmació.) Així doncs, depenent de la superfície de càrrega positiva, 

negativa o amb enzim, les cèl·lules seran afectades amb major o menor grau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal com es pot comprovar a l’esquema anterior, doncs, la nanotecnologia, en el mateix espai 

ens ofereix un efecte més intens. Per tant, ens hem d’assegurar que sigui positiu, sempre que 

sigui possible.  

Aquesta variable i la repercussió, però, van més enllà que la simple diferència entre dues 

magnituds. Això és, dins la pròpia ciència nanomèdica, s’estudien partícules, cas per cas, de 

només uns nanòmetres de diferència i s’obtenen resultats completament diferents. 

Seguidament, exposo un recull dels resultats de grups de recerca d’arreu del món que estan 

treballant amb partícules Mesoporous Silica Nanoparticles. 

USA: MIDA DE PARTÍCULA 20-200 NANÒMETRES 

Aquest grup d’investigadors ha demostrat amb el gràfic següent que, no només la mida és un 

factor decisiu, sinó que la línia cel·lular escollida també pot influir en la viabilitat. Amb això 

entenem que els tipus de partícules són específiques per a cada tipus de càncer i, per tant, han 

de ser capaces d’encapsular el model de fàrmac corresponent. 46 

                                                             
46 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25819884 
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Figura 113. Testos de viabilitat cel·lular per a Hollow Mesoporous Silica Nanoparticles a diferents concentracions. (A) 
cèl·lules MDA-MB-231. (B) cèl·lules endotèliques. Font: Veg. nota 2. 
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A més, dins d’aquest seguit de mides, les nanopartícules silici de 60 nm han presentat un 

comportament inusual en comparació a les de mida similar. Específicament, aquestes 

s’endociten més freqüentment però a dosis altes són la causa d’un decreixement 

desproporcionat de la viabilitat cel·lular. 

XINA: MIDA DE PARTÍCULA 100 NANÒMETRES 

Aquest altre article també ha demostrat l’alta internalització d’aquestes per sota dels 100nm.47 

XINA: MIDA DE PARTÍCULA 200 NANÒMETRES 

Seguidament, aquest altre grup ha investigat aquestes partícules de mida aproximada 200 nm 

incubades durant 48 hores i n’ha comprovat la toxicitat a diferents concentracions:48 

 

 

 

 

 

 

                                                             
47 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22124885 
48 https://www.dovepress.com/single-peptide-ligand-functionalized-uniform-hollow-mesoporous-
silica--peer-reviewed-fulltext-article-IJN 

Figura 112. Viabilitat (eix y) segons (A)(B)(C)(D)(E)(F) cultius cel·lulars diferents, mides de partícula diferent (llegenda: 
zona superior de la il·lustració) i dosis diferents (eix x). 
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Els resultats han sigut similars als observats a l’experiment amb micropartícules. La seva 

viabilitat cel·lular és molt elevada, ja que fins i tot a la concentració de 160 �g/ml, està per 

sobre del 90% per a les dues línies cel·lulars. 

Així doncs, tenint en compte la hipòtesi inicial i comparant els resultats de viabilitat obtinguts 

amb les Hollow Mesoporous Silica Microparticles, es poden extreure les següents conclusions 

generals: 

• El material Mesoporous Silica és biocompatible i viable per a aplicacions 

biomèdiques. 

• La mida és un dels factors que més influeix a la toxicitat de les partícules. 

• La mida crítica es troba per sota dels 100nm i coincideix amb l’interval de major 

internalització. 

• L’efecte causat per les propietats de la superfície depèn de la mida de la partícula i, 

conseqüentment, és més intens com més reduïm la mida. 

• Varies aplicacions són possibles amb el material Mesoporous Silica depenent de la 

biocompatibilitat dels recobriments. 

• La biodistribució dins l’organisme, la penetració i posició de la partícula dins la 

cèl·lula depenen de la seva mida. 

Tot i això, hem de tenir en compte que la variabilitat de condicions experimentals, el temps 

d’exposició o les diferents línies cel·lulars no permeten afirmar les conclusions al 100% i, per 

tant, es consideren orientatives per a futurs experiments. 

La polaritat de la partícula en determina la toxicitat. 

Estudis han demostrat que les partícules carregades, com les d’or, presenten més toxicitat que 

les seves formes neutres.49 Paral·lelament, les partícules positives basades en silici, titani i 

silici, ZnO i or, provoquen més efectes nocius que les seves variants negatives de mida 

similar.50 Aquest fet es pot atribuir a l’augment de la interacció electrostàtica entre les 

càrregues positives, representades per les partícules, i les negatives presents a la membrana 

cel·lular com alguns fosfolípids o el glicocàlix.51  

A més, s’ha comprovat que la polaritat de la partícula influeix en el grau d’internalització.52 

                                                             

49 Schaeublin NM, Braydich-Stolle LK, Schrand AM, Miller JM, Hutchison J, Schlager JJ, Hussain 
SM. “Surface charge of gold nanoparticles mediates mechanism of toxicity”. Nanoscale. 2011. 

50 Baek M, Kim IS, Yu J, Chung HE, Choy JH, Choi SJ. J. “Effect of different forms of anionic 
nanoclays on cytotoxicity”. Nanosci Nanotechnol. 2011. 

51 Alberts et al., “Biogenesis of the multifunctional lipid droplet: Lipids, proteins, and sites”. J Cell 
Biol. 2014.  
52 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3493258/#b30-ijn-7-5577 
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Així doncs, per comprovar la hipòtesi s’han de caracteritzar les partícules i analitzar-ne la 

d’internalització amb el mètode DLS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segons el DLS, les Hollow Mesoporous Silica Microparticles utilitzades per a l’experiment 

tenen les polaritats següents: 

 

 

 

 

 

Figura 116. Il·lustració de les diferents partícules i la seva polaritat. Font: Estudi propi. 
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Figura 114. Caracterització amb el mètode DLS de les partícules NH2 Outside, NH2 Inside i amb enzims per tal de 
determinar la polaritat de cada una. Les barres d’error representen la desviació estàndard. Font: Estudi propi. 

Figura 115. Caracterització amb el mètode DLS de les partícules NH2 Outside, 
NH2 Inside i amb enzims. Font: Estudi propi. 
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Figura 118. Variació de color del MEM segons el PH del medi. Font: estudi propi. 

Figura 119. Subcultius 
cel·lulars. Font: estudi 
propi. 

Segons la polaritat, les partícules Enzyme-propelled haurien d’haver tingut els resultats més 

baixos de viabilitat cel·lular. Tot i això, el gràfic de la figura 103, no demostra cap diferència 

destacable entre elles.  

Les partícules Outside no han 

presentat problemes de toxicitat 

i són negatives degut als grups 

NH2 localitzats a la perifèria. 

Aquests permeten l’adhesió, tan 

de fàrmacs com d’anticossos, 

per tal de dirigir activament el 

medicament a la zona del 

tumor. Així doncs, tenen moltes 

possibilitats en l’àmbit biomèdic 

en termes de propietats i toxicitat. 

Les partícules Inside tampoc tenen percentatges significativament baixos de viabilitat segons 

la seva polaritat. Aquest fet podria ser degut a les baixes concentracions escollides. 

PREGUNTES DURANT L’EXPERIMENT 

Per què les mostres tenen diferents tonalitats? 

El producte MEM té un indicador de PH anomenat roig de fenol, un medi tampó que està 

sempre vermell quan aquest és neutre (aproximadament 7’4). En el cas que el medi s’acidés 

amb CO2 a causa de la respiració cel·lular o d'una contaminació bacteriana, el color es tornaria 

ataronjat per la reacció redox amb H2CO3. Als biòlegs els preocupa molt la contaminació dels 

seus cultius i és per aquest motiu que utilitzen indicadors per regular-la. 

 

 

 

Per què s’han de fer subcultius? 

Les cèl·lules canceroses HeLa es divideixen eternament en les 

condicions adequades. Si les deixéssim dins d’un flascó, cada 

vegada tindrien menys espai per multiplicar-se i començarien a 

patir canvis que reduirien la fiabilitat dels experiments. Per tant, 

els subcultius són imprescindibles per deixar espai a les cèl·lules. 

Figura 117. Il·lustració d’una partícula Outside amb anticossos adherits i fàrmac 
a la zona interna. Font: Nanohybrids.net. 
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3.2.3. INTERNALITZACIÓ PER MICROSCOPI DE FLUORESCÈNCIA I 
ANÀLISI DEL MOVIMENT DELS NANOMOTORS 

OBJECTIU 

Comprovar la internalització de les micropartícules propulsades per enzims (nanorobots) pel 

microscopi de fluorescència en un cultiu cel·lular i observar el moviment dels nanomotors. 

MATERIAL 

Nom Nombre d’unitats Il·lustració 
Placa de cultiu cel·lular 1 unitat quadrada 

1 unitat esfèrica 

 
Calculadora científica 1 unitat 

 
Pipeta automàtica 4 de volums diferents 

(interval: 1 microlitre a 50 
mil·lilitres) 

 
Puntes de pipeta 2 capses segons la mida de la 

pipeta automàtica 

 
Tubs d’Eppendorf 1 capsa 

 

APARELLS 
Campana de seguretat 
biològica 

1 unitat 
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Congelador de mostres 
biològiques a -80ºC 

1 unitat 

 
Centrifugadora 1 unitat 

 
Incubadora 1 unitat 

 

COMPONENTS QUÍMICS 
MEM (Mimnimum 
Essential Medium) 

1 unitat 

 
Tripsina 1 unitat  

Micropartícules 1 tipus 

 
Plasma Membrane-GFP 
(BacMam 2.0) 

1 unitat 
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Actina RFP (BacMam 
2.0)  

1 unitat 

 

DISSENY EXPERIMENTAL 

Les partícules escollides són les Hollow Mesoporous Silica Microparticles propulsades per 

enzims. S’hauran de cultivar 15.000 cèl·lules per pou inicials i la concentració de partícules 

s’anirà augmentant en la mateixa proporció que a l’experiment anterior. La mostra serà 

tractada amb components químics per donar fluorescència als components escollits i 

localitzar la posició de les partícules dins del medi cel·lular. 

 

MÈTODE 

 

 

Els passos de descongelació, canvi de medi i tripsinització estan descrits a l’experiment 3.2.2. 

 

 

 

 

Descongelació, canvi 
de medi, 

tripsinització 
Recompte i sembra 

Marcatge fluorescent 
del citoesquelet i la 

membrana 
plasmàtica 

Incubació amb 
partícules 

Observació 
• Microscopi de 

fluorescència 
• Moviment dels 

nanomotors 

Anàlisi de resultats 

Control 1:5 1:10 

Control 1:1 1:5 1:10 

Plasma 
Membrane-GFP 
(BacMam 2.0) 

Actina RFP 
(BacMam 2.0) 

1:1 

Figura 120. Esquerra: esquema gràfic del disseny experimental (cèl·lula:partícula) segons el tractament de la mostra. Dreta: exemple real d’una 
placa de cultiu cel·lular. Font: Estudi propi. 

Fluorescència vermella 

Fluorescència verda 
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RECOMPTE I SEMBRA 

A partir de la càmera Neubauer, anteriorment descrita, realitzarem el recompte de cèl·lules: 

 

 

 

 

 

 

Tenint en compte la concertació de 325.000 cèl·lules per mil·lilitre del flascó i seguint el 

disseny experimental de 15.000 cèl·lules per pou, farem els càlculs següents: 

 

Sabem que el volum màxim de cada pou és 0’3 ml i que el volum de cèl·lules per cada un és 

de 0’027 ml. Si comptem 9 pous, el volum total serà de 2’7 ml i si li restem el volum total de 

cèl·lules (0’246 ml), sabrem el volum de medi que hi hem d’afegir. 

 Volum per pou Volum total (× 9) 

Cèl·lules 0’027 ml 0’246 ml 

Medi 0’273 ml 2’454 ml 

Cèl·lules i medi 0’300 ml 2’700 ml 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concentració =    total de cèl·lules comptades   

   nombre de quadrants × volum del quadrant 

547.500 cèl·lules/ml =                 53+57+60+49   

                               4 × 10-4 

15.000 cèl·lules  ×   1 ml       = 0’027 ml del flascó/pou = 27 µ l/pou 

             547.500 cèl·lules 

     

Càlcul total de cèl·lules en 
excés:  

27 µ l × 9 pous = 246 µl 

Figura 121. Imatge del cultiu amb 15.000 cèl·lules 
per pou. Font: Estudi propi. 
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MARCATGE FLUORESCENT DEL CITOESQUELET I LA MEMBRANA 
PLASMÀTICA 

El marcatge fluorescent de la mostra és essencial per diferenciar els components cel·lulars que 

s’estudien a través d’un microscopi. 

Aquests components químics estan basats en la tecnologia BacMam 2.0, la qual conté el virus 

d’insecte baculoviridae, que no es replica en cèl·lules humanes (per tant, és segur) i permet 

marcar components amb una incubació d’una nit. 

 

 

 

 

 

ACTIN RFP (BACMAM 2.0) 

Amb aquest tractament es marca l’actina amb la proteïna RFP vermella fluorescent, la qual 

s’expressa en contacte amb el virus baculoviridae. El procediment es duu a terme amb 

cèl·lules vives, cosa que permet una resolució molt definida. 

PLASMA MEMBRANE-GFP (BACMAM 2.O) 

Aquest producte funciona amb la mateixa tecnologia però marca, amb la proteïna fluorescent 

verda GFP, la membrana cel·lular.  

HOECHST 33342 

Aquest marcador nuclear penetra la cèl·lula i emet fluorescència blava quan s’uneix a 

l’ADNbc. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 122. Tractament d’una mostra amb la tecnologia BacMam la qual provoca l’expressió d’un gen 
que codifica per una proteïna fluorescent. Font: Estudi propi. 

Figura 123.  Esquerra: cèl·lula tractada amb els marcadors Actina RFP (vermell) i 
Plasma Membrane-GFP (verd). Dreta: mostra tractada amb Hoechst 33342 (blau). 
Font: Thermofisher.com. 
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Les quantitats que s’han d’afegir de cada marcador estan escrites en el vial originari segons la 

concentració de cèl·lules de la qual disposem. 

INCUBACIÓ AMB PARTÍCULES 

Seguim el model d’experiment anterior. Apartat: Incubació amb partícules. 

INTRODUCCIÓ DEL SUBSTRAT 

El tipus de partícula que estem utilitzant està propulsada per l’enzim ureasa. Per tant, la 

reacció catalítica seguirà l’esquema següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enzim Producte 

Ureasa 

urea 
H2O 

H2O H2O 

CO2 + 
2NH4OH 

Substrat 

Figura 124. Esquema de la reacció catalítica de l’enzim ureasa. Font: Estudi propi. 



 77 

Figura 125. Adquisició d’imatges al llarg de l’eix Z. Font: Estudi propi. 

Figura 126. Imatges del microscopi de fluorescència. Font: Estudi propi. 

Síntesi de micro i 
nanopartícules 

Comprovació de la viabilitat 
cel·lular 

Internalització per microscopi 
de fluorescència i nanomotors 

RESULTATS 

Els resultats han estat obtinguts a partir del microscopi de fluorescència, el qual pot fer 

reconstruccions en 3D a través de la superposició d'imatges obtingudes en els eixos X-Y-Z: 
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Figura 127. Reconstrucció en 3D. Font: Estudi propi. 
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Figura 128. Fotografies reals del procés. Font: Estudi propi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’annex 4 hi ha una gravació del moviment per reaccions catalítiques dels nanomotors en 

contacte amb el substrat urea. En aquest cas, el medi en el qual es troben és l’aigua.  

ANÀLISI DE RESULTATS 

Els resultats demostren la clara capacitat d’internalització de les partícules propulsades per 

enzims, especialment a la zona de la perifèria. A través de la reconstrucció en 3D també es pot 

veure (verd fluorescent) com han entrat deixant l’estructura cel·lular totalment intacta. Tot i 

això, després de 24 hores d’incubació algunes s’han quedat a l’exterior. 

El fet que no hi hagi una internalització completa és molt important a tenir en compte quan 

pensem en la futura funcionalització especialitzada de cada tipus de partícula. Si les 
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nanopartícules tenen la capacitat d’entrar a la cèl·lula, ens interessa que aquestes només 

tinguin afinitat amb les canceroses. En canvi, si les partícules es queden al voltant, ens 

interessa funcionalitzar-les de tal manera que, com a conseqüència d’un agent extern 

controlat, alliberin el fàrmac a les zones tumorals. Un exemple d’aquest últim seria l’ús de 

l’ultrasò per a trencar la membrana de la nanopartícula, aprofitant-ne la fragilitat en estar 

buida per dins (Hollow Particles). 

 

Els nanomotors propulsats per enzims (Enzyme-Powered Hollow 
Mesoporous Janus Nanomotors), són micropartícules que poden 
desplaçar-se per transportar fàrmac.  

A l’annex 4 hem pogut comprovar el moviment dels nanomotors en aigua. L’objectiu dels 

experiments futurs serà comprovar que aquests poden arribar activament a les cèl·lules 

tumorals en un medi cel·lular i alliberar el fàrmac corresponent. Així mateix, aquest treball és 

la base d’aquests experiments ja que, abans d’analitzar el desplaçament dels nanomotors en 

medis cel·lulars, hem de comprovar que aquests: 

a) estan formats per materials biocompatibles (completat a l’experiment 3.2.2.), i 

b) s’internalitzen correctament dins les cèl·lules (experiment següent). 
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3.2.4. INTERNALITZACIÓ PER MICROSCOPI ELECTRÒNIC DE RASTREIG 
(SEM) 

OBJECTIU 

Obtenir una imatge 3D de la internalització de les partícules: Hollow Mesoporous Silica 

Microparticles propulsades per enzims a través del microscopi electrònic de rastreig. 

MATERIAL 

Nom Nombre d’unitats Il·lustració 
Placa de cultiu cel·lular 
cilíndrica 

2 unitats  

Calculadora científica 1 unitat 

 
Pipeta automàtica 4 de volums diferents 

(interval: 1 microlitre a 50 
mil·lilitres) 

 
Puntes de pipeta 2 capses segons la mida de la 

pipeta automàtica 

 
Tubs d’Eppendorf 1 capsa 

 

APARELLS 
Campana de seguretat 
biològica 

1 unitat 
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Internalització amb 
microscopi electrònic de 

rastreig 

Congelador de mostres 
biològiques a -80ºC 

1 unitat 

 
Centrifugadora 1 unitat 

 
Incubadora 1 unitat 

 

COMPONENTS QUÍMICS 
MEM (Mimnimum 
Essential Medium) 

1 unitat 

 
Tripsina 1 unitat  

Micropartícules 3 tipus 

 
PBS 1 unitat 

 
Glutaraldehid 1 unitat 
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DISSENY EXPERIMENTAL 

Les partícules escollides són les Hollow Mesoporous Silica Microparticles propulsades per 

enzims. S’hauran de cultivar 100.000 cèl·lules per pou cilíndric inicials i la concentració de 

partícules s’anirà augmentant en una proporció cèl·lula:partícula 1:50-1:100. La mostra serà 

tractada amb components químics per fixar-la i preparar-la correctament per a l’observació. 

 

 

 

 

MÈTODE 

 

 

 

Els passos de descongelació, canvi de medi, tripsinització, recompte, sembra i incubació de 

partícules estan descrits a l’experiment 3.2.2. Tot i això, la incubació amb partícules només 

dura 2 hores. 

DESHIDRATACIÓ 

La deshidratació s’ha de dur a terme amb un seguit de dissolucions amb diferents 

concentracions d’etanol. 

Descongelació, 
canvi de medi, 
tripsinització 

Recompte i 
sembra 

Incubació amb 
parícules (2h) Deshidratació Fixació 

Observació 
•  SEM (Microscopi 

electrònic de 
rastreig) 

Anàlisi de 
resultats 

 

 

   
 
 

     
 1:50 

 

 

   
 
 

     
 1:100 
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En aquest cas, utilitzarem etanols al 50%, 70%, 90% (incubacions de 10 minuts cada un) i 

100% (3 incubacions de 10 minuts). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIXACIÓ 

La fixació és un tractament destinat a mantenir l'estat intacte en el qual es troben les cèl·lules 

en un moment determinat. Aquest procediment químic provoca la immobilització dels 

components cel·lulars i els condueix a una resistència a la degradació molt elevada. 

1. Rentat de cèl·lules amb PBS (x2). Un rentat és l’intercanvi de substàncies del cultiu 

cel·lular per eliminar impureses o contingut no desitjat. 

2. Rentat amb glutaraldehid al 2’5%: intercanvi de PBS per Glutaraldehid. 

Per tant, l’esquema del procés seria el següent:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Un cop deshidratades, s’ha finalitzat el procés assecant les mostres amb la tècnica critical 
point-drying (realitzat pel servei de microscòpia). 

 

Figura 129. Dissolucions a diferents concentracions d’etanol. Font: Estudi propi. 
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Figura 130. Esquema del procés de fixació. Font: Estudi propi. 
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RESULTATS 

 

 

ANÀLISI DE RESULTATS 

Les micro i nanopartícules de silici amb porus poden 
internalitzar-se a cèl·lules canceroses. 

Amb aquest experiment i l’anterior, tenim una clara confirmació d’aquesta hipòtesi. En aquest 

cas, podem dir que les micropartícules de silici amb porus i propulsades per enzims es poden 

internalitzar en cèl·lules HeLa a partir de les 4 hores d’incubació. 

 

 

 

 

 

Figura 131. La cèl·lula està endocitant les partícules. Font: Tània Patiño a les instal·lacions de l’IBEC. 
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3.2.5. EMPRESA FARMACÈUTICA VETERINÀRIA: HIPRA 

Hipra és una companyia farmacèutica veterinària dedicada a la recerca, producció i 

comercialització de productes per a la Salut Animal. Amb mig segle d’història, és una empresa 

referent, especialment en biològics. Actualment, ocupen una de les primeres posicions en el 

rànquing d’empreses de la indústria veterinària d’àmbit mundial en biològics.53 

A Hipra la recerca és prioritària. Dediquen el 10% de la facturació anual a R+D, l’activitat 

de la qual està dirigida a obtenir productes d’alta tecnologia i se centra en els camps 

d’immunologia, microbiologia, genòmica, proteòmica, biologia molecular, tecnologia 

farmacèutica i assajos preclínics i clínics. Tots els productes que es venen a l’empresa 

provenen de la recerca pròpia i tenen col·laboracions amb centres d’investigació, tan 

nacionals com internacionals. Alguns exemples d’aquests són: 

• Bionanoplus (Navarra) 

• Nanomol (Barcelona) 
• Yflow (Malaga) 

• Lifebioencapsulation  (Almeria) 
• LEITAT (Barcelona) 

He tingut la sort de parlar amb el director general, el Sr. Carlos Montañés i la Sra. Èlia 
Torroella, directora del departament R+D, els quals m’han ofert una visió global del món de 

l’empresa veterinària. 

RESULTATS 

Durant molts anys, Hipra ha estat investigant l’encapsulació d’antibiòtics per a aplicacions 

veterinàries. Tot i això, arran de la coneguda crisi dels antibiòtics que ha afectat tant els 

éssers humans com els animals, han hagut de canviar la direcció de les investigacions. 

Institucions públiques i privades d’arreu del món estan lluitant perquè l’ús dels antibiòtics en 

animals es redueixi considerablement. El problema és que els antibiòtics que consumeixen 

tenen una altra probabilitat d’arribar a nosaltres, ja sigui per vies com el menjar o pels 

excrements cap al medi ambient.  

 

 

 

 

 

                                                             
53 http://www.Hipra.com 

Figura 132. Esquema dels elements implicats a la resistència als 
antibiòtics i la seva relació. Font: Royal Society Publishing. 
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Com a conseqüència, l’empresa ha apostat pels biològics, també anomenats vacunes. Fins a 

l’actualitat, el 75% de la recerca mundial en fàrmacs ha estat destinada al descobriment de 

nous antibiòtics i de com encapsular-los. En poques paraules, s’ha apostat per la recerca de la 

solució a un problema que es considerava inevitable. En conseqüència, pocs recursos (només 

el 25%) s’han invertit en la millora de vacunes, les quals són un medi de prevenció per a una 

malaltia i un mètode alternatiu i eficaç als antibiòtics. 

Les vacunes o biològics són preparacions destinades a crear immunitat contra una malaltia 

estimulant en la producció d’anticossos. Pot tractar-se, per exemple, d’una suspensió de 

microorganismes morts o atenuats, o de productes derivats de microorganismes. El mètode 

més habitual de subministrament és la injecció, tot i que alguns s’administren amb un 

vaporitzador nasal o oral. Una vegada la preparació ha estat introduïda pel mètode escollit, 

s’indueix una resposta immune específica contra el microorganisme patogen injectat. 

L’objectiu és crear memòria immunitària.54 

El 70% dels productes que es venen a l’empresa Hipra actualment són biològics. Avui dia 

estan investigant nous mètodes de 

subministrament, tenint en compte 

l’encapsulació. Tot i haver destinat molts 

esforços de recerca, apareixen 

problemes com la degradació o la 

incapacitat de retenció. Per tal de retenir 

bacteris o virus inactivats dins de 

partícules, aquestes han de permetre la 

interacció regulada amb el sistema 

immunitari, cosa que és un problema, ja 

que amb la tecnologia de 

subministrament actual no es pot 

garantir. 

Quin és l’avantatge de l’encapsulació? 

L’encapsulació té avantatges com la protecció de l’actiu, l’allargament del temps d’exposició o 

l’alliberació controlada. Així, es pot administrar una sola dosi al pacient que s’alliberarà a poc 

a poc des de la partícula i segons els agents externs escollits. L’empresa ha considerat 

l’encapsulació amb liposomes, tot i que la inestabilitat i falta de resistència han dificultat l’ús 

prolongat. Les opcions investigades als laboratoris de l’IBEC i l’ICMAB podrien ser candidates 

a substituir aquest últim, ja que són partícules amb molta més homogeneïtat i control. 

 

                                                             
54 http://www.vacunas.org 

Figura 133. Departament R+D HIPRA. Font: Hipra. 
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Quina és la relació entre l’empresa Hipra i els instituts de recerca 
amb els quals col·labora? 

L’empresa Hipra està en constant recerca de projectes amb potencial per tal de captar talent i 

col·laborar en investigacions que donaran lloc a un nou producte en el mercat. En aquest cas, i 

segons la política d’empresa, els subvencionen parcialment o totalment, hi aporten 

investigadors o fins i tot poden arribar a pactar royalties, percentatges de vendes d’un 

producte farmacèutic. Com a retorn, els investigadors pioners signen un contracte segons el 

qual els resultats seran exclusius per a l’empresa en qüestió. 

D’altra banda, han de tenir en compte que la feina d’un investigador es valora segons el 

nombre i la qualitat de les seves publicacions; en canvi, l’objectiu de l’empresa és la venda de 

productes. Per tant, a l’hora de contractar investigadors amb projectes amb potencial, s’ha dee 

considerar l’edat dels implicats ja que, per exemple, un estudiant de màster o postdoctorat 

necessita presentar un projecte amb resultats per obtenir el grau. Tot i això, si col·laborés amb 

una empresa, seria incompatible i, per tant, no podria optar al grau que li correspondria. En 

aquest cas doncs, es busquen investigadors que ja hagin acabat els estudis i que no depenguin 

totalment de les publicacions científiques. 

Per què és tan difícil l’encapsulació de biològics? 

En el cas dels humans, l’encapsulació d’un sol biològic podria ser possible amb grans esforços. 

Tot i això, per a animals necessiten administrar una gran varietat d’antígens, els quals sovint 

no són suficientment compatibles entre ells perquè estan encapsulats dins d’una mateixa 

partícula. Així doncs, necessiten encapsular cada antigen per separat i, actualment, des del 

punt de vista econòmic, això no és viable. 

Estudis d’Hipra demostren que, moltes vegades es produeix l’alliberament de fàrmacs abans 

que la partícula pugui arribar al lloc d’interès. Paral·lelament, s’ha observat el contrari, amb 

partícules que no s’aconseguien trencar en contacte amb l’estímul extern. 

El percentatge de productes que arriben al mercat és elevat? 

La filosofia empresarial, determinarà tant el percentatge de projectes que sobreviuran les 

fases de desenvolupament farmacèutic, com el grau d’eficiència del tractament necessari o el 

retorn econòmic. 

És a dir, si una empresa busca tenir un producte únic per tractar malalties específiques, és 

evident que molts dels projectes iniciats no arribaran mai al mercat. Això és degut a la gran 

dificultat a l’hora de trobar-los. En canvi, si es busca millorar productes comuns per tractar 

malalties generals, el percentatge d’èxit serà molt més elevat. De la mateixa manera, 

l’eficiència del tractament demanada es reduirà considerablement si no existeix cap altre 

component al món que tingui les qualitats curatives del teu producte. Conseqüentment, el 
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retorn econòmic serà elevat. Per una altra banda, un producte que curi malalties comunes que 

tingui un retorn econòmic elevat haurà de tenir una eficiència molt alta; si no, el retorn serà 

molt reduït. 

La taula següent mostra de manera esquemàtica el que s’ha explicat: 

 

En conclusió, l’empresa Hipra considera que la tecnologia d’encapsulació té molt de futur 

però que encara és massa aviat per ser utilitzat extensament en el món farmacèutic. 

Actualment, els processos de fabricació són massa agressius per als bioactius que es volen 

encapsular, cosa que s’ha comprovat amb els experiments de síntesi de partícules amb el 

mètode LHF. Aquest fet no treu, però, que en el futur no puguem desenvolupar nous mètodes 

que ens permetin obtenir un alliberament eficient, controlat i rentable de Biològics. 
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Figura 134. Departament R+D Hipra. Font: Hipra 

Figura 135. Seu central d’ Hipra. Font: Hipra 
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4. NANOCONCLUSIONS 

Sempre s’ha dit que el descobriment científic és un fet positiu del qual hem d’estar orgullosos i 

que ens permet ampliar els nostres coneixements i veure-hi més enllà. D’altra banda, tots 

sabem que les aplicacions tecnològiques han millorat la qualitat de vida de les persones des de 

l’àmbit de la salut, l’alimentació, la vestimenta, els medis de transport, l’educació i l’oci, entre 

molts d’altres. Tot i això, ens hem parat mai a pensar quines conseqüències negatives han 

provocat aquests canvis? La contaminació de l’atmosfera, els rius i els mars, el canvi climàtic, 

la ràpida extinció de les espècies biològiques o la clara diferenciació entre les classes socials 

només en són alguns exemples.  

La nanotecnologia, com el mateix nom indica, forma part d’aquest últim grup. Així doncs, què 

és el que ens aportarà? Qui tindrà accés a aquesta nova tecnologia? Estarà només disponible a 

un petit grup de la societat o tots podrem beneficiar-nos-en? Fins a quin punt ens pot 

augmentar els anys de vida? Seria sostenible un món en què la mitjana d’edat superés els 150 

anys? Podria utilitzar-se per millorar les armes de destrucció massiva? Fins a quin punt 

sabrem regular-ne l’ús? 

4.1. NANOCONCLUSIONS DE RECERCA 

La nanotecnologia ha demostrat una alta versatilitat i capacitat per resoldre problemes de 

molts àmbits. Possiblement, en el camp on s’han destinat més recursos és el de la 

biomedicina. Tot i això, de la mateixa manera que una mida petita ens proporciona 

esperances de noves propietats, també podrien no ser sempre les esperades. És per aquest 

motiu que hem de tenir present els riscos i els avantatges, per actuar en cada situació segons 

el que és més convenient. 

En el món de la nanomedicina, hi conviuen físics, químics, informàtics, enginyers, 

biotecnòlegs, nanotecnòlegs, biòlegs, etc. Per tant, és evident que la bona comunicació entre 

ells i el treball en equip és totalment imprescindible. Per a aquest projecte, he pogut observar 

especialment la relació entre químics i biòlegs, ja que, mentre que els primers eren els 

encarregats de sintetitzar les partícules, els segons en comprovaven la biocompatibilitat. A 

vegades els químics, en millorar protocols de síntesi, proporcionen noves propietats a les 

partícules que poden semblar molt prometedores. Tot i això, a l’hora de comprovar-ne la 

biocompatibilitat, apareixen molts problemes d’agregats, toxicitat de components, inactivitat 

dins la cèl·lula, esterilitat, entre d’altres, que no permeten tirar endavant els projectes. Així 

doncs, és essencial que les dues disciplines treballin de costat, complementant-se, tenint 

sempre en ment l’objectiu final i no només el de curt termini. 
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Després de les estades a l’ICMAB, IBEC i ICFO, he pogut treballar en el mateix tema des de 

diferents punts de vista. Tot i això, el denominador comú dels tres ha sigut la utilització de 

nanopartícules per solucionar els problemes de la medicina actuals. D’una banda, he treballat 

amb nanopartícules basades en CTAB i colesterol, d’altres en els mateixos components afegint 

or, i finalment amb silici i enzims. Cada un ha presentat problemes diversos, tant de toxicitat, 

com de síntesi. Per tant, he arribat a la conclusió que en el món de la nanotecnologia és molt 

important la revisió de la toxicitat cas per cas perquè cada tipus de partícula té les seves 

peculiaritats i es poden utilitzar en diferents casos. Aquest fet demostra per què hi ha molt 

poca legislació al respecte i la lentitud de les investigacions. Que les partícules de silici no 

siguin tòxiques a baixes concentracions no vol dir que la resta presenti els mateixos resultats. 

En poques paraules, tot i que la variabilitat de nanopartícules proporciona moltes 

possibilitats, també dificulta la comparació de resultats. 

En aquest sentit, i arran de l’alta biocompatibilitat de les partícules de silici, el futur de 

l’administració dirigida de fàrmacs rau en les investigacions següents. 

Millora d’eficiència: doble administració dirigida de fàrmacs. 

El transport actiu dins l’àmbit de l’administració de fàrmacs dirigida ha obert les portes a un 

nou tractament amb més possibilitats que la tradicional quimioteràpia. Típicament, hi ha dos 

maneres d’aconseguir l’eficient i augmentada administració de fàrmacs dirigida als teixits 

tumorals: l’una consisteix en la introducció del medicament a la cèl·lula tumoral i l’altra 

directament als seus vasos sanguinis.55 En qualsevol dels dos casos, els mètodes actuals 

dissenyats encara han de superar molts obstacles que apareixen específicament in vivo.  

Per exemple, fàrmacs dirigits a les cèl·lules tumorals poden arribar a provocar la resistència 

als medicaments, en molts casos causats per l’elevada expressió de la P-glycoproteïna.56 

D’altra banda, l’estratègia més recent dirigida als vasos sanguinis tumorals, tot i haver 

aconseguit inhibir el creixement del tumor localment, ha augmentat la probabilitat d’invasió 

tumoral i metàstasi.57 Conseqüentment, s’han dipositat moltes esperances en el disseny d’un 

nou mètode que inclogui la doble administració dirigida per no només compensar les 

debilitats del mètode simple, sinó que també un efecte antitumoral millorat. 

El més important que s’ha observat a les investigacions recents respecte a la combinació dels 

dos mètodes és l’obtenció d’un efecte sinèrgic amb un resultat terapèutic sense precedents.58 

                                                             
55 Arap W, Pasqualini R, Ruoslahti E. “Cancer treatment by targeted drug delivery to tumor vasculature 
in a mouse model”. Science. 1998. 

56 Wu CP, Hsieh CH, Wu YS. “The emergence of drug transporter-mediated multidrug resistance to 
cancer chemotherapy”. Mol Pharm. 2011. 

57 Pàez-Ribes M, Allen E, Hudock J, et al. “Antiangiogenic therapy elicits malignant progression of 
tumors to increased local invasion and distant metastasis”. Cancer Cell. 2009. 

58 Pastorino F, Brignole C, Di Paolo D, et al. “Targeting liposomal chemotherapy via both tumor cell-
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Figura 137. Technology Readiness Levels: mètode per estimar la maduresa d’una tecnologia. Font: ec.europa.eu. 

Exemples d’aquest efecte són la regressió del tumor i la destrucció de la vasculatura tumoral 

entre d’altres.59 Un altre informe d’interès és el de Pan et al., el qual ha demostrat aquests 

efectes amb Mesoporous Silica Nanoparticles.60 

4.2. NANOCONCLUSIONS METODOLÒGIQUES 

Després d’haver tingut la sort de poder parlar amb persones d’àmbits molt diferents, tant del 

món de la recerca com del món empresarial, presento les conclusions següents sobre la 

metodologia utilitzada. 

En primer lloc, m’agradaria introduir aquest apartat amb la il·lustració següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El concepte que representa aquesta fotografia m’ha acompanyat des del primer dia que vaig 

començar a pensar en el treball que volia realitzar. Al principi, quan vaig sentir-ne a parlar al 

documental al qual faig referència a l’inici del treball, Inversió de futur, no li vaig donar la 

importància que es mereixia. Ara, després de tota l’experiència, em veig obligada a fer-ne 

referència pel simple fet que, sense adonar-me’n, l’he estat seguint al peu de la lletra. 

Els anomenats Technology Readiness Levels, proposats per la NASA, són un mètode per 

estimar la maduresa d’una tecnologia. L’escala està formada pels intervals de 0 a 9, el nivell 9 

                                                                                                                                                                              
specific and tumor vasculature-specific ligands potentiates therapeutic efficacy”. Cancer Res. 2006. 

59 Gao H, Yang Z, Cao S, et al. “Tumor cells and neovasculature dual tar- geting delivery for 
glioblastoma treatment”. Biomaterials. 2014. 

60 Pan L, Liu J, He Q, Shi J. MSN. “mediated sequential vascular to cell nuclear-targeted drug delivery 
for efficient tumor regression”. Adv Mater. 2014. 
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Figura 138. Nivells assolits del Technology Readiness Levels segons la institució amb la qual he treballat. Font: ec.europa.eu. i 
estudi propi. 

sent l’aplicació al mercat. Així doncs, segons la metodologia aplicada en aquest treball, he 

aconseguit tenir una visió àmplia del següent:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTIGACIÓ: CEA, IBEC, ICFO, ICMAB 

1. Treball en equip: no hi ha cap dubte que la conclusió més important que he tret 

d’aquesta experiència és la grandíssima importància del treball en equip. No va haver-

hi un sol dia als laboratoris que no observés com tots els investigadors, ja fossin físics, 

químics, biòlegs, informàtics, biotecnòlegs o enginyers s’ajudaven uns als altres en els 

estudis que duien a terme. Jo mateixa vaig ser ajudada 

per la majoria d’ells en els experiments i el tractament 

de dades. Això demostra com, avui en dia, la ciència ja 

no és sinònim d’individus solitaris immersos en els 

seus pensaments. Avui, la recerca demana 

interdisciplinarietat i una gran varietat d’opinions i 

maneres de pensar. És per això que la majoria d’ells 

solen realitzar els seus màsters i doctorats en països 

diferents, contribuint així a la globalització de la 

ciència a escala mundial. 

2. Difícil accés a laboratoris: quan vaig plantejar-me 

els objectius al principi del treball, vaig adonar-me que 

una gran part només es podien assolir als laboratoris 

dels instituts de recerca més punters de Catalunya. 

Aconseguir l’accés no va ser feina fàcil, especialment per l’edat i la falta d’experiència. 

3. Protocols: la majoria dels mètodes i protocols que s’utilitzen al laboratori permeten 

variacions i no estan totalment estandarditzats. És evident que n’hi ha alguns, com el 

CEA 

Figura 139. Fotografia real del 
procés. Font: BIYSC.com 
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cultiu cel·lular, que estan definits i solen funcionar la majoria de vegades si es 

segueixen correctament. Però, des del moment que s’experimenta amb components i 

variables que no estem acostumats a controlar, poden aparèixer problemes i ens 

arrisquem a perdre la feina de setmanes. És important tenir-ho en compte sobretot en 

l’àmbit de la recerca, ja que a la indústria estem acostumats a fixar un protocol que ha 

estat provat i modificat pels investigadors durant molts anys. 

4. Agregats: l’aparició d’agregats és un problema que experimenten tots els 

investigadors que treballen amb nanopartícules. Això pot alterar els resultats de 

l’experiment perquè quan un conjunt de partícules s’agreguen, ja no presenten les 

mateixes propietats que si estiguessin aïllades. Algunes solucions inclouen la tècnica 

de la sonicació per a les partícules Mesoporous Silica, la qual ha demostrat ser 

efectiva tot i trencar un alt percentatge de partícules, i el recobriment amb agents 

químics.  

5. Netedat de la zona de treball: especialment quan es treballa amb cultius 

biològics, és essencial treballar dins d’ambients estèrils i manipulant els components 

dins de campanes. Si no es fa d’aquesta manera, no només pots contaminar tots els 

teus cultius i arruïnar la feina de setmanes, també pots afectar els dels altres grups de 

recerca que treballen al teu voltant. Per tant, s’ha de mantenir la zona de treball neta i 

pensar en els altres que treballen al teu costat. 

6. Seguretat al laboratori: abans d’entrar a qualsevol 

laboratori del món, s’han de complir una sèrie de 

requisits que asseguren que no posaràs la teva seguretat 

ni la dels teus companys en una situació compromesa. 

En el meu cas, a més d’estar supervisada per un 

investigador amb experiència, vaig haver d’assistir a 

xerrades de seguretat laboral i aprovar els exàmens 

pertinents. També s’ha d’anar vestit adequadament: això 

és, amb bata de laboratori, ulleres, guants, pantalons 

llargs i sabata tancada. 

7. Repetició d’experiments: els experiments es 

realitzen per triplicat per obtenir resultats més fiables, ja 

que repetir-los és un dels requisits necessaris a l'hora d'extreure conclusions.  

Quina és la importància dels experiments? 

Hem de recordar que l’objectiu principal de l’elaboració de nous tractaments de cura per al 

càncer és la possibilitat d’afectar només les cèl·lules tumorals. Per tant, la base de la 

investigació de partícules amb fàrmacs és assegurar-se que no són tòxiques per les cèl·lules 

tumorals a causa dels components pels quals estan formades, sinó pel medicament que 

transporten.  

Figura 140. Seguretat al 
laboratori. Font: Estudi propi. 
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Figura 142. Experiència a l’IBEC, l’ICMAB i l’ICFO (per ordre de fotografies). Font. Estudi propi. 

Per tant, els experiments realitzats són una aportació a la comunitat científica des de l’àmbit 

de la seguretat i proporcionen una base per, no només demostrar el conjunt de possibilitats 

que ens ofereix l’encapsulació de fàrmacs, sinó que també l’enorme potencial de les partícules 

descrites. 

EMPRESA: HIPRA 

Hipra ha estat essencial per a assolir els objectius inicials que tractaven de la relació que 

s’estableix entre un centre de recerca i una empresa. Com s’ha pogut comprovar, tot i que els 

dos investiguen per millorar la qualitat de vida dels éssers vius, els objectius finals de cada un 

varien. 

Com a conclusió, tenint en compte els gràfics inicials d’inversió, és evident que es necessiten 

més empreses com Hipra, tant a Espanya com a Catalunya, per estar al dia amb tota la recerca 

bàsica que es duu a terme a d’altres centres. Així mateix, com s’assenyalava a Inversió de 

futur, cal que ambdós tipus de centre treballin conjuntament per, no només accelerar la 

transferència tecnològica, sinó que també per aconseguir tenir un model econòmic basat en la 

producció de coneixement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 141. Experiments a l’ICFO. Font: Estudi propi. 
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