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RESUM  

En els primers capítols del següent treball, es fa una introducció als polímers 
conductors: què són, com es generen i quines aplicacions tenen. En la resta del 
treball, s’estudien les interaccions d’un polímer conductor, el PEDOT, amb una 
proteïna estructural, el col·lagen. S’han generat copolímers PEDOT/Col·lagen i 
s’ha caracteritzat els diferents sistemes, comprovant-ne l’estabilitat 
electroquímica. També s’ha estudiat la composició dels copolímers generats 
mitjançant l’espectroscòpia infraroja per transformada de Fourier (FTIR) i s’ha 
efectuat un estudi morfològic de la superfície de les mostres mitjançant una 
microscòpia electrònica d’escombrat (SEM). Finalment, s’ha estudiat la 
biocompatibilitat dels copolímers generats mitjançant assajos d’adhesió i 
proliferació cel·lular. 

RESUMEN  

En los primeros capítulos del presente trabajo, se hace una introducción a los 
polímeros conductores: qué son, cómo se generan y qué aplicaciones tienen. En 
el resto del trabajo, se estudian las interacciones entre un polímero conductor, el 
PEDOT, y una proteína estructural, el colágeno. Se han generado copolímeros 
PEDOT/Colágeno y se han caracterizado los distintos sistemas, comprobando su 
estabilidad electroquímica. También se ha estudiado la composición de los 
copolímeros generados mediante la espectroscopia infrarroja por transformada 
de Fourier (FTIR), y se ha efectuado un estudio morfológico de la superficie de 
las muestras mediante una microscopía electrónica de barrido (SEM). 
Finalmente, se ha estudiado la biocompatibilidad de los copolímeros generados 
mediante ensayos de adhesión y proliferación celular.  
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ABSTRACT 

In the first chapters of this work, there is an introduction to conducting 
polymers: what they are, how they are generated and their applications. In the 
rest of this work, interactions between a conducting polymer, PEDOT, and a 
structural protein, collagen, are studied. Different copolymers PEDOT/Collagen 
have been generated and characterized, verifying their electrochemical stability. 
Composition of the generated copolymers has also been studied using Fourier 
transform infrared spectroscopy (FTIR) technique, and a morphologic study of 
the samples’surfaces has been performed with a scanning electron microscope 
(SEM). Finally, cellular adhesion and proliferation experiments have been 
conducted to study biocompatibility of the generated copolymers. 
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OBJECTIUS 

 

L’objectiu del projecte és comprovar si l’addició de col·lagen al polímer conductor 
PEDOT n’altera les propietats de manera beneficiosa per a la indústria, de cara a 
donar al copolímer noves aplicacions biotecnològiques. Per això s’ha procedit a 
fer una: 

 

• Caracterització electroquímica dels copolímers PEDOT/Col·lagen en 
diferents proporcions. 

• Estudi de la composició de les mostres mitjançant l’espectroscòpia FTIR. 

• Estudi morfològic de la superfície dels copolímers mitjançant la 
microscòpia SEM. 

• Estudi de la biocompatibilitat dels copolímers mitjançant estudis d’adhesió 
i proliferació cel·lular sobre les mostres. 
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CAPÍTOL 1: 

INTRODUCCIÓ ALS 

POLÍMERS 

CONDUCTORS 

 

 

En aquest capítol es fa una introducció als polímers: què són, quins tipus hi ha i 
segons quins paràmetres es classifiquen i la seva història. Posteriorment, el 
capítol se centra en els polímers conductors. 

1.1. Polímers 
La paraula polímer prové del grec (πολυμερής) Poli que vol dir molts i Mers que 
significa parts. Es un compost químic, natural o sintètic, format per 
polimerització i consisteix essencialment en unitats estructurals repetides. Els 
polímers són materials d’alt pes molecular això es degut a que estan formats per 
la unió de molècules més petites anomenades monòmers, que s’uneixen entre si 
formant cadenes que poden presentar ramificacions o entrecreuaments. Poden 
arribar a ser molt grans, pel que se’ls anomena també macromolècules. Aquestes 
normalment són orgàniques, unides entre si per enllaços covalents i formades en 
reaccions de polimerització. La unitat estructural que es repeteix al llarg de tota 
la cadena polimèrica es coneix com a unitat repetitiva. A la figura 1.1 en podem 
veure un exemple. 
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Figura 1.1. Exemple de unitats repetitives en polímers 
(http://biosyn.lic.leidenuniv.nl/people/risseeuw). 

1.2. Classificació dels polímers 

1.2.1. Segons la seva composició 

Segons la seva composició podem classificar els polímers en homopolímers i en 
heteropolímers. 

Els homopolímers estan formats a partir de un sol tipus de monòmer. 

 

 

 

 

F
Figura 1.2. Exemple de homopolímer 

(http://www.coleparmer.com/techinfo/print.asp?htmlfile=Zeus_Chem_R
esistance.htm&ID=). 

• Els heteropolímers estan formats per dos o més monòmers diferents. 
Quan aquests només estan formats per dos tipus de monòmers, 
s’anomenen copolímers. Aquestes unitats repetitives poden distribuir-se de 
diferents maneres (al atzar, alternades, en bloc,...). 

 

 

 

 

 

Figura 1.3. Exemple de copolímer 
(http://www.freepatentsonline.com/6794023.html). 

1.2.2. Segons el seu origen 

Segons el seu origen podem distingir els següents tipus de polímers: 

• Els polímers naturals són aquells que es troben a la natura. També se’ls 
coneix com biopolímers (proteïnes, àcids nucleics, polisacàrids,...). tots els 
éssers vius estem constituïts per biopolímers. 
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• Els polímers sintètics són els que han estat sintetitzats artificial o 
industrialment a partir de substàncies de baix pes molecular. Un exemple 
podrien ser els plàstics, les fibres, els cautxús, les resines o les pintures. 

• Els polímers semisintètics són els que s’obtenen per la transformació 
química dels polímers naturals, sense destruir d’una manera apreciable, la 
pròpia naturalesa de la macromolècula. Com exemple, podríem posar la 
seda artificial, que es obtinguda    a partir de la cel·lulosa.  

1.2.3. Segons les reaccions de formació 

• La polimerització per reacció en cadena o addició consisteix en la unió 
continua de molècules petites que generalment es realitza per el 
trencament de l’enllaç. Per això es necessiten monòmers insaturats. Per 
tant, serà més fàcil polimeritzar, quan més fàcil sigui trencar el doble 
enllaç.  

A partir del monòmer, normalment vinílic, es genera un reactiu (radical o 
ió) que s’adhereix a la insaturació del monòmer, prosseguint a través de 
una reacció en cadena. Com d’altres reaccions en les que interfereixen 
radicals, hi ha tres etapes. Per exemple en l’addició vinílica: 

Iniciació a partir de un peròxid: 

 

 

Figura 1.4. Etapa de iniciació1. 

Propagació: 

 

 

 

Figura 1.5. Etapa de propagació2. 

Terminació per acoblament:  

 

 

 

Figura 1.6. Etapa de terminació3. 

                                       
1,2,3 Caracterització de polímers, Rafael Balart Gimeno, David García Sanoguera i Juan López Martínez. 
Monografies de la Universitat Politècnica de València. 
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• Per la polimerització per trencament de l’anell es necessiten monòmers 
cíclics. L’anell es trenca utilitzant un catalitzador que sigui adequat per el 
tipus de reacció. 

• La polimerització per creixement en passos o condensació es produeix per 
la reacció entre dos monòmers diferents, i cadascun d’ells amb dos grups 
funcionals un a cada extrem de la molècula. La unió entre els monòmers 
suposa l’eliminació d’una molècula petita, normalment es tracta de l’H2O. 

La reacció es du a terme en varies etapes, els polímers que es formen són 
més petits que els d’addició i són heteropolímers.  

1.2.4. Segons les seves propietats físiques 

• Els polímers termoplàstics es fonen a mesura que la temperatura 
augmenta. Són fàcilment modelables i se’ls i pot donar una forma 
definitiva sense masses problemes. Alguns d’aquests cristal·litzen quan es 
refreden. Després d’estovar-se o fondre’s per l’escalfor, recuperen les 
seves propietats originals quan es refreden. En general són polímers 
lineals, amb baixes Tf i solubles en dissolvents orgànics. Alguns exemples 
podrien ser el niló, les sedes artificials, el cel·lofana,... 

• Els polímers elastòmers presenten propietats elàstiques. Es deformen i 
quan cedeix la força tornen al seu estat original. Un exemple podria ser la 
goma de cautxú.  

• Els polímers termoestables es converteixen en sòlids més rígids que els 
polímers originals després d’escalfar-los. Aquest comportament es deu a 
que amb l’escalfor es formen nous entrecreuaments que provoquen una 
resistència major a la fusió. Aquests solen ser insolubles en dissolvents 
orgànics i es descomponen en altes temperatures.  

1.2.5. Segons la composició química de la cadena principal 

• Els polímers homocadena son aquells en els que la cadena principal no 
conté heteroàtoms. Dins d’aquest grup de polímers, hi ha cinc famílies 
principals: les poliolefines, els poliestirens, els insaturats (poliens), els 
polivinils i els poliacrílics.  

• Els polímers heterocadena contenen heteroàtoms a la cadena principal. Hi 
ha tantes famílies com funcions químiques, distingint-se en cada cas els 
tipus A·B i A-A·B-B segons si les funcions complementaries dels monòmers 
estan sobre la mateixa molècula o no. 

1.2.6. Segons l’estructura molecular 

• Lineals, són aquells formats per monòmers difuncionals. No existeixen 
altres branques que les corresponents a les ramificacions, als grups 
laterals que ja estaven en el monòmer.  
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• Ramificades, són aquelles formades per monòmers trifuncionals. Tenen 
cadenes més o menys llargues de la mateixa composició de la cadena 
principal i que emergeixen d’aquesta d’una manera atzarosa, no tenen 
perquè ser regulars. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 1.7. Exemple de polímer ramificat 
(http://envases.elenaibarreche.com/index.php/Estructura). 

• Les entrecreuades es poden considerar com polímers ramificats, en els que 
aquestes ramificacions s’entrecreuen entre elles, es pot considerar el 
conjunt com una cadena de mida limitada. Generalment, s’uneixen per 
enllaços covalents. 

 

 

 

 

 

Figura 1.8. Exemple de polímer entrecreuat 
(http://profguillermojcentenob.blogspot.com/2011/05/morfologia-de-

los-polimeros.html). 

• Les reticulades són aquelles cadenes ramificades, entrecreuades en les 
tres dimensions de l’espai. 

 

 

 

 

Figura 1.9. Exemple de polímer reticulat 
(http://www.elchapista.com/reparacion_de_plasticos_tipos.html). 
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1.2.7. Segons el seu ús 

• Els plàstics “commodities” són plàstics d’ús quotidià, que es caracteritzen 
per ser econòmics i d’un consum molt massiu.  

• Els plàstics “specialities” són plàstics destinats a aplicacions més 
especifiques i amb un valor afegit considerable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.10. Principals monòmers i els seus polímers i usos 
corresponents (http://www.monografias.com/trabajos72/ciencia-para-

todos/ciencia-para-todos3.shtml). 
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1.3. Polimerització 
Es la reacció química en la que dos molècules es combinen per formar-ne una 
altre en la que es repeteixen unitats estructurals de les primeres igual que la 
mateixa composició percentual quan aquestes son iguals. 

Els materials artificials sintètics són substàncies macromoleculars obtingudes a 
partir d’altres de baix pes molecular. Les seves molècules s’enllacen en un procés 
de polimerització per tal de formar una molècula gegant. 

Només són apropiades per formar substàncies macromoleculars les matèries 
primes que tenen a les seves molècules llocs especialment reactius. Normalment 
són els dobles enllaços que es troben dins la molècula, ja sigui de carboni-
carboni ó carboni-oxigen. A qualsevol dels dos casos es poden trencar els dobles 
enllaços mitjançant un subministrament d’energia amb el que es formen 
valències lliures. Aquestes s’uneixen amb unes altres augmentant així la longitud 
molecular.  

Figura 1.11. Esquema bàsic d’un procés de polimerització4. 

Hi ha diferents tipus de polimerització, segons el mecanisme pel que s’uneixen 
estructures monomèriques o segons les condicions experimentals de reacció. Els 
podem classificar de la següent manera: 

1.3.1. Processos de polimerització per addició 

La polimerització d'addició té lloc mitjançant la interacció d'enllaços múltiples 
presents en les molècules del monòmer. El polímer resultant té la mateixa 
composició que el monòmer del qual procedeix i no existeixen essencialment 
diferències entre les posicions relatives dels àtoms en les molècules insaturades 
de monòmer i en les unitats estructurals del polímer. D'aquest tipus són 
la polimerització vinílica, en la qual el monòmer és un derivat de l'etilè, 
la polimerització diènica, en la qual el monòmer és un derivat de l'1,3-butadiè, i 
la polimerització a través d'enllaços múltiples heteroatòmics, en la qual el 
monòmer pot ésser de diferents tipus, un exemple característic de la qual és la 
transformació del formaldehid en poliformaldehid. La polimerització per addició 
es pot dividir de la següent manera: 

                                       
4 Caracterització de polímers, Rafael Balart Gimeno, David García Sanoguera i Juan López Martínez. Monografies 
de la Universitat Politècnica de València. 
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• La polimerització per addició en suspensió, té una característica 
fonamental que es que el peròxid es soluble en el monòmer. La 
polimerització es realitza en aigua, i com el monòmer i el polímer 
obtinguts són insolubles en aigua, es produeix una suspensió. Per evitar 
que el polímer quedi aglomerat en el reactor, es dissol una petita quantitat 
d’alcohol vinílic a l’aigua. L’alcohol vinílic cobreix la superfície de les gotes 
del polímer i evita que aquestes quedin enganxades entre elles. 

• En emulsió, la reacció es realitza també en aigua i en peròxids solubles en 
aigua. La diferencia es que en comptes de posar-hi alcohol vinílic com en 
el cas de l’addició en suspensió, si posa un emolsificant.  

• Per la polimerització per addició en massa, l’únic que es necessita és el 
monòmer i el peròxid. 

1.3.2. Processos de polimerització per condensació 

Per mitjà d’aquest procés es poden obtenir tant macromolècules de pes 
molecular elevat i finit (polímers lineals) com estructures de xarxes 
tridimensionals (polímers reticulars) que poden considerar-se de pes molecular 
infinit.  

Aquesta polimerització difereix de l’anterior en el fet que té lloc la pèrdua d’una 
molècula senzilla. Una altre de les diferencies fonamentals és que no exigeix la 
presència d’enllaços insaturats en els monòmers. Generalment és la presència de 
determinats grups reactius com ara hidroxil (-OH), carboxil (-COOH), carbonil   
(-CO) els que propicien la reacció.  

1.3.3. Altres processos de polimerització 

• En la polimerització per creixement en etapes, la cadena s’incrementa en 
més d’un monòmer. Les cadenes en creixement poden reaccionar per 
formar cadenes més llargues. 

• En la polimerització per creixement de cadena, els monòmers passen a 
formar part de la cadena d’un en un. Només els monòmers poden 
reaccionar amb la cadena en creixement. 

1.4. Els polímers a la història 
Molts dels polímers conductors ja eren coneguts en la seva forma no conductora 
molt abans de que es descobrissin noves propietats d’interès com la 
conductivitats. Alguns també eren coneguts amb la seva forma conductora, però 
no estaven ven caracteritzats i no se’ls hi donava importància. La polianilina va 
ser, probablement, el primer polímer orgànic sintètic conductor conegut. El 1835 
ja s’utilitzava el terme negre d’anilina per descriure els productes d’aquest color 
obtinguts a partir de l’oxidació de l’anilina. Posteriorment, Fritzsche va informar 
de que la oxidació de la sal de l’anilina juntament amb àcid cròmic originava 
substàncies de color verd i blau fosc. El 1862, Letheby va descriure que el 
producte de l’oxidació anòdica de l’anilina en una dissolució aquosa d’àcid sulfúric 
sobre un elèctrode de platí, era un precipitat de color verd fosc, el mateix 
passava si es treballava amb àcid clorhídric.  
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Als voltants de l’any 1910, Green et al va estudiar la possible estructura dels 
dipòsits generats a partir de l’oxidació de l’anilina, proposant-se l’estructura 
fenacínica o linear octamèrica, del tipus quinonaimina a la posició para. Va ser en 
aquesta època que també es va estudiar la polimerització química del pirrol. 

El 1950, Khomutov i Gorbachev van tornar a examinar els resultats obtinguts per 
Letheby mitjançant corbes de corrent-potencial, ells proposaven dos possibles 
mecanismes per a aquesta reacció. Posteriorment el 1962 Mohilner et al, van 
tornar a revisar la oxidació ed l’anilina en un medi àcid, indicant que en aquestes 
condicions, la reacció es du a terme a través d’un mecanisme de radicals lliures, 
obtenint com a producte final principalment, l’octàmer emeraldina (com ja va 
proposar Green et al) o compostos molt similars. 

En aquesta mateixa època es van realitzar estudis sobre l’oxidació electroquímica 
de monòmers aromàtics, sota el nom de preparacions electro-orgàniques i 
electro-oxidacions. El 1967 es van caracteritzar els polímers conductors obtinguts 
a partir del pirrol, el tiofè i el furà, i es va descriure la conductivitat elèctrica de 
la polianilina. El 1968 dall’Ollio va presentar la electropolimerització del polipirrol. 

Com es pot observar, els polímers han existit des de fa molt temps. Això ho 
sabem perquè tota la vida a la Terra, es basa en tres tipus de polímers: ADN, 
ARN i proteïnes. Els polímers no són, en general, bons conductors de 
l’electricitat, per això, als últims anys s’està treballant intensament en la recerca 
de polímers conductors elèctrics. 

Tradicionalment s’ha dit que els plàstics són bons aïllants elèctrics, es per això 
que s’utilitzen per cobrir els cables que condueixen l’electricitat. Però el premi 
Nobel atorgat a Alan Heeger, Alan McDiarmind (els dos americans) i al japonès 
Hideki Shirakawa l’any 2000 ha canviat totalment el punt de vista que es tenia 
fins al moment.  

 

  

 

 

 

 

Figura 1.12. D’esquerra a dreta: Alan Heeger, Alan McDiarmind i Hideki 
Shirakawa 

(http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2000/macdiarm
id-photo.html#). 

Després de certes modificacions, un plàstic pot passar a ser conductor 
d’electricitat. Els materials que coneixem com a polímers conductors combinen 
les múltiples avantatges dels plàstics amb les propietats elèctriques que tenen 
els conductors metàl·lics. Actualment sabem que un polímer està format per 
molècules que repeteixen la seva estructura d’una manera periòdica, obtenint 
com a resultat una cadena molt llarga. Aquestes molècules estan formades 
principalment per àtoms de carboni i hidrogen, a més d’altres elements com el 
nitrogen, el sofre i l’oxigen. Precisament cap d’aquests elements que acabem de 
nombrar no es destacat per la seva conductivitat elèctrica. Els polímers 
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conductors s’elaboren mitjançant un procediment que va ser el resultat d’una 
afortunada equivocació.  

“un estudiant de Hideki Shirakawa estava sintetitzant un polímer conegut com 
poliacetilè a partir de l’acetilè. En comptes d’obtenir el polímer original (pols 
fosca i opaca), l’estudiant va obtenir una pel·lícula llustrosa, similar a l’alumini, 
però alhora plegadissa com alguns plàstics. Aquest producte també presentava 
una conductivitat inusualment elevada. Al investigar l’origen d’aquests canvis, 
van descobrir que la substància havia estat originada per un error. Aquest error, 
era degut a que durant el procés de polimerització, l’estudiant, havia afegit una 
quantitat mil vegades superior del catalitzador requerit al protocol de síntesis. 
Tot i que la funció del catalitzador és sempre afavorir la reacció de 
polimerització, l’excés d’aquest va provocar canvis importants en l’estructura del 
polímer.” 

La introducció d’aquest nou material al plàstic produeix una pertorbació en 
aquest, ja sigui removent electrons (oxidació) o afegint-los (reducció), aquest 
procés s’anomena dopat. Per poder dopar els polímers, s’addicionen petites 
quantitats de certs àtoms que modifiquen les seves propietats físiques. Les 
conductivitats elevades que s’han aconseguit en alguns polímers, són degudes a 
que aquests són molt purs i tenen una gran quantitat de dopat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.13. Procés de dopat d’un polímer conductor 
(http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero_conductor). 

 

1.5. Els polímers conductors 
Un dels desafiaments més importants actualment, per la química orgànica, és 
l’obtenció d’estructures polimèriques que condueixin l’electricitat. De tal manera, 
que aquestes es puguin introduir en dispositius electrònics. 

Els polímers conductors són materials formats per llargues cadenes 
hidrocarbonades amb dobles enllaços conjugats. Això vol dir que s’alternen els 
enllaços simples amb els enllaços dobles. 
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Figura 1.14. Exemple de molècula amb dobles enllaços conjugats 
(http://ovitra.blogspot.com/2011/05/ciervo-con-azafran-congelando-

esperma.html). 

Al extreure un electró d’un dels dobles enllaços es genera un radical catió. 
Aquest radical no es gaire estable, però si arrenquem un segon electró es forma 
un altre catió i aquest segon, es molt més estable. Aquest catió es pot desplaçar 
per la cadena passant d’un doble enllaç a un altre, i es d’aquesta manera com 
aconsegueix conduir electricitat. Els materials normalment, són neutres , per tant 
un material ple de càrregues positives haurà de ser compensat. Donat que 
l’oxidació del material es duu a terme en una cel·la electroquímica, algun dels 
components d’aquesta cel·la ha d’encarregar-se de compensar aquestes 
càrregues positives. Aquesta funció la duu a terme l’electròlit. El dissolvent és 
neutre i els elèctrodes són fixes, aquest és el motiu de que s’afegeix-hi 
l’electròlit, que permet la conducció iònica a través del dissolvent. Aquest 
electròlit està format per espècies positives (cations) i negatives (anions), sent 
els anions els que compensen les càrregues positives generades al polímer. 

L’oxidació electroquímica d’un polímer neutre té lloc a través de la generació de 
càrregues positives al llarg de les fibres polimèriques a la interfase entre el 
polímer i l’electròlit. La presència de càrregues positives afavoreix els processos 
de repulsió entre fibres i l’obertura de canals amb la consegüent penetració de 
contraions a l’interior de la pel·lícula.  

Una reacció electroquímica dóna com a resultat la formació d’una espècie sòlida 
sobre l’elèctrode tenint la propietat de conduir l’electricitat, però en menor grau 
que un metall. 

1.6. Estructura dels polímers conductors 
Els polímers conductors que es fan servir estan constituts principalment per 
àtoms de carboni i hidrogen. Aquests es disposen un unitats monomèriques 
repetides. A més a més, com ja s’ha comentat anteriorment, solen contindre 
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també un heteroàtom que pot ser el nitrogen, el sofre o l’oxigen. Tot i que ja 
sabem que cap d’aquests tres elements és un bon conductor de l’electricitat. 

Els àtoms de carboni estan units entre sí per una sèrie d’enllaços dobles alternats 
amb els simples(...=C-C=C-C=C-...), és a dir presenten enllaços conjugats. 
Aquesta és una característica general de tots els polímers conductors i aporta la 
condició necessària per a que siguin conductors elèctrics. El polímer ha d’imitar 
un metall, els seus electrons han de tenir llibertat de moviment i no han d’estar 
desplaçats als àtoms. Els polímers presenten similituds en les seves estructures, 
però les seves propietats poden ser molt diferents, aquestes varien segons el 
tipus de monòmer, el mètode de síntesi, el grau de dopat,... 

Els compostos més significatius per les seves característiques són: poliacetilè, 
poliparafenilè, politiofè, polipirrol i la polianilina. El poliacetilè destaca entre tots 
ells ja que presenta una major conductivitat. 

 

Figura 1.15. Estructura química de determinats polímers conductors 
(http://www.detextiles.com/files/ESTRUCTURA%20DE%20LOS%20POLI

MEROS.pdf). 
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CAPÍTOL 2: 

MONÒMERS 
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2.1. Pirrol 
El pirrol és un compost químic orgànic, aromàtic i heterocíclic. És un anell de cinc 
arestes i la seva fórmula és C4H5N.  

Taula 2.1. Propietats bàsiques del Pirrol (http://es.wikipedia.org/wiki/Pirrol). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pirrol experimenta la substitució predominant electrofílica a la segona i la 
cinquena posició. També es pot donar la substitució en les posicions tres i quatre 
tot i que aquest últim tipus s’obté en produccions més baixes. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1. El pirrol és un heterocícle que conté nitrogen, però té sis 
arranjaments electrònics π, molt semblants als del anió 

ciclopentanodienil. Té un parell d’electrons no enllaçats amb el nitrogen 
en un orbital p, perpendicular a l’anell5.    

 

                                       
5 Química Organica, John McMurry, editorial Cengage Learning, 7a edición 2008. 
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El pirrol té una basicitat molt baixa comparat amb les amines més comuns i 
altres compostos aromàtics com podria ser la piridina. El que provoca aquesta 
baixa basicitat es la deslocalització electrònica del parell d’electrons solitari de 
l’àtom del nitrogen de l’anell aromàtic. El pirrol té un pKa de -4 aproximadament, 
això fa que sigui una base molt dèbil. La protonació del pirrol es desfavorable 
termodinàmicament ja que aquest resulta en la pèrdua de la seva aromaticitat. 
El pirrol, en contacte amb l’aire i la llum, es torna fosc, per això a de ser destil·lat 
abans d’utilitzar-lo. 

2.2. Tiofè 
El tiofè es un compost heterocíclic, la fórmula del qual es C4H4S. És un anell pla 
de cinc arestes i aromàtic. És un compost molt semblant al furà i al pirrol. 

Taula 2.2. Propietats bàsiques del Tiofè (http://es.wikipedia.org/wiki/Tiofeno). 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tiofè va ser descobert com un contaminant que tenia el benzè. Es va observar 
que la isatina quan es barrejada amb àcid sulfúric i benzè cru, forma una tinta 
blava. Aquesta formació es va adjudicar durant molt de temps a una reacció amb 
el benzè. Va ser Victor Meyer, qui va aconseguir aïllar la substancia responsable 
d’aquesta reacció des del benzè. Aquest nou compost heterocíclic se’l va 
anomenar tiofè.  
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El tiofè i els seus derivats es troben al petroli i s’extreu mitjançant un procés de 
hidrodesulfuració (HDS). Diverses plantes sintetitzen tiofens amb activitat 
nematocida. Un exemple podria ser el α-tertienil produït per asteràcies del 
gènere Tagetes.  

A temperatura ambient, el tiofè és un líquid incolor amb una lleugera olor 
agradable, semblant a la del benzè, ja que aquests dos compostos tenen algunes 
similituds. El tiofè forma un azeòtrop si l’ajuntem amb etanol. 

 

2.3. Furà 
El furà, igual que el pirrol i el tiofè, es un compost orgànic i heterocíclic. És un 
líquid de color clar i incolor, altament inflamable i molt volàtil. Té un punt 
d’ebullició proper al de la temperatura ambient. És una substància tòxica i pot 
ser carcinogen.  

Taula 2.3. Propietats bàsiques del furà (http://es.wikipedia.org/wiki/Furano). 
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El furà va ser preparat per primera vegada l’any 1870 per Heinrich Limpricht. En 
aquella època se li va posar el nom de tetrafenol. 

L’anell de furà es forma en diversos compostos de naturaleses biosintètiques 
molt diferents.  

2.4. Poli (3,4-etilendioxitiofè) 
El Poli (3,4-etilendioxitiofè) o també anomenat PEDOT, és un polímer conductor 
sobre la base de 3,4-etilendioxitiofè o EDOT monòmer. Les avantatges d’aquest 
polímer són la transparència òptica en la seva realització d’estat, la gran 
estabilitat que té i el baix potencial redox. Una desavantatge que té es que te 
una solubilitat molt pobre.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2. Imatge de la molècula de PEDOT 
(http://orgalight.com/Orgalight/PageSite/sollar_cells.php). 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3. Imatge de la molècula de EDOT 
(http://orgalight.com/Orgalight/PageSite/sollar_cells.php). 

En l’àmbit de la electroanàlisis, els polímers conductors són àmpliament utilitzats 
com a recobriments que confereixen els sistemes antiincrustants a l’elèctrode i 
possiblement l’activació dels processos redox electrocatalíticament parlant. Entre 
els diferents polímers conductors el PEDOT ha passat a utilitzar-se molt aquests 
últims anys, gràcies a les seves característiques en aquest àmbit. Els 
recobriments de PEDOT tenen una gran estabilitat sobre la càrrega i diferents 
cicles de descàrrega i pot ser electrogenerat directament al damunt de un suport 
conductor (Pt, Au, carbó vitri, acer inoxidable,...) en dissolvents orgànics o en 
solucions aquoses.  
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CAPÍTOL 3: 

CONDUCTIVITAT 

ELÈCTRICA 

La conductivitat elèctrica és una mesura de la capacitat d’un material de deixar 
passar el corrent elèctric, la seva aptitud per deixar circular lliurement les 
càrregues elèctriques. La conductivitat depèn de l’estructura atòmica i molecular 
del material, així com també depèn d’altres factors físics del propi material i de la 
temperatura. S’expressa en siemens/centímetre (S/cm). Segons la facilitat en 
que deixen o no passar l’electricitat, els materials es classifiquen en conductors, 
semiconductors i aïllants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Figura 3.1. Conductivitat dels polímers conductors comparada amb 

altres materials 
(http://tdx.cat/bitstream/handle/10803/3121/gtg3de3.pdf?sequence=3) 
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3.1. Teoria de bandes 
La teoria quàntica exposa que els àtoms tenen nivells d’energia discrets quan 
estan aïllats uns dels altres. Si es consideren una quantitat n d’àtoms iguals que 
s’aproximen progressivament per formar una xarxa cristal·lina es produeixen 
alguns canvis a l’estructura electrònica. Quan els n àtoms són molt pròxims, les 
funcions d’ona es comencen a solapar i la interacció entre ells provoca que cada 
nivell energètic es divideixi en n nivells amb energies lleugerament diferents. 
Quan tenim un sòlid macroscòpic, n és de l’ordre de 1023, d’aquesta manera, els 
diferents nivells es divideixen en un nombre molt gran de nivells energètics 
coneguts com a bandes energètiques. 

Entre les bandes energètiques, que són anomenades bandes permeses, existeix 
una zona d’energies prohibides pels electrons, són les bandes prohibides. 
L’amplitud de la banda prohibida varia segons el tipus d’àtom i d’enllaç del sòlid. 
Les bandes es denominen amb les lletres s, p, d... d’acord amb el valor del 
moment angular orbital del nivell energètic al que es troben associats. Si es 
considera un cristall compost per n àtoms, d’acord amb el principi d’exclusió de 
Pauli, cada banda podrà tenir com a màxim 2·(2/+1)·n electrons, corresponents 
a les dues orientacions de l’espín, i a les 2/+1 orientacions del moment angular 
orbital. Si no fos per aquesta teoria, els electrons s’amuntonarien al seu estat de 
mínima energia i no es formarien les bandes.  

Figura 3.2. Exemples de polímers que s’utilitzen com a semiconductors 
(http://conocimientosmetals.blogspot.com/2010_07_01_archive.html). 

El fenomen de la conducció elèctrica implica el moviment de partícules amb 
carrega elèctrica (normalment, electrons) a l’interior d’un material, quan sobre 
d’aquest s’aplica un camp elèctric. En un polímer convencional, els electrons de 
valència estan formant enllaços químics entre els àtoms i pràcticament es pot dir 
que no tenen llibertat de moviment. Aquesta visió tan simple, ens permet 
comprendre perquè la gran majoria de polímers, en condicions normals, són 
aïllants elèctrics. Des de el punt de vista de la teoria de bandes, les propietats 
elèctriques d’una substància venen determinades per la seva estructura de 
bandes. Més concretament, per la diferencia d’energia que existeix entre la seva 
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banda de valència (formada per els orbitals que contenen els electrons de major 
energia) i la seva banda de conducció (formada pels orbitals buits de menor 
energia). Es considera aquesta teoria com la que millor explica, avui en dia, el 
comportament elèctric dels materials. En el cas dels polímers convencionals, la 
diferencia d’energia entre ambdues bandes es bastant gran, normalment major 
de 2.0 eV. Quan apliquem un camp elèctric sobre un polímer a temperatures 
normals, l’energia addicional que adquireixen els seus electrons no es suficient 
com per que aquests puguin passar de la banda de valència a la banda de 
conducció. Això fa que, els electrons no puguin moure’s lliurement per l’interior 
del material. Per tant, estem parlant d’un polímer aïllant.   

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3. Representació esquemàtica de l’estructura de bandes de: 
(a) un polímer neutre aïllant; (b) un polímer amb un polaró; (c) un 
polímer amb un bipolaró; (d) un polímer amb bandes bipolaròniques 

(http://www.scielo.br/scielo.php?pid=s0104-
14282005000400006&script=sci_arttext). 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4. Formació de les bandes d’energia 
(http://www.ucm.es/info/vivataca/anteriores/veintidos/docencia.htm). 
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Figura 3.5. Bandes d’energia d’un semiconductor tenint en compte la 
posició relativa d’un àtom 

(http://www.ucm.es/info/vivataca/anteriores/veintidos/docencia.htm). 

3.2. El dopat i el desdopat 
Els polímers conductors més comuns presenten una distribució alterna d’enllaços 
carboni-carboni simples i dobles al llarg de les seves molècules. Aquest fet 
permet una deslocalització considerable de dels electrons de valència al llarg del 
sistema π de la cadena polimèrica. Tot i així, aquesta deslocalització no sol ser 
prou com perquè el material sigui conductor. El polímer neutre amb aquestes 
característiques pot passar a ser conductor si es fa reaccionar amb un agent 
oxidant o amb un de reductor. El procés que té lloc és una reacció redox entre 
les cadenes polimèriques i els acceptors o els donadors d’electrons. El procés 
s’anomena dopat. L’utilització d’un agent oxidant correspon a un dopat del tipus 
p, mentre que l’ús d’un agent reductor implica un dopat de tipus n. En 
conseqüència, un criteri a tenir en compte alhora d’escollir un possible polímer 
amb possibilitats conductores és la seva facilitat per oxidar-se o reduir-se. 
L’utilització de polímers heterocíclics, permet treballar amb materials de baix 
potencial de ionització (fàcil oxidació) i/o una alta afinitat electrònica (fàcil 
reducció). 

Des del punt de vista de la teoria de bandes, l’oxidació o la reducció de les 
molècules polimèriques causa l’aparició d’estats electrònics situats al band gap, 
que faciliten el procés de conducció. En el cas de l’oxidació, l’eliminació d’un 
electró de la cadena polimèrica fa que l’últim orbital de la banda de valència 
(anomenat HOMO: Highest Occupied Molecular Orbital) augmenti d’energia, 
alhora que l’orbital de conducció de menor energia (anomenat LUMO: Lowest 
Unoccupied Molecular Orbital) s’estabilitza. Això porta l’aparició de dos estats 
situats al band gap. Es forma un polaró o polaró positiu, o el que és el mateix, un 
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catió radical. Si arranquem un segon electró de la cadena polimèrica, es forma 
un bipolaró o bipolaró positiu, o el que és el mateix, un dicatió. El bipolaró 
format en el dopat p implica l’existència de dos estats electrònics buits al band 
gap. A l’augmentar el nivell de dopat, es formen més estats bipolarònics que es 
solapen donant lloc a bandes bipolaròniques al band gap. En el dopat de tipus n, 
es poden formar polarons i bipolarons negatius, estan els estats electrònics del 
bipolaró ocupats per electrons. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6. Exemple d’un polaró dins la cadena d’un heterocícle 
(http://vietsciences.free.fr/giaokhoa/chemistry/truongvantan/dientuvap

olymerdandien.htm). 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7. Exemple d’un bipolaró dins la cadena d’un heterocícle 
(http://vietsciences.free.fr/giaokhoa/chemistry/truongvantan/dientuvap

olymerdandien.htm). 

El dopat d’un polímer conjugat porta, a demés de l’alteració descrita abans de la 
seva estructura electrònica, canvis importants a la seva geometria. El dopant es 
el responsable del transport de la corrent a les cadenes polimèriques, actuant 
com a pont o connexió entre aquestes cadenes i permet que es digui a terme 
l’oxidació i la reducció. Els agents dopants actuen com a donadors o acceptors de 
càrrega, repartint-la així per la cadena. 
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3.3. L’electropolimerització 
La polimerització requereix tres etapes fonamentals: iniciació, propagació i 
terminació. Aquestes tres etapes són típiques de les reaccions en cadena entre 
espècies de baix pes molecular. La iniciació està relacionada amb la catàlisis del 
procés i pot ocórrer mitjançant les següents rutes: 

1. Radicals lliures. 

a) Al càtode: 

 

 

 

b) A l’ànode: 

 

 

 

2. Aniònica. 

 

 

 

 

3. Catiònica. 

 

 

 

4. Organometàl·lica (catalitzador Ziegler-Natta). 

Totes les rutes anteriors es poden realitzar de forma electroquímica amb un cert 
grau de selectivitat, fent servir els elèctrodes com a electrocatalitzadors, amb 
l’avantatge de poder treballar a menors temperatures a la fase heterogènia, 
minimitzant l’increment de la viscositat del medi i la dificultat de la remoció del 
monòmer que poden ser ocasionats per les altes temperatures que es necessiten 
en els processos de polimerització efectuats en la fase homogènia. 

Els mètodes electroquímics són una eina poderosa en el desenvolupament i 
caracterització de nous materials i, en alguns casos, eines úniques i 
insubstituïbles. Dins d’aquesta àrea de nous materials trobem els metalls 
sintètics o polímers conductors. Aquests són, generalment, polímers orgànics que 



 Interacció de polímers conductors amb col·lagen 

 - 37 - 

poden tenir una alta conductivitat elèctrica, sota determinades condicions, que 
permeti ubicar-los en l’interval de conductors metàl·lics o dels semiconductors. 

La polimerització electroquímica és la reducció o oxidació d’un monòmer a una 
forma activada que polimeritza per formar una pel·lícula de polímer directament 
sobre la superfície de l’elèctrode. En el procés de polimerització es fa passar una 
corrent elèctrica a través d’una dissolució que conté un dissolvent, un electròlit i 
un monòmer. La diferencia de potencial entre elèctrodes provoca una corrent 
elèctrica que afavoreix l’oxidació del polímer. 

L’electropolimerització és un procés ràpid, i succeeix pocs segons després de 
l’inici de la polarització anòdica o de flux de corrent anòdic. És quan l’elèctrode es 
recobreix amb una pel·lícula quasi negra. 

Els requeriments tecnològics no són restrictius, amb alguns monòmers és 
possible treballar en solucions aquoses amb temperatures i pressions ambientals. 
La condició més restrictiva és el requeriment d’una atmosfera inert si es desitja 
produir pel·lícules per algunes aplicacions específiques. 

El mecanisme per polimeritzà sembla complex, això és degut a que quan 
s’estudia el comportament electroquímic del monòmer en diferents dissolvents, o 
utilitzant diferents electròlits al mateix dissolvent, s’arriba a diferents resultats: 
obtenció de productes no polimèrics, obtenció de polímers en dissolució, o 
generació de pel·lícules polimèriques amb diferents propietats, com podria ser la 
conductivitat. 

En un sistema electroquímic format per un monòmer, un solvent i un electròlit, el 
corrent elèctric podria generar les següents reaccions: 

• Formació de capes d’òxid sobre el metall si es que hi ha aigua residual o 
com a solvent al sistema. 

• Oxidació del monòmer sobre el metall. 

• Oxidació del dissolvent. 

• Oxidació de l’electròlit. 

 Si es produeix polimerització a la superfície de l’elèctrode metàl·lic, la naturalesa 
de l’elèctrode canvia al poc temps d’iniciada la reacció, ja que passarà de ser un 
elèctrode metàl·lic a ser-ho polimèric, a més, es formarà una interfase entre el 
polímer i el metall. Això pot portar a altres dos tipus de reaccions: 

• Oxidació del polímer. 

• Degradació del polímer. 

El procés de polimerització, iniciada amb la formació de radical cations a la 
superfície de l’elèctrode mitjançant la reacció descrita a continuació (1). 
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On: 

• M és el monòmer. 

Els radicals formats poden reaccionar entre ells per obtenir dímers neutres que 
en presència del corrent elèctric formaran de nou radicals catiònics que 
reaccionaran amb les altres espècies monomèriques o oligomèriques presents, 
tal i com es descriu a les equacions químiques següents (2 a 5). 

 

 

 

 

 

 

 

On: 

• M és el monòmer. 

• n és 2, 3, 4, 5,... 

• m és 1, 2, 3, 4,... 

L’oxidació del polímer es dóna de forma paral·lela a la reacció de polimerització: 
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Figura 3.8. Esquema de la formació del polímer sobre l’elèctrode 
(http://www.eis.uva.es/~macromol/curso04-

05/polimeros_cond/sintesis.htm). 
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CAPÍTOL 4: 

APLICACIONS DELS 

POLÍMERS 

CONDUCTORS 

 

 

 

 

 

4.1. Bateries 
Una de les aplicacions més conegudes és la de les bateries recarregables. 
Aquestes tenen un pes més baix que les convencionals, ja que entre d’altes 
coses, les convencionals contenien plom i àcid sulfúric.  

L’ús d’elèctrodes de plàstic evita el desgast mecànic associat a la 
dissolució/deposició de l’elèctrode que succeeix durant el procés de càrrega i 
descàrrega de les bateries comuns. A més a més, els polímers no contenen 
substàncies tòxiques ni contaminants. 

L’oxidació reversible del polipirrol i altres polímers conductors i la formació de 
polarons i bipolarons suposen l’emmagatzematge de càrregues positives al llarg 
de la cadena polimèrica. Altres polímers, com el politiofè, poden ser reduïts 
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emmagatzemant radical anions i dianions. El descobriment per Armand de que el 
poliòxid d’etilè es dissolia, en estat fos, al LiClO4, i de que es podien obtenir 
làmines sòlides i transparents des de aquesta dissolució, amb una elevada 
conductivitat iònica, tenca el cercle per una bateria totalment polimèrica i en 
estat sòlid: ànode, càtode i electròlit.  

 Aquest tipus de bateries tripliquen la capacitat de les bateries de liti existents a 
l’actualitat, amb un voltatge de dos a tres vegades major que el de les bateries 
Ni-Cd i 1,5 vegades major que les bateries Pb-àcid que s’utilitzen en els 
automòbils. El gran problema que tenen es que la velocitat de descàrrega 
espontània (que és el que determina la vida útil d’una bateria) resulta ser 
significativament menor que el de les bateries clàssiques.  

4.2. Aplicacions biomèdiques 
El cos humà es un altre dispositiu en el que els polímers conductors podrien 
exercir un paper molt important en el futur. Degut a la seva alta estabilitat i al 
seu caràcter inert s’especula amb la possibilitat de la seva utilització en pròtesis 
neurològiques i musculars. 

4.2.1. Músculs artificials 

L’oxidació/reducció electroquímica dels polímers conductors porta associat un 
canvi de volum del material. El canvi de volum (propietat mecànica) està 
associat al grau d’oxidació i aquest a la càrrega consumida en el procés 
electroquímic (propietat electroquímica). 

Partim d’un polímer en estat neutre. Les elevades interaccions polímer-polímer 
fan que l’estructura sigui molt compacta. Al oxidar-se i extreure’s electrons de la 
cadena, les naixents càrregues positives en cadenes veïnes provoquen fortes 
repulsions electrostàtiques. Mitjançant variacions conformacionals les cadenes es 
mouen, l’estructura s’obre i els contraions de la dissolució penetren al polímer 
per mantindre l’electroneutralitat. Amb els ions també penetren molècules del 
dissolvent. El polímer s’expandeix. Com que la quantitat de contraions que 
penetren es controlat per la càrrega d’oxidació, també ho és la variació del 
volum, pot ser parada en qualsevol moment o es pot invertir en qualsevol 
moment.  

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1. Músculs artificials basats en nanotubs de carbó i polímer 
conductor 

(http://www.euroresidentes.com/futuro/nanotecnologia/noticias/2005/e
nero/nanotecnologia_noticias_6.htm). 
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Són d’assenyalar els següents aspectes del procés: la modificació de les 
dimensions, les variacions conformacionals en les cadenes polimèriques, 
l’intercanvi de ions amb el medi, l’encadenament de processos elèctrics, químics i 
mecànics, el manteniment de la temperatura constant i treballar amb sistemes 
humits en dissolucions electrolítiques. Tots i cadascun d’aquests aspectes, son 
compartits pels polímers conductors amb els músculs naturals, en els que: 

• Hi ha una variació de dimensions durant el treball. 

• El treball mecànic està originat per les variacions conformacionals a la 
miosina.  

• Un flux de ions Ca+2, alliberats per el pols nerviós a l’interior de les 
cèl·lules musculars, desencadena el procés.  

• La transformació química de la ATP en ADP genera l’energia per les 
transformacions conformacionals. La ATP es recupera en el cicle de 
combustió de la glucosa. 

• Tot això succeeix a temperatura constant i en un medi aquos. 

A l’estar el moviment basat en una propietat electroquimiomecànica, aquest 
estarà influenciat per les variables químiques i elèctriques que actuen sobre la 
cinètica electroquímica del procés: el gradient de potencial, el corrent que flueix 
pel sistema, o la concentració de l’electròlit al medi. 

Com que les variacions de volum estan relacionades amb el grau d’oxidació del 
polímer, i el polímer alhora controlat pel potencial elèctric, ha d’existir una relació 
biunívoca entre potencials i volums, i en conseqüència, entre el potencial i la 
posició de l’extrem lliure de la bicapa. A aquest dispositiu se l’anomena 
electroquimioposicionador.  

L’estat actual de desenvolupament dels músculs artificials permet estar treballant 
en aplicacions per microrobòtica, en equips quirúrgics manejables al final d’una 
sonda, en els catèters per controlar la seva flexibilitat i facilitar la seva 
penetració, en equips òptics com podrien ser-ho els posicionadors i els sensors 
actuadors en sistemes de detecció i d’alarma.  

El dispositiu, a més d’actuador és sensor. Quan se’l fa treballar a densitat de 
corrent constant, el potencial de treball varia segons les condicions 
experimentals. Així, si modifiquem la concentració de l’electròlit, el potencial de 
treball es més gran quan més petita és la concentració. Quan es carrega un per 
en l’extrem lliure del múscul, el potencial de treball, a corrent constant, 
augmenta amb el pes arrastrat. En definitiva, el potencial de resposta és 
sensible, i en conseqüència detecta les modificacions en les condicions de treball. 

El dispositiu es capaç de desenvolupa un treball mecànic i el dispositiu es alhora 
capaç d’arrastrar un pes cents de vegades superior al del polímer conductor 
adherit a l’extrem lliure del mateix. Per la mateixa densitat de corrent, la 
velocitat del moviment circular, o l’energia mecànica desenvolupada, depèn de la 
densitat de corrent per unitat de massa. Igual que passa amb els músculs 
naturals, existeix una relació entre l’energia mecànica desenvolupada i la massa 
muscular. 
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Com que el moviment està relacionat amb la càrrega consumida mitjançant el 
pas de corrent, el moviment es pot parar, invertir o accelerar, en qualsevol 
moment. 

Els músculs artificials basats en els polímers conductors electrònics intrínsecs van 
ser patentats el 1992. Constitueixen la segona generació de músculs artificials. 
La primera es va iniciar al 1955 per Katchalski i es basava en gels polimèrics que 
no eren conductors electrònics. Els gels treballen a elevats potencials (més grans 
de 20V), necessiten dos elèctrodes metàl·lics auxiliars per crear el camp elèctric 
que requereixen, treballen mitjançant fenòmens electrocinètics (electroforesis i 
electroosmosis), són dispositius electrocinetomecànics i la seva velocitat de 
moviment és baixa.  

La segona generació de músculs artificials basada en polímers conductors ens ha 
acostat als músculs naturals en uns quants aspectes fonamentals: treballen a 
baix potencial (100mV-2V), els músculs naturals treballen a 60-150mV (potencial 
del pols nerviós), el mateix material és conductor electrònic, iònic i és actuador i 
sensor de les condicions de treball. El múscul natural és diferencia de la segona 
generació de músculs artificials en que en el primer, el pols elèctric es només un 
disparador de la transformació d’energia química en energia mecànica, mentre 
que a l’artificial, el corrent elèctric és el motor del procés. El múscul artificial 
treballa tant en contracció com en expansió, mentre que el natural només 
treballa en contracció. El segon consisteix en les variacions d’energia sent 
aquesta química-mecànica en els naturals i elèctrica-mecànica en els artificials. 

4.2.2. Nervis artificials 

Els senyals del sistema nerviós van codificats en polses iònics K+, Na+ o Ca2+, o 
químics (neurotransmissors) molts d’ells també iònics. Per arribar a entendre la 
subtilesa de les ordres enviades pel cervell a un braç perquè aquest es mogui, i 
per poder arribar a amplificar-les i emprar-les en moure un braç artificial o en 
aconseguir que un pacient no perdi massa muscular després d’un accident 
vascular, es necessita un transductor ió-electró. Els òxids metàl·lics són empleats 
com a transductors en rets neuronals, però el problema és que no són 
biocompatibles. Els polímers conductors són biocompatibles, però intercanvien 
anions.  

L’intercanvi d’anions es pot transformar en un intercanvi de cations mitjançant 
una enginyeria molecular senzilla alhora de fer la síntesis. Quan electrogenerem 
el polipirrol en presència d’un polielectròlit, com sulfat de poliestirè, carboximetil 
de cel·lulosa o poliacrilat sòdic, es genera un material compost polipirrol-
polielèctrolit, degut a que el polielectròlit va compensant les càrregues positives 
del polímer durant la generació. Al reduir el polímer els anions no marxen, ja que 
formen part d’una troca polimèrica entrecreuada. Per mantindre el principi 
d’electroneutralitat obliguem a que penetrin cations des de l’exterior per 
associar-se amb el polianió. Durant l’oxidació s’expulsen els cations. 
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Figura 4.2. Exemple de nervi artificial 
(http://www.mercado.com.ar/nota.php?id=364000). 

El polímer conductor es transforma d’aquesta manera en un transductor en el 
que l’entrada d’electrons al material va associat amb una entrada de cations i al 
revés. Al ser un gel i comportar-se alhora, com una membrana, els cations 
presents en el polímer i el seu potencial elèctric depenen de la concentració al 
medi. Això no vol dir res més que l’elèctrode polimèric respon davant la 
concentració del medi amb un potencial elèctric, pel que disposem de l’interfase 
adequada, biocompatible i sensible, capaç de rebre senyals elèctrics i 
transformar-les en senyals iòniques. Això vol dir que el sistema nerviós les 
entén. 

A l’actualitat es treballa en l’optimització de les condicions d’electrogeneració de 
compòsits polímer conductor-polielèctrolit, en les cinètiques d’intercanvi iònic i en 
la modelització de les respostes ió-electró. 

4.2.3. Dosificador de medicaments 

Els fàrmacs polimèrics permeten dosificar un medicament de forma controlada 
dins de l’organisme. Per això s’associa la substància a una macromolècula que la 
deixa anar poc a poc i, amb una sola vegada que es prengui, s’aconsegueix un 
subministrament regular. Un altre mètode consisteix en un dispositiu amb un 
dipòsit per al fàrmac i una membrana de polímer.  

4.2.4. Implants i dentadures 

Les càries i els trencaments dentals es ressolen amb compostos polimèrics que 
s’endureixen a l’aplicar llum, i són més resistents i estètics. 

Per omplir els forats dels óssos es fabrica ciment ossi biocompatible. S’utilitza 
una base hidroxiapàtica, que és el mineral dels óssos, juntament amb una 
formulació de monòmers fotopolimeritzables. Després d’un temps, els polímers 
es degraden i l’implant ja cementat s’integra amb la resta de l’ós. 
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Figura 4.3. Exemple de ciment per a tapar càries 
(http://www.dentistajavierperez.com/). 

4.3. Sensors 
Els biosensors amperomètrics, constitueixen un ampli camp de treball per el seu 
interès científic i les seves múltiples aplicacions biomèdiques i analítiques. Les 
possibilitats de immobilització dels bioreactius (incloent enzimes, cèl·lules, teixits 
i anticossos) són molt diverses, el que fa que existeixin un gran nombre de 
treballs científics que es publiquen a l’actualitat sobre aquest tema.   

Dins de les possibilitats de modificar la superfície dels elèctrodes empleats en la 
detecció amperomètrica, destaquen per les seves avantatges la generació 
electroquímica de polímers i l’incipient desenvolupament de sensors basats en la 
tecnologia sol-gel. La formació d’un polímer (conductor i no conductor) sobre un 
elèctrode es realitza aplicant un potencial elèctric o adequar a l’elèctrode 
submergit en una dissolució de monòmer. La immobilització de l’enzima o un 
altre bioreactiu es produeix per el seu entrempament dins de l’estructura 
tridimensional del polímer, que queda restringida exclusivament a la superfície 
sòlida conductora del sensor.  

Per altre banda, recentment, han aparegut a la bibliografia nous sensors 
amperomètrics que aprofiten les avantatges d’un gel d’alta porositat format 
mitjançant el procediment sol-gel. Seguint aquest procediment, amb 
l’incorporació d’una sal orgànica conductora que actua simultàniament com a 
matriu conductora i capacitat de mediació catalítica en la reoxidació de l’enzima. 
Alguns aspectes tècnics com les propietats físiques del gel, així com en el seu 
comportament analític.  

Finalment, es realitza una comparació de les propietats analítiques dels dos tipus 
de biosensors, mostrant-se els resultats obtinguts en la seva aplicació en 
mostres de sèrum artificial. 

4.3.1. Biosensor 

El dopat al que es sotmeten els polímers es bastant sensible a la calor, sofrint 
així una pèrdua de conductivitat al escalfar-se. Connectant-lo a una resistència, 
aquests polímers permeten controlar la temperatura a la que, per exemple, un 
producte farmacèutic arriba a alterar-se.  
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Figura 4.4. Esquema d’un biosensor 
(http://www.imm.cnm.csic.es/RedBiosensores/principio-de-

funcionamiento-de-los-biosensores.html). 

Podríem utilitzar-los també com a sensors de radiació se es col·loquen en una 
atmosfera de gasos que els converteix en dopants actius quan aquests són 
exposats a la radiació.  

4.3.2. Sensor analític 

Com una altre aplicació deguda al poder de canviadors iònics dels polímers 
conductors podríem parlar d’aquest tipus de sensors, ja que són capaços de 
detectar i separar ions com l’Hg2+ i fins i tot Au0 d’una gran varietat de 
dissolucions tant aquoses com amb aquelles que continguin dissolvents orgànics. 

En aquest cas, el polímer escollit ha estat el polipirrol. La seva gran desavantatge 
radica en la baixa precisió dels resultats obtinguts en tots els estudis consultats. 
Com a avantatge hauríem de destacar la seva gran versatilitat en quan a 
capacitat de treball es refereix, i el seu baix cost de producció. 

A continuació en les següents figures es mostren alguns exemples de biosensors. 

Taula 4.1. Característiques analítiques dels exemples més característics 
d’inmunosensors amperomètrics amb immobilització en membranes 

(http://eprints.ucm.es/8820/). 
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Taula 4.2. Característiques analítiques d’alguns inmunosensors amperomètrics amb 
immobilització per adsorció física (http://eprints.ucm.es/8820/). 

 
Taula 4.3. Característiques analítiques d’alguns inmunosensors amperomètrics amb 

immobilització per enllaços covalents (http://eprints.ucm.es/8820/). 

 
Taula 4.4. Característiques analítiques d’alguns inmunosensors amperomètrics amb 

immobilització a través de polímers (http://eprints.ucm.es/8820/). 
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4.4. Aplicacions per electrocromisme 
Les pel·lícules de polímer presenten diferents colors als estats oxidat i reduït, 
degut a la formació i destrucció reversible d’estats polarònics i bipolarònics 
(nivells electrònics buits al polímer). 

El canvi de color entre un material semiconductor i un conductor provoca, al 
mateix temps, un canvi de reflectivitat. Aquests canvis de color i reflectivitat són 
reversibles com l’oxidació i la reducció que els origina i es fan servir per produir 
diferents dispositius. 

4.4.1. Finestres intel·ligents 

Permeten el control de la intensitat de la llum capaç de penetrar en un espai 
tancat (edificis, cotxes, avions,...) la més utilitzada és una estructura de tres 
capes. L’oxidació del polímer provoca  un canvi del color (de groc clar a blau en 
el cas del polipirrol) i això incrementa la seva reflectivitat. La simultània reducció 
del òxid provoca un canvi similar d’incolor a blau (òxid de wolframi). La capa 
intermèdia actua com un electròlit sòlid transparent. Per tant, durant l’oxidació 
del polímer la intensitat de la llum que travessa la finestra disminueix i la 
reflectivitat augmenta. Durant la reducció polimèrica succeeix totalment el 
contrari. 

La intensitat pot ser controlada manualment i automàticament mitjançant la 
connexió d’un subministrador de potencial com podria ser un fotomultiplicador a 
través d’un microprocessador i un programa que defineix-hi el nivell d’intensitat 
requerida. Quan es fa fosc la llum no és suficient per mantindre l’iluminació 
adequada (estan el polímer en estat reduït) es connecta automàticament a la 
llum elèctrica i es controla la intensitat fins a arribar al nivell adequat d’aquesta. 

Els paràmetres tècnics més importants són: el percentatge de variació de 
l’absorció entre els estats oxidat i reduït, i el temps de resposta. El primer 
paràmetre està relacionar amb la capacitat d’emmagatzematge de càrrega en la 
pel·lícula. El temps de transició està relacionat amb les velocitats d’oxidació i 
reducció, controlades per processos de relaxació. 

4.4.2. Pantalles planes i dispositius de visualització 

Aquests dos dispositius estan basats en propietats electrocròmiques. Es poden 
construir sobre sistemes transparents o sobre superfícies metàl·liques polides 
(miralls). Les propietats més importants són la variació de la definició del color 
en petites superfícies i els temps de transició, menors de 0,1s per pantalles 
planes. 

4.4.3. Miralls intel·ligents 

Aquest dispositiu està basat també en dispositius electrocròmics. Treballa amb 
grans reflectàncies i baixes adsorcions. La reducció parcial provoca un increment 
en l’absorció evitant altes intensitats de reflexió en els miralls retrovisors dels 
cotxes. 
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4.4.4. Filtres òptics 

Un canvi en l’estat d’oxidació inclou un filtre paer un nou color. Són necessaris 
polímers que passen a través de diferents colors ven definits (anilines, tiofens,...) 
o capaços de grans variacions de absorció en diferents zones de la IR. 

4.4.5. Carcasses conductores per a telecomunicacions 

La normativa exigeix que qualsevol aparell electrònic tingui compatibilitat 
electromagnètica amb els altres aparells del seu entorn. La presència d’altres 
equips no ha d’afectar al correcte funcionament ni que l’equip interfereixi en el 
correcte funcionament dels altres aparells. Les carcasses de metall s’han 
substituït per carcasses de plàstic. Al ser els plàstics materials aïllants i 
transparents a la radiació electromagnètica, s’han hagut de desenvolupar 
tècniques específiques de metal·lització per impedir que la radiació penetri o surti 
de la carcassa, del tipus: 

• Recobriment amb pintures conductores. 

• Metal·lització química. 

• Metal·lització per evaporació al buit. 

• Ús de compòsits conductors. 

4.4.6. Electromembranes 

En el tractament d’efluents industrials existeixen oportunitats comercials per a 
noves membranes capaces de modificar les seves propietats a mesura, de cara a 
efectuar separacions selectives. La utilització de polímers conductors intrínsecs 
permet la preparació per via electroquímica de membranes que modifiquen 
l’estructura en funció del potencial elèctric aplicat sobre la mateixa. 

Les membranes convencionals no són gaire inertes, la seva vida és bastant curta 
i no són gaire manipulables. Es fan servir membranes de polipirrol i polianilina 
coma elèctrodes en tones electrolítiques de transport. Això és gràcies a que la 
polaritat del polímer pot ser canviada fàcilment amb un petit ajust del potencial 
del sistema. El seu ús més freqüent és l’electrodiàlisi a les depuradores d’aigua. 

4.4.7. Detecció de fraus 

Els metalls sintètics són incorporats en molts aliments congelats, ja que al variar 
la conductivitat, el polímer no pot continuar el procés d’oxidació/reducció. Degut 
a que aquesta es fa gairebé nul·la a l’augmentar la temperatura, el polímer 
quedarà d’un color determinat si hi ha hagut frau, és a dir, que hi hagi 
descongelació durant l’emmagatzematge o durant la manufactura. 

4.4.8. Imprimacions conductores 

Les imprimacions conductores basades en polímers conductors intrínsecs 
suposarà un avenç molt important en dos camps industrials: 
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• El pintat electrostàtic. 

• La metal·lització directa de substrats aïllants. 

4.4.9. Càtodes per a bateries de liti 

S’han realitzat desenvolupaments interessants a partir de la síntesis millorada de 
polímers conductors intrínsecs per la via química. L’objectiu és la fabricació de 
noves bateries orgàniques que suprimeixin el problema mediambiental dels 
metalls pesats. 

4.4.10. Catalitzadors suportats 

El camp de la catàlisis és una àrea en continua evolució impulsada per la 
demanda de disposar de catalitzadors més efectius, amb major àrea superficial, 
millor relació de prestacions, de pes,... Els polímers conductors intrínsecs 
ofereixen moltes possibilitats degut a la seva naturalesa polimèrica, permeabilitat 
a gasos i conductivitat elèctrica. 

4.4.11. Pintures termoquímiques 

Aquestes pintures són capaces de canviar de color reversiblement en funció de la 
temperatura. 

4.4.12. Tecnologia de displays 

Els polímers electroluminiscents són els que emeten llum quan reben energia 
elèctrica. Es fan servir per les O-LED, que són unes pantalles planes que ja es 
fan servir en telèfons mòbils i televisors i que s’espera que en pocs anys 
substitueixin a les LCD i les de plasma. Ja que, ofereixen unes avantatges 
respecte a les altres: 

• Són flexibles. 

• Són fàcils de manufacturar. 

• Es poden observar des de qualsevol angle. 

4.5. Escuts electromagnètics 
Els polímers conductors absorbeixen també energia electromagnètica de baixes 
freqüències. Per tant es poden utilitzar com a escuts electromagnètics per parar 
les pèrdues de radiació per exemple, en els ordinadors. 

Amb aquesta finalitat, s’utilitzen normalment plàstics plens de carboni o metalls, 
però degut a la facilitat de manipulació i la major conductivitat dels polímers 
dopats homogèniament els hi proporcionen avantatges. Les elevades pèrdues de 
microones de la polianilina fan que sigui especialment valuosa per a aquesta 
finalitat. 
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4.6. Recobriments anti-corrosió 
Gràcies a que durant el dopatge es pot decidir si una part del polímer ha de ser 
inert electroactivament, s’ha dissenyat uns recobriments per evitar la corrosió en 
acers, TiGr2,... 

Tot i que encara no han sigut desenvolupats a la perfecció, són capaços de 
protegir el substrat tant amb aire, com en dissolucions H2SO4 de concentracions 
de fins a 4N. Els polímers escollits en aquest cas solen ser el polipirrol. 

4.7. Membranes per depuració d’aigües 
S’han desenvolupat molts esforços en fer membranes de recobriment de 
l’elèctrode per poder descontaminar aigües. Les membranes convencionals no 
són massa inerts, la seva vida es bastant curta i no són tan fàcilment 
manipulables com les membranes de plàstic conductor. 

S’utilitzen membranes de polipirrol i polianilina com elèctrodes en cubes 
electrolítiques de transport, gràcies a que la polaritat del polímer pot ser 
canviada fàcilment amb un petit ajustament en el potencial del sistema. El seu 
us més freqüent es la electrodiàlisis en depuradores d’aigua.  

El principal objectiu dels estudis que em vist es basa en tres aspectes 
fonamentals: 

• El transport de matèria, tant orgànica com inorgànica, amb aquest tipus 
d’elèctrodes. 

• Aconseguir membranes robustes i que permetin un treball i una neteja 
fàcils. 

• Tindre un control en el flux i la selectivitat del transport. Que 
s’aconsegueixi amb la dissolució de sals inorgàniques. 

Com podem veure, aquesta és una aplicació dels polímers conductors amb 
simples resines d’intercanvi iònic. 
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5.1. El col·lagen 
El col·lagen és una llarga proteïna fibrosa que conté tres cadenes peptídiques, 
que formen una estructura de triple hèlix mitjançant ponts d’ hidrogen 
intramoleculars entre la glicina (Gly) i la hidroxiprolina (Hyp) de cadenes 
adjacents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1. Esquema cadena de col·lagen 
(http://www.ferato.com/wiki/images/8/8c/20080630_mgb_Col%C3%A1

geno_.jpg). 

És la principal proteïna present en el teixit connectiu en els animals i la més 
abundant en els mamífers, amb un contingut estimat del 25% al 35% de les 
proteïnes del cos. In vivo, múltiples filaments de col·lagen formen fibres de 
col·lagen, que són el principal component de la matriu extracel·lular i sostenen la 
majoria de teixits i estructures cel·lulars.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2. Estructura col·lagen 
(http://www.colnatur.com/sp_pros/colageno.htm). 
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Si s’ hidrolitza parcialment, en condicions suaus, les tres cadenes de col·lagen es 
separen en cabdells aleatoris globulars, produint gelatina. En contrast amb el 
col·lagen, la gelatina té una antigenicitat relativament baixa tot i que conserva 
alguns dels senyals d’ informació ( com la seqüència Arg-Gly-Asp) i pot promoure 
l’ adhesió cel·lular, així com la diferenciació i proliferació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3. Gelatina freda (esq.) i gelatina calenta (dr.) de col·lagen 
(http://www.telefonica.net/web2/cienciaconbuengusto/Novena/gomicien

cias.htm). 

El col·lagen té una gran força de tracció i és el principal component de fàscies, 
cartílags, lligaments, tendons, óssos i pell. Com és un material natural, el 
col·lagen té una excel·lent biocompatibilitat, una immunogenicitat negligible i 
una alta bioabsorbabilitat. La importància del col·lagen en la matriu extracel·lular 
i el paper que juga en el desenvolupament en cascada d’ óssos i cartílags nous a 
partir dels progenitors, fan d’ aquesta molècula un candidat seriós com a 
material biomimètic en el disseny d’ entramats per a l’ enginyeria de teixits. El 
col·lagen ha estat extensament emprat en la construcció de pell artificial per a 
cremades greus, amb diversos productes disponibles al mercat.  

A la natura les proteïnes s’ utilitzen com a materials estructurals. El col·lagen, 
per exemple, s’ utilitza com a suport mecànic en els teixits connectius. El paper 
de les proteïnes en el camp de l’ enginyeria de teixits es divideix en dues 
vessants: la primera, com a substituts de teixits, proporcionant suport a la 
cèl·lula per ancorar-se i adherir-se a través de interaccions cèl·lula-matriu 
específiques, guiant el creixement i desenvolupament cel·lular; la segona, com a 
transportador de substrats bioactius, que poden alliberar les molècules actives en 
el moment i lloc desitjat, ajustar la relació concentració-durada, millorar l’ 
estabilitat i evitar efectes secundaris dels fàrmacs. Tal com hem comentat, el 
col·lagen és un biomaterial de immunogenicitat negligible i amb una excel·lent 
biocompatibilitat. A més a més, és mecànicament estable, permetent la 
fabricació mitjançant tècniques d’ entrecreuament d’ enllaços, d’ entramats 
tridimensionals i formant una estructura porosa. Tot sovint, però, els entramats 
de col·lagen tenen propietats mecàniques insuficients, que provoquen que s’ 
inflin força en aigua i els fa vulnerables a la digestió enzimàtica. Per això, 
generalment s’ utilitzen com a teixit cartilaginós artificial. 

Stark i el seu equip van provar l’ aplicació de matrius tridimensionals de col·lagen 
a teixits cartilaginosos modificats. Mitjançant una RT-PCR i la 
immunohistoquímica van demostrar que els condròcits porcins primaris es 
diferenciaven i que les matrius promovien la formació de teixit cartilaginós. 
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També es va combinar el col·lagen amb altres materials inorgànics per tal de 
satisfer les demandes mecàniques d’ un teixit ossi artificial. Per exemple, Pek i 
els seus companys van crear un nanocòmposit d’ entramat ossi porós 
bioreabsorbible, fet de col·lagen i apatita que química, estructural i 
mecànicament igualaven l’ ós natural. 

El col·lagen també és un bon substitutiu de la pell. Integra i Apligraf han trobat 
la manera de tractar cremades greus i altres desordres de la pell, fent que les 
cèl·lules dèrmiques migrin cap a la matriu del producte. A mida que el col·lagen 
es va absorbint, el cos el va substituint per proteïnes produïdes de manera 
natural per la pell6. King i el seu equip van investigar la biocompatibilitat del 
Integra en ferides quirúrgiques netes de 20 conills porquins i van comprovar que 
aquest s’incorpora ràpidament al teixit viable que envolta la ferida. Baker i Iorio 
van fer remetre la patologia d’ una ferida crònica de diabetis tipus II, aplicant un 
substitut d’ingert de pell Apligraf juntament amb un factor de creixement autòleg 
derivat de les plaquetes. L’ Apligraf és un substitutiu de la pell, format per una 
capa epidèrmica de queranocits humans i una capa dèrmica composta per 
fibroblasts humans en un entramat de col·lagen boví Tipus I7.  

En aquest camp també s’ hi ha aplicat la nanotecnologia. Venugopal i el seu 
equip, van fabricar un entramat de col·lagen enrotllat revestit amb PCL, per a 
modificar el teixit dèrmic amb propietats mecàniques similars a les de la pell i 
amb l’ habilitat de fer de suport per a l’ acoblament i proliferació de fibroblasts 
dèrmics humans. El col·lagen també és un bon candidat per al seu ús en l’ 
enginyeria tissular aplicada als lligaments, ja que gràcies a la seva excel·lent 
biocompatibilitat millora l’ adhesió i proliferació cel·lular i la producció de matriu 
extracel·lular. Tot i això, els entramats de col·lagen no estan reforçats i l’ 
arranjament en paral·lel de les fibres de col·lagen en entramats alineats en la 
direcció de l’ esforç, pot causar problemes a llarg termini, degut a la fatiga, l’ 
arrossegament i el desgast per abrasió. Recentment, s’ ha demostrat que els 
entramats de col·lagen enrotllats tenen una bona biocompatibilitat amb les 
cèl·lules vasculars en condicions fisiològiques, a més a més de resistir l’ 
adherència de plaquetes, quan s’ exposa a la sang. Les estratègies de l’ 
enginyeria de teixits inclouen la reparació del teixit defectuós o perdut amb 
construccions manufacturades. L’ èxit en la regeneració del teixit no sempre es 
pot aconseguir només, amb la combinació d’ entramats i cèl·lules. Per això, a 
banda d’ entramats i cèl·lules, s’ empren les molècules senyal, que doten els 
entramats amb activitat per a dirigir funcions cel·lulars com la migració cel·lular, 
la diferenciació, la proliferació i l’ organització en un teixit funcional, en els 
processos de reparació de teixits. Aquestes molècules senyal no només es 
barregen o s’ absorbeixen en els entramats, sinó que també es poden alliberar 
de manera controlada, a una concentració adequada dins un interval terapèutic i 
durant un període de temps determinat. Per tant, que els materials 
transportadors puguin ajustar la relació concentració-durada en les molècules 
senyal, vol dir que els efectes esperats es poden maximitzar localitzant les 
molècules senyal en el lloc on han d’ actuar, mentre que els efectes secundaris 
crònics i sistèmics es poden minimitzar. Així, els materials de transport  

                                       

6 http://www.ilstraining.com/idrt/idrt/brs_it_04.html 

 
7 http://www.pharma.us.novartis.com/product/pi/pdf/apligraf.pdf 



 Interacció de polímers conductors amb col·lagen 

 - 57 - 

proporcionen protecció a les molècules senyal de la degradació in vivo, i prolonga 
la seva mitjana de vida en el cos, allargant la durada de la bioactivació de l’ 
entramat i permetent l’ alliberació d’ aquests factors a un ritme preprogramat. L’ 
any 2003, Ueda i el seu equip,van fabricar unes esponges de col·lagen 
mitjançant l’ entrecreuament tèrmic. Entre d’ altres efectes, aquestes esponges 
de col·lagen van donar resultats molt positius pel que fa a l’ alliberament de 
factors de creixement nerviós per a la diferenciació neuronal, així com en l’ 
alliberament de factors de creixement endotelial vascular per a la millora de la 
vascularització amb teixits modificats. 

5.2. Teoria 
Les interaccions entre films de polímers conductors i proteïnes tenen diverses 
aplicacions, sobretot en el camp de la biomedicina i l’ enginyeria tissular. L’ 
electropolimerització d’ un polímer conductor amb proteïnes com a contraions té 
un gran interès, ja que és una manera directa de combinar la bioactivitat amb la 
generació de senyals electrònics en un substrat, mentre es manté l’ estabilitat de 
les proteïnes en la matriu, al contrari del que passa en les mescles polimèriques. 
Les aplicacions de les proteïnes com a biomaterials inclouen el seu ús com a 
substitutius de teixits i òrgans com l’ós i el cartílag, la pell i els lligaments, o en 
teixits vasculars, corneals i neurals, així com el seu ús com a transportador i 
dispensador de fàrmacs, o com a biosensor.  

L’ any 2007, Khan i el seu equip van estudiar com millorar la biocompatibilitat 
per millorar els implants. Tot i que recobrir l’ acer inoxidable amb polímer és una 
solució, recobrir-lo amb un polímer adherit a una biomolècula, és una alternativa 
millor. Per a fer-ho, van sintetitzar un recobriment polimèric derivat de l’ 
albúmina de sèrum boví (BSA) sobre una superfície d’ acer inoxidable (316 L) i 
van avaluar-ne la biocompatibilitat. El monòmer emprat per al recobriment es va 
obtenir de la hidròlisi del 1-(2-cianoetil)pirrol a 1-(2-carboxietil)pirrol, seguida de 
l' activació de N-hidroxisuccinimida a N-succinimidil ester pirrol. Es va recobrir 
elèctricament una placa d' acer amb aquest monòmer, per tal d' aconseguir un 
recobriment fi i adherent per al polipirrol-N-succimidil ester (PPyNSE), que es va 
caracteritzar segons la morfologia de la seva superfície i composició química 
mitjançant microscopia electrònica i espectroscopia d'infrarrojos, respectivament. 
A més a més, el BSA es va unir covalentment al PPyNSE per a obtenir un 
recobriment polimèric del derivat de la biomolècula. Es va avaluar la 
biocompatibilitat d' aquest recobriment en termes de formació de trombos, 
adhesió de plaquetes  i hemòlisi, i es va concloure que era més biocompatible en 
aquests paràmetres que en les superfícies de metall nu i amb recobriment de 
polipirrol. També es van fer estudis d' estabilitat d' aquests recobriments i es va 
concloure que eren estables en la superfície metàl·lica. 

Un any més tard, Türkarslan i el seu equip van desenvolupar un nou biosensor 
amperomètric basat en el PEDOT. Van atrapar físicament la colesterol oxidasa 
(un enzim redox que catalitza l’ oxidació del colesterol a 4-colesten-3-ona) en 
PEDOT i després van mesurar la resposta dels elèctrodes enzimàtics, 
monitoritzant el corrent d’ oxidació del H2O2 a +0.7 V en absència de mediador. 

Es van determinar els paràmetres cinètics, l'estabilitat d'operació i 
emmagatzematge, i la dependència amb el pH i la temperatura. La concentració 
de substrat mínima detectable fou de 0,4mM, amb un temps de resposta de 150 
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segons.  La resposta elèctrica màxima s’ aconseguí a pH 7 i 40ºC, permetent-ne 
l’ ús en la determinació del colesterol en sang. El biosensor va mostrar la 
màxima activitat relativa durant un període de 20 dies. 

A més a més del biosensor que acabem de descriure, l’ any passat es va publicar 
un article sobre un inmunosensor desenvolupat per Ramanavicius i el seu equip, 
basat en la matriu de reducció de fluorescència del polipirrol. En l’ estudi, 
demostraven que la combinació de proteïnes autofluorescents amb polímers que 
redueixen la fluorescència , és un disseny que pot incrementar la selectivitat i la 
sensibilitat dels inmunosensors. Amb aquest objectiu, es va utilitzar el polipirrol 
com a matriu per a la immobilització de les proteïnes (permet el reconeixement 
biològic de l’ analit) i com a reductor de fluorescència (incrementa la selectivitat 
de les deteccions). Es van immobilitzar proteïnes gp51 del virus de la leucèmia 
bovina en la matriu de polipirrol, formant-se una capa polimèrica amb afinitat 
pels anticossos d' aquestes proteïnes (anti-gp51). Aquests anticossos estan 
presents en elevats nivells, en el sèrum sanguini del bestiar infectat pel virus de 
la leucèmia bovina. Es van usar anticossos secundaris marcats amb la peroxidasa 
del rave, com a mostres de fluorescència específica per a la detecció d' un target 
concret,  ja que aquesta era detectable a la sensibilitat requerida. El polipirrol es 
va usar com a medi fluorescent, ja que la seva fluorescència era gairebé 
indetectable en excitar-lo amb llum UV a 325 nm. A més a més, el polipirrol 
reduïa la fluorescència d' alguns agents fluorescents com la fluoresceïna, la 
rodamina B i la peroxidasa del rave gairebé en un 100 %, quan aquests agents 
eren adsorbits en la seva superfície. Es preveu que la reducció de la fluorescència 
induïda pel polipirrol, es pugui emprar en el disseny d' inmunosensors per a 
incrementar-ne la selectivitat i la sensibilitat. 

Tal com hem comentat en la introducció, el col·lagen és una de les substàncies 
que formen la matriu extracel·lular de les neurones, a més a més d’ una 
molècula d’ adhesió cel·lular i un biomaterial reconegut. Degut a això, alguns 
científics s’ han centrat en les mescles de col·lagen i polímers conductors, 
descobrint que el polipirrol no interacciona significativament amb el col·lagen, i 
que el material híbrid és una mescla íntima, on cada component ha perdut les 
seves propietats. Xiao i el seu equip, van estudiar la incorporació de col·lagen en 
PEDOT. Es va impregnar col·lagen en PEDOT per electropolimerització 
galvanostàtica, manifestant-se la capacitat d’ enllaçar-se amb l’ esquelet del 
PEDOT i una estabilitat excel·lent. Es va investigar el nivell d’ oxidació del PEDOT 
mitjançant una espectroscopia de Raman i es va veure que els anions inorgànics 
simples estan més disposats a ser dopats dins el polímer que no pas les 
voluminoses molècules de col·lagen. L’ observació amb el microscopi SEM va 
revelar que el sistema PEDOT/col·lagen té una morfologia superficial diferent de 
les estudiades prèviament, mostrant una estructura en xarxa amb nanosedes 
d’uns 10 nm de gruix, entrellaçades.  
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Figura 5.4. Imatges SEM de (a)PEDOT/LiClO4, (b) PEDOT/col·lagen, i 
(c)PEDOT/col·lagen augmentat, on les fletxes blanques apunten a l’ 

estructura de nanosedes. 

Una possible explicació  de la diferència en la morfologia és que el 
PEDOT/col·lagen hagi crescut més lentament que els controls (PEDOT/ LiClO4), 
degut a què el procés de dopatge del petit ClO4

-, amb un menor impediment 
estèric, hauria de ser molt més ràpid que el de les grans molècules de col·lagen. 
El creixement lent afavoreix la formació de nòduls de dimensions més petites i, 
per tant, una estructura amb més porositat. Com hem vist a la introducció, la 
unitat estructural fonamental del col·lagen és el tropocol·lagen, que és una unitat 
molecular en forma de bastonet d’ uns 280 nm de llargada i 1.5 nm de diàmetre. 
A la pell, les petites fibres de col·lagen s’ entrellacen i ramifiquen per formar 
fibres més gruixudes. Per això durant l’ electropolimerització, les molècules de 
col·lagen poden actuar com a entramat tou per a formar aquestes nanosedes. 
Tot i així, el mecanisme per a la formació de l’estructura encara no està clar i 
encara s’està investigant. Es va estudiar l’efecte dels paràmetres de 
polimerització en les propietats electroquímiques de l’elèctrode de 
PEDOT/col·lagen mitjançant una cronopotenciometria i una voltametria cíclica 
(CV). A més a més, es van investigar i caracteritzar la composició del polímer, l’ 
estabilitat del col·lagen en PEDOT i la morfologia superficial del PEDOT/col·lagen. 
Mitjançant una CV, es va mesurar l’ electroactivitat i es va comprovar que a 
densitats de corrent superiors a un cert valor, la pel·lícula de PEDOT patia una 
pèrdua d’ electroactivitat possiblement causada per la sobreoxidació del polímer, 
donant lloc a materials no electroactius.  

Per tal de validar la biocompatibilitat, es van fer tests in vitro amb cèl·lules. 
Abans de fer el cultiu cel·lular, es van esterilitzar les pel·lícules de 
PEDOT/col·lagen per exposició a llum UV. Utilitzant les mesures de la CV per a 
avaluar la resposta electroquímica del film esterilitzat, es va descobrir que la 
llum UV no  disminuïa significativament l’ electroactivitat del polímer,  ni tan sols 
després de 8 hores d’ exposició. Es van incubar cèl·lules PC12 en cada substrat 
polimèric durant 4 dies i rentant bé prèviament amb el medi. Es va fer una 
micrografia òptica de les PC12 plantades en PEDOT/col·lagen. De la mateixa 
manera es va preparar el PEDOT/LiClO4 per a usar-lo com a control. Es va 
observar que les cèl·lules PC12 es podien adherir als recobriments de PEDOT, 
cosa que indicava que el PEDOT no és citotòxic i que permet l’ adhesió cel·lular 
en la seva superfície. En les imatges es va veure que hi havia més colònies de 
cèl·lules PC12 en el film de PEDOT/col·lagen. Això va permetre suposar que el 
recobriment de PEDOT/col·lagen és bioactiu i que té una millor afinitat cel·lular 
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comparat amb el recobriment de PEDOT/LiClO4. Profunditzant en l’ estudi, es va 
demostrar que la síntesi amb una baixa densitat de corrent afavoria la 
incorporació del col·lagen, cosa que incrementava l’ adhesió de la cèl·lula en la 
matriu PEDOT/col·lagen. Per tant, es va poder concloure que la incorporació del 
col·lagen al PEDOT, el converteix en un substrat excel·lent per a l’ adhesió i 
posterior creixement de les cèl·lules. 

Kim i el seu equip, van investigar l’efecte d’immobilització del factor de 
creixement nerviós (NGF) en els polímers conductors.  La NGF és una proteïna 
soluble en aigua implicada en el desenvolupament neurològic, promovent la 
supervivència i diferenciació de les neurones sensorials i simpàtiques. Un 
biomaterial amb  capacitats elèctriques i biològiques, seria molt útil de cara al 
disseny d’elèctrodes neurals, així com per dirigir la reparació i regeneració de 
teixits neuronals. En el seu estudi, van fer servir cèl·lules cultivades de PC12 per 
a detectar el NFG, amb l’objectiu de sintetitzar i caracteritzar una pel·lícula de 
polímer conductor (tant de PEDOT omc de PPy) amb NFG com a co-dopant, 
investigant la seva aplicació per a microelèctrodes neurològics. Els recobriments  
d’elèctrode de PPy/PSS/NGF i PEDOT/PBS/NGF, es van subjectar a un cultiu in 
vitro de cèl·lules PC12 i es van caracteritzar les seves propietats elèctriques per 
espectroscopia de impedància i voltamperometria cíclica. Per als test in vitro, 
també es va utilitzar col·lagen (col·lagen de cua de rata tipus I) com a co-dopant 
en la deposició polímer-elèctrode, ja que tal com hem comentat, promou 
l’adhesió de cèl·lules PC12 als substrats. L’adhesió i diferenciació d’ aquestes 
cèl·lules en el compòsit de polímer conductor, demostra la incorporació efectiva 
del col·lagen i del NGF en els films per deposició electroquímica, així com 
l’alliberament de les proteïnes bioactives en les cèl·lules.  

La caracterització de les proteïnes en els compòsits serveix per determinar si la 
proteïna es manté en un estat biològicament actiu, o bé  si es desnaturalitza a 
causa de les propietats elèctriques o els canvis locals de pH que es produeixen 
durant la reducció del polímer conductor. Es van estudiar tres mostres, per tal de 
confirmar la bioactivitat del NGF incorporat al compòsit obtingut per 
polimerització electroquímica: 1) compòsits de PPy/col·lagen/NGF; 2) compòsits 
de PPy/col·lagen; 3) compòsits de PPy/PSS/NGF. La segona mostra tenia un 
nombre més elevat significativament de cèl·lules adherides al polímer conductor 
que no pas la tercera, tot i que mostrava menys cèl·lules diferenciades. La 
primera mostra mostrava una població significativa de cèl·lules diferenciades, 
cosa que demostrava un alliberament òptim de les dues biomolècules en prou 
quantitat com per fer que les cèl·lules es diferenciessin. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.5. Imatges òptiques de cèl·lules PC12. A l’ esquerra, en  
substrat de PPy/NGF/col·lagen. A la dreta, en substrat de PPy/col·lagen. 
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Figura 5.6. Gràfic de barres representant les dades de la figura 
anterior. 

Anàlogament, es van estudiar per CV tres mostres (la primera, un elèctrode nu 
només amb PEDOT i les altres dues d’elèctrodes recoberts de PEDOT amb 
col·lagen o NGF), revelant un increment en la capacitat de càrrega i el 
comportament redox, consistent amb els resultats obtinguts amb els compòsits 
de PPy/proteïna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.7. Imatges de cèl·lules PC12 plantades en PEDOT (control), 
PEDOT/col·lagen i PEDOT/NGF. Gràfic de barres quantificant les dades. 

Els resultats indiquen que el NGF incorporat en la pel·lícula de PEDOT és bioactiu 
i accessible a les cèl·lules. 
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CAPÍTOL 6: 

TÈCNIQUES 

ELECTROQUÍMIQUES 

APLICADES 

Les tècniques electroquímiques, com el seu nom indica, es basen en el fenomen 
electroquímic, és a dir, en la relació existent entre l’electricitat i els canvis 
químics que es produeixen a les substàncies.  

Les reaccions redox són un tipus particular de reacció química que es caracteritza 
perquè hi ha un intercanvi d’electrons entre les substàncies que participen a la 
reacció. 

A totes les reaccions redox hi ha una substància que es redueix i una altre que 
s’oxida. L’oxidació suposa la pèrdua d’electrons per una substància, i la reducció, 
el guany d’electrons. 

L’intercanvi d’electrons pot produir-se, com qualsevol altre reacció, directament 
en el sinus d’una dissolució en la que estan presents les espècies implicades. 
Però també és possible separar físicament les dues semireaccions, oxidació i 
reducció, construint una cel·la electroquímica, a la que l’intercanvi d’electrons es 
produeix a través d’un circuit extern a les dissolucions. 

La cèl·lula electrolítica és aquella que té una font externa que provoca la reacció 
redox a la cel·la. La caracterització d’un polímer conductor sol estar restringida a 
tècniques superficials, sent especialment utilitzats els mètodes electroquímics, 
òptics i espectroscòpics. Les tècniques electroquímiques, i entre elles, la 
ciclovoltamperometria, són particularment útils per a la caracterització. A partir 
d’aquesta és possible obtenir informació qualitativa i quantitativa del material, 
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sent habitualment utilitzada per realitzar estudis preliminars de nous sistemes. 
La ciclovoltamperometria mostra els potencials als que els processos d’oxidació i 
reducció tenen lloc, el rang de potencial al que el solvent és estable i el grau de 
reversibilitat i eficiència de la reacció. La ciclovoltamperometria també sol ser 
utilitzada per estudiar la influència de la naturalesa del ió dopant, la capacitat del 
material per emmagatzemar càrrega i la resposta a un potencial aplicat. Donada 
la naturalesa conductora d’aquests materials, la conductivitat superficial és 
també un dels paràmetres habituals de caracterització. A l’hora de caracteritzar 
materials compostos com termoplàstic-polímer conductor o elastòmer-polímer 
conductor són importants les anàlisis tèrmiques i els assajos mecànics. 

Hi ha unes tècniques més avançades, com ara la Ressonància Magnètica Nuclear 
(RMN), que dóna evidencies del tipus d’enllaç que es forma durant la 
polimerització i dóna detalls sobre el tipus de dopat. També es fa servir la X-ray 
Photoelectron Spectroscopy (XPS), però en menor mesura. Aquesta tècnica 
també dóna informació important d’un nou polímer conductor, com la naturalesa 
de l’espècie dopant, el grau de dopar i els llocs de polimerització. L’estructura i 
morfologia del polímer es veuen molt afectades segons el mètode de síntesis que 
es duu a terme, per donar informació al respecte el microscopi electrònic 
d’escombrat (SEM) és una eina bàsica. El SEM també mostra la influència del 
dopat/desdopat a la morfologia del material, sobre la naturalesa fibril·lar o no del 
polímer, la cristal·linitat,... 

Les eines que es fan servir quan es tracta d’avaluar la capacitat de protegir 
contra la corrosió dels polímers conductors són les tècniques de monitoratge per 
corrent directa (DC) i corrent alterna (AC). 

6.1. Voltamperometries cícliques 
La voltamperometria és un mètode mitjançant el qual es pot obtenir informació 
sobre un determinar analit, mesurant les intensitats de corrent generades en 
funció de la diferencia de potencial aplicat, en certes condicions, que afavoreixen 
la polarització a l’elèctrode de treball. Moltes vegades, els elèctrodes utilitzats en 
voltoamperometries són microelèctrodes, de manera que, augmenta la 
polarització gràcies a la petita superfície que tenen.  

La tècnica de la voltamperometria és molt utilitzada a l’àrea de la química 
inorgànica, la bioquímica i fins i tot a la física, no tant per analitzar una 
determinada mostra, sinó més bé per estudiar processos d’oxidació/reducció i 
processos d’adsorció entre d’altres. 

Després d’inventar-se i desenvolupar-se les tècniques d’espectrometria, l’anàlisi 
mitjançant voltamperometries va anar quedant en desús, exceptuant algunes 
aplicacions en especial, com per exemple la determinació d’oxigen molecular en 
una dissolució.    

Tot i així, a mitjans dels anys seixanta van sorgir algunes modificacions 
importants en aquest tipus de tècniques, que van permetre augmentar la 
sensibilitat i especificitat del mètode. Com a conseqüència, s’ha observat un 
interès renovat en l’aplicació d’aquest tipus de tècniques en diverses àries.  

A la voltamperometria el que es fa es aplicar una diferencia de potencial variable 
a una cel·la electrolítica, que conté un microelèctrode. Al aplicar el voltatge, es 
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genera una determinada intensitat de corrent, que va variant a mesura que varia 
el voltatge aplicat. 

Dins de les tècniques de voltamperometria, tenim per exemple la versió clàssica, 
d’escombrat lineal, en la qual el voltatge aplicat va augmentant linealment, fins a 
un punt màxim, en un determinat temps. S’obté una gràfica de l’intensitat de 
corrent mitja en funció del temps o el que és el mateix, en funció del voltatge 
aplicat. 

En un altre tipus de voltamperometria, el voltatge s’aplica mitjançant impulsos. 
Les intensitats de corrent d’aquests impulsos, es mesuren en diferents moments. 
La diferencia de potencial aplicada variarà cíclicament entre dos punts, 
augmentant linealment al principi i fins a determinat valor, i després disminuirà 
fins a un determinat valor mínim. El temps que duran aquests cicles és molt 
variable.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.1. Voltamperograma d’escombrat lineal de la reducció d’una 
espècie hipotètica “A” per donar un producte “P” 

(http://quimica.laguia2000.com/enlaces-quimicos/voltamperometria). 

A la Figura 6.1. observem un voltamperograma d’escombrat lineal, en el qual 
podem observar la variació d’intensitat de corrent respecte de la diferencia de 
potencial  aplicada, per una reacció electrolítica de reducció, en la qual un analit 
A es redueix per formar un producte P, utilitzant un microelèctrode de pel·lícula 
de mercuri. 

Les gràfiques dels voltoamperogrames d’escombrat lineal, agafen normalment la 
forma d’una corba sigmoide , anomenada també ona voltamperomètrica. 
Existeixen altres tipus de voltamperometries, entre elles: 

• Voltamperometria d’ona quadrada. 

• Voltamperometria esglaonada. 

• Voltamperometria de corrent alterna. 

• Polarografia. 
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• Voltamperometria d’elèctrode rotatori: és una tècnica hidrodinàmica molt 
útil per analitzar la cinètica i els mecanismes d’una reacció. 

• Mesuraments de pols normal i pols diferencial. 

És una de les tècniques electroquímiques més utilitzades ja que és una excel·lent 
eina d’anàlisi qualitatiu, però normalment no és una bona eina d’anàlisi 
quantitatiu. La principal avantatge que té, és la seva capacitat per a caracteritzar 
un sistema electroquímic. Aquest anàlisi consisteix en discernir a quins potencials 
es troben les oxidacions dels monòmers. Per fer-ho s’han de comparar les 
ciclovoltamperometries de les solucions monomèriques amb les de les solucions 
en blanc, és a dir sense monòmer. 

S’aplica una rampa de potencial a l’elèctrode de treball. Una vegada aconseguit 
el potencial màxim (Emàx), s’inverteix la rampa retornant el sistema al potencial 
inicial de treball. Es defineix la velocitat d’escaneig (v) com el canvi de potencial 
per unitat de temps (mV/s). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.2. Evolució del potencial del potencial d’una 
ciclovoltamperometria (http://quimica.laguia2000.com/enlaces-

quimicos/voltamperometria). 

Quan la reacció que té lloc a l’elèctrode és reversible, la CV mostra becs a les 
dues rampes, la inicial i la de retorn (oxidació i reducció). A la Figura 6.3. es 
mostra la informació més important obtinguda en una ciclovoltamperometria. El 
bec de potencial anòdic o oxidatiu (Epa), el bec de potencial catòdic o reductor 
(Epc), el bec de corrent anòdica (Ipa) i el bec de corrent catòdica (Ipc). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.3. Resposta de l’intensitat de corrent en una 
ciclovoltamperometria (http://quimica.laguia2000.com/enlaces-

quimicos/voltamperometria). 
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Per a una reacció totalment reversible, la separació entre els dos potencials (KE) 
és: 

 

 

On: 

• n és el nombre d’electrons intercanviats. 

Per reversible s’entén que la reacció és suficientment ràpida com per mantindre 
les concentracions de les formes oxidades i reduïdes en equilibri unes amb les 
altres a la superfície de l’elèctrode. En els casos de reaccions irreversibles, 
només s’observa un bec durant la rampa inicial. 

6.1.1. Ciclovoltamperometries de control 

Les ciclovoltamperometries de control són la clau per a l’avaluació de la qualitat i 
de l’estabilitat electroquímica del parell redox dels polímers conductors. Per 
realitzar l’assaig es necessari haver generat primer el polímer de la forma 
habitual, al mateix elèctrode de treball. L’oxidació i reducció del polímer té lloc a 
una dissolució en blanc, és a dir, sense monòmer. Contindrà només la substància 
dopant, LiClO4, i el dissolvent, acetonitril. Els potencials que es fan servir 
normalment són majors que els de generació, en el nostre cas concret serà de 
1,6V, per a un potencial de generació òptim de 1,4V. 

L’observació dels resultats comprèn la realització d’un cicle redox i, a més a més, 
es valora l’evolució de 25 cicles successius, és a dir, el manteniment de la 
superfície de les corbes catòdica i anòdica després de les successives oxidacions i 
reduccions. Si hi ha una gran disminució entre les corbes anòdica i catòdica d’un 
cicle al següent, vol dir que el parell redox és inestable, és a dir, el polímer a 
cada cicle s’oxida i es redueix en menor proporció, el que fa que perdi 
electroactivitat. En canvi, si d’un cicle al següent la superfície entre les corbes 
anòdica i catòdica es manté constant, vol dir que el parell redox és 
electroquímicament estable. 
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Figura 6.4. Voltamperograma de control d’una espècie electroactiva 
(http://quimica.laguia2000.com/enlaces-quimicos/voltamperometria). 

6.2. Cronoamperometria 
La cronoamperometria és una tècnica electroquímica en la que es mesura en 
funció del temps la intensitat de corrent que flueix per un elèctrode de treball 
estacionari submergit en una dissolució i sotmès en un potencial constant. 

Si suposem que l’analit es pot reduir i que el potencial de l’elèctrode de treball es 
va fent cada cop més negatiu. Al principi no hi ha reducció. A un cert potencial es 
comença a reduir l’analit i en conseqüència augmenta el corrent. A mesura que el 
potencial es fa més negatiu, augmenta el corrent, això segueix succeint fins que 
no queda pràcticament analit a la superfície de l’elèctrode. Llavors, el corrent 
disminueix, encara que el potencial es faci més negatiu. El màxim de corrent és 
proporcional a la concentració de l’analit al sinus de la dissolució. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.5. Evolució del potencial en una cronoamperometria 
(http://www.fing.edu.uy/iq/cursos/ipeq/teorico/2007/6-9.pdf). 
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L’elèctrode de treball, introduït a la dissolució, es sotmet a un potencial inicial E1, 
corresponent al potencial de doble capa elèctrica formada entre l’elèctrode i la 
dissolució. 

 Quan es produeix el salt de potencial, la doble capa elèctrica ha d’ajustar-se al 
nou potencial E2, de tal manera que al recollir-se la variació de la densitat de 
corrent amb el temps, s’obté un gran bec inicial. 

A continuació, a l’anar-se oxidant l’espècie en qüestió, la seva concentració al 
sinus de la dissolució disminueix, amb el que disminueix la força impulsora del 
procés (que és la diferencia de concentració entre les immediacions de l’elèctrode 
i la concentració de la dissolució). És per aquest motiu que va disminuint el 
corrent, cada vegada migra menys monòmer cap a l’elèctrode. Aquesta variació 
de corrent es pot expressar amb l’equació de Cottrell: 

 

 

 

La primera part de l’equació correspon al corrent faràdic (if), i la segona al 
corrent capacitatiu (ic). Utilitzant potenciostats amb components de bona 
qualitat, ic cau a 0 amb un temps inferior de 50µs, per això pot ser negligible per 
a temps més llargs. A la Figura 6.6. es pot observar la variació de corrent 
capacitatiu i el corrent faràdic en funció del temps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.6. Resposta de la intensitat de corrent en una 
cronoamperometria 

(http://www.fing.edu.uy/iq/cursos/ipeq/teorico/2007/6-9.pdf). 

El corrent capacitatiu ve donat per: 

 

 

 

En una cel·la electroquímica, R és la resistència de la dissolució i és independent 
de l’àrea de l’elèctrode, i C és la capacitat de la doble capa, directament 
proporcional a l’àrea de l’elèctrode. El corrent faràdic (if) és també proporcional a 
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l’àrea de l’elèctrode, per això es pot afirmar que el quocient if/ic sempre 
incrementa quan l’àrea disminueix. 
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CAPÍTOL 7: 

APARATOLOGIA 

En aquest capítol parlarem dels aparells utilitzats en la realització del projecte i 
de les seves aplicacions concretes, així com del seu funcionament. 

7.1. Potenciostat/Galvanostat 
Per a la generació electroquímica i caracterització de les mostres s’ ha utilitzat un 
potenciostat/galvanostat AUTOLAB /PGSTAT101, en combinació amb el software 
NOVA. 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.1. Potenciostat/galvanostat AUTOLAB/PGSTAT101 
(http://www.masso.com/content/view/225/309/lang,es/). 

Es tracta d’ un aparell electrònic que permet aplicar el potencial elèctric desitjat a 
un elèctrode i monitoritzar la intensitat de corrent que circula a través de la cel·la 
electrolítica. En aquest projecte s’ha utilitzat per a realitzar 
ciclovoltamperometries i cronoamperometries, per tal de caracteritzar el sistema 
electroquímic.8 

 

                                       
8 http://www.amelchem.com/download/items/voltammetry/manuals/eng/manual_eng.pdf 
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Les tècniques voltamperomètriques són considerades tècniques actives, degut a 
que el potencial aplicat força un canvi en la concentració de l’ espècie 
electroactiva a la superfície de l’elèctrode, reduint-lo o oxidant-lo. Els avantatges 
analítics de les voltamperometries són una excel·lent sensibilitat en un ampli 
ventall de concentracions en espècies tant orgàniques com inorgàniques, la 
possibilitat d’ emprar una gran varietat de solvents i electròlits, un rang de 
temperatures de treball ampli, la determinació simultània de diversos analits, la 
possibilitat de determinar paràmetres cinètics i la facilitat de generar corbes a 
diferents potencials i mesurar petits corrents.9 

Taula 7.1. Especificacions tècniques de l’aparell 
(http://www.masso.com/content/view/225/309/lang,es/). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El software NOVA permet exportar les dades de les ciclovoltamperometries i 
cronoamperometries a un full d’ Excel, per tal de poder tractar les dades. 

7.2. Espectrofotòmetre IR amb ATR 
S’ ha utilitzat un espectrofotòmetre JASCO, model FT/IR-4100, amb software 
Peak Fit, per a confirmar la presència del col·lagen en les mostres preparades.  

L’espectroscòpia per transformada de Fourier, es basa en un interferòmetre de 
Michaelson en què la mostra se situa entre l’interferòmetre (el qual es travessat 
per un feix de radiació), que consta d’un mirall fixa i un mirall mòbil, i el 
detector. 

L’espectre generat per l’escombrat del mirall mòbil és de feix simple, on 
l’ordenada és la intensitat de radiació de la font reduïda per l’absorció de la 
mostra expressada en funció del nombre d’ona. Per a obtenir un espectre en  
transmissió o absorbància, cal registrar l’espectre del blanc. 

                                       
9 http://www.prenhall.com/settle/chapters/ch37.pdf 
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Figura 7.2. Esquema d’un espectrofotòmetre per transformada de 
Fourier. 

L’espectroscòpia de transformada de Fourier mostra simultàniament l’espectre 
dels diferents components de les mostres de copolímer. Comparant els espectres 
del PEDOT sol i del col·lagen sol amb el de les mostres, es pot veure si el 
col·lagen s’ hi ha incorporat. Si és així, en l’espectre de la mostra s’observaran 
pics en determinades freqüències, propis de cadascun dels compostos per 
separat. L’avantatge dels espectrofotòmetres FTIR (que  sotmeten la mostra a 
una irradiació simultània provinent de la font IR policromàtica) sobre els 
dispersius (que sotmeten la mostra a una irradiació seqüencial amb radiacions  
IR de diferents freqüències), és que tenen una major sensibilitat i rapidesa.10  

Figura 7.3. Espectrofotòmetre JASCO FT/IR-4100 
(http://www.upc.edu/pct/fotos_equipament/). 

7.3. Microscòpia electrònica d’escombrat (SEM) 
S’ha utilitzat un microscopi de feix d’ions focalitzats amb doble columna iònica i 
electrònica, Zeiss Neon 40 escombrant a 3kV, per a l’observació de mostres 
sòlides. Aquest microscopi permet la caracterització superficial de materials 
inorgànics i orgànics, proporcionant informació morfològica sobre el material 
analitzat.11 

                                       
10 http://www.fq.uh.cu/dpto/qf/docencia/pregrado/estruc_2/ir/descargas/1_ir_tecnica.pdf 
11 http://www.upc.edu/pct/ca/subambit/30/microscopia-optica-electronica.html 
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La tècnica  consisteix en enviar un feix d’electrons que es desplaça sobre la 
mostra fent un escombrat en les direccions X i Y,  i enregistrar en forma 
d’imatges el resultat de la interacció feix-mostra, mitjançant un detector. 

El senyal d’electrons secundaris es forma en una fina capa superficial de l’ordre 
de 50 a 100Å. Com s’emet una gran quantitat d’electrons de baixa energia, es 
pot establir un bon contrast i obtenir informació “en relleu” de zones que no 
estan a la vista del detector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.4. Microscopi de feix d’ions focalitzats Zeiss Neon 40 
(http://www.upc.edu/pct/ca/equip/405/microscopi-feix-dions-

focalitzats.html). 

El senyal de l’emissió d’electrons retrodispersats depèn fortament del nombre 
atòmic de la mostra, i per tant permet veure amb diferents intensitats les parts 
de les mostres amb diferent composició encara que no hi hagi diferències 
topogràfiques entre les parts. Cal que les mostres a observar estiguin ben 
seques, per tal d’evitar que la baixa pressió al microscopi provoqui l’evaporació 
de l’aigua, que sortiria violentament de la mostra i n’alteraria l’estructura. També 
és important que les mostres siguin conductores, per tal d’evitar que es 
carreguin durant la irradiació per una acumulació de càrrega que desvií el feix 
electrònic, provocant distorsions en la imatge.12 

7.4. Cabina de flux laminar classe II 
Les cabines de bioseguretat proporcionen una primera contenció en laboratoris 
on s’utilitzen materials potencialment infecciosos. La cabina de flux laminar de 
Classe II és una cabina oberta frontalment on la massa d’aire recirculat de dins 
de la cabina i la que hi pugui entrar per la part frontal, és filtrada en un filtre 
HEPA. Això proporciona una protecció contra possibles contaminacions tant 
personal, com dels productes i el medi ambient, tant dins com fora de la 
cabina.13 

Els filtres HEPA són filtres compostos per petites fibres de vidre, que teixides 
formen un paper molt atapeït amb un tamís molt petit que permet capturar les 
partícules i agents infecciosos, però no els compostos volàtils ni els gasos. Quan 

                                       
12 http://www.ua.es/es/investigacion/sti/servicios/analisis_instrumental/microscopia/sem.html 
13 http://www.stanford.edu/dept/EHS/prod/researchlab/bio/docs/types_biosafety_cabinets.pdf 
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els contaminants han travessat el filtre no poden tornar a l’aire, degut als seus 
porus altament absorbents.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.5. Cabina de flux laminar de Classe II Nuaire.15 

En funció de les necessitats d’ús, hi ha tres tipus de cabina de flux laminar de 
Classe II: 

• Tipus A: en aquest tipus de cabina, el 30% de l’aire s’elimina a cada cicle i 
el 70% es recircula. L’escapament d’agents potencialment perillosos al 
medi, es prevé mitjançant un corrent d’aire entrant en una reixeta frontal. 

• Tipus B: és una cabina d’ús general, en la qual es recircula només un 30% 
de l’aire en cada cicle. 

• Tipus 100% d’extracció: en aquesta cabina, s’elimina el 100% de l’aire de 
cada cicle, cap a dispositius que puguin retenir els possibles agents 
perillosos. S’utilitzen principalment en laboratoris de toxicologia. 

7.5. Incubador de CO2  
La incubadora de CO2 és un aparell que serveix per mantenir i fer créixer els 
cultius, a través del control de les condicions de temperatura, humitat, contingut 
de CO2 i oxigen. S’aconsegueix una atmosfera controlada mitjançant l’ús d’una 
safata d’humidificació,  i el control de la pressió de CO2 gràcies a un dispositiu de 
monitorització que extreu l’aire de la incubadora en una cambra de mostra, 
determina la concentració de CO2 i n’injecta de pur per tal de compensar 
qualsevol deficiència. L’aire circula per dins la incubadora per convecció natural o 
mitjançant un ventilador, per tal de mantenir uniformes els nivells de CO2 i de 
temperatura. Aquest tipus d’incubadores, disposen dels següents dispositius: 

                                       
14 http://www.lux.es/lux-preguntas-aire-puro/filtro-hepa.html 
15 http://www.nuaire.com/cellgard-es/481HD/ 
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• Dispositius de control de temperatura, amb termòstat de seguretat. 

• Dispositiu d’injecció d’una mescla d’aire i CO2 al 5%, controlat mitjançant 
un dispositiu IRGA (analitzador de gasos infraroig). 

• Dispositiu de control de la humitat ambient. 

• Dispositiu de recirculació d’ aire amb filtres HEPA intercalats.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.6. Incubadora de CO2 Nuaire. 

 

7.6. Microscopi invertit 
El microscopi invertit té els seus components disposats de manera inversa 
respecte d’un microscopi convencional. La font de llum i el condensador estan 
situats sobre la plataforma dirigits cap avall, i els objectius estan sota la 
plataforma mirant amunt. Els únics components que no canvien la seva posició 
són els oculars, així com la mostra que es col·loca igualment sobre la platina. 
Permet observar organismes o teixits en cultiu sense una preparació prèvia, 
afavorint-ne el seguiment de l’estat de creixement i comportament. L’observació 
es realitza a través de les bases de recipients com plaques Terasaki, flascons 
Corning, flascons Roux i plaques de Petri de plàstic o vidre. El problema del 
microscopi invertit és la seva limitada magnificació, ja que els objectius més 
potents que té són de 40X i 60X.17 

 

 

 

 

 

 

                                       
16 http://es.wikipedia.org/wiki/Incubadora_(aparato_de_laboratorio)#Incubadora_h.C3.BAmeda_de_CO2 
17 http://mbbua.wetpaint.com/page/Microscopio+invertido 
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Figura 7.7. Microscopi invertit 
(http://www.medic.ula.ve/histologia/anexos/microscopweb/MONOWEB/c

apitulo4_8.htm). 
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CAPÍTOL 8: MÈTODES 

EXPERIMENTALS I 

MATERIALS 

 

8.1. Generació del polímer de PEDOT 

8.1.1. Materials i reactius 

• 2 pesa-substàncies. 

• Matràs aforat de 50 ml. 

• Espàtula. 

• Aspirador Pi Pump. 

• Embut alemany. 

• 2 Pipetes de 5 ml. 

• Pipeta Pasteur de vidre i xumet de goma. 

• Suport i pinça pel muntatge. 

• Vas de precipitats 50 ml. 

• Balança analítica. 

• Reactor de vidre encamisat. 

• Elèctrode de referència. 
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• Bombollejador de nitrogen amb clau. 

• Plaquetes d’acer inoxidable de 1 cm X 1 cm.  

• Suport i pinces per a introduir les plaquetes al reactor. 

• Cubeta per a 24 mostres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.1. Material del laboratori. 

• 3,4-etilendioxitiofè (EDOT): C6H6O2S. 

• Acetonitril: CH3CN. 

• Perclorat de liti: LiClO4. 

• Aigua Milli-Q. 

• Aigua destil·lada. 

• Acetona. 
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Figura 8.2. Reactius. 

8.1.2. Observacions 

• El perclorat de liti es desarà a l’estufa a 70ºC per tal d’evitar que s’hidrati 
amb l’aigua de l’atmosfera. També s’hi desarà tot el material de vidre, 
després de rentar-lo amb aigua destil·lada i acetona. 

• Tant l’EDOT com el col·lagen cal conservar-los a la nevera. 

• El borbolleig del nitrogen ha de ser lleuger.  

• Les pesades amb la balança analítica cal fer-les amb les portetes tancades. 

• Cada cop que es faci una cubeta de 24 mostres, s’utilitzarà la mateixa 
solució, que no es podrà aprofitar d’un dia per l’altre, per tal d’evitar que 
aquesta es faci malbé. Caldrà doncs, fer una cubeta sencera cada cop que 
s’empri una solució diferent. 

8.2. Procediment 

8.2.1. Preparació de mostres amb film de PEDOT 

Abans de fer res rentem tot el material de vidre amb aigua destil·lada i acetona i 
el posem a assecar a l’estufa. 
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Figura 8.3. Estufa. 

Preparació de la dissolució per a la cel·la electrolítica: 

• Pesem, amb el pesa-substàncies, 0,5321g de LiClO4 0,1M amb la balança 
analítica. Fem el mateix procés amb 0,0355g de dissolució d’EDOT 0,01 M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.4. Balança analítica amb precisió de 0,0001g. 

• Afegim l’EDOT i el LiClO4 al matràs aforat de 50ml, netejant els pesa-
substàncies amb 5ml d’acetonitril (pipetejats), cadascun. 

• Enrasem el matràs amb aigua Milli-Q fins a 50 ml (seran aproximadament 
40ml). 

• Agitem per a homogeneïtzar. 

Preparació de la cel·la per a la generació de polímer (PEDOT): 

• Muntem la pinça al suport i hi subjectem el reactor. 
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• Amb l’ajuda d’un embut alemany, introduïm la solució que hem preparat, 
al reactor. 

• Després hi introduïm l’elèctrode (és una barra d’acer inoxidable amb una 
volandera de goma blanca), el contraelèctrode (és una barra d’acer 
inoxidable amb una volandera de suro),i el borbollejador de nitrogen amb 
clau. L’elèctrode i el contraelèctrode s’han d’introduir dins la solució 1cm, 
com a molt, i no es poden tocar. Connectem els cables: vermell per a 
l’elèctrode, negre per al contraelèctrode, i verd per a la presa de terra (ho 
connectem a una de les claus de la pinça, per a fer contacte). Deixem 
borbollejar nitrogen durant uns 10 minuts. Aquest borbolleig serveix per 
eliminar l’oxigen de la solució, que ens donaria pics voltamperomètrics a 
0V i a 1V. 

• Passat aquest temps, netegem amb aigua destil·lada la punta de 
l’elèctrode de referència i l’introduïm al reactor, sense que toqui cap dels 
altres elements. Hi connectem el cable blau. 

• Un cop connectat tot, engeguem el potenciostat/galvanostat Autolab 
PGSTAT101 i el software NOVA 1.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.5. Muntatge de la cel·la. 

• Ajustem els paràmetres per a fer una ciclovoltamperometria de referència 
de la solució del reactor de -0,5 a 1,4V i 100mV/s. 

• Un cop feta, canviem l’elèctrode (en comptes d’una barra d’acer serà una 
plaqueta d’acer inoxidable de 1cm X 1cm o bé de 1cm X 0,5cm, 
subjectada per una pinça) i l’introduïm al reactor a la mateixa profunditat 
que abans, per tal de no generar polímer sobre la pinça que suporta la 
plaqueta. 

• Fixem el potencial a aplicar (1,4 volts) i el temps de procés de la 
cronoamperometria (250-300 segons) i en fem una canviant la placa cada 
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cop. Cal esperar a que la placa sigui ben seca abans de posar-la a la 
cubeta. Omplim una cubeta de 24 pouets. 

8.2.2. Preparació de mostres de copolímers de PEDOT i col·lagen 

El col·lagen estarà en dissolució i a l’1%. 

Es van preparar cubetes amb diferents proporcions de col·lagen/EDOT, per tal de 
caracteritzar el sistema. Això va permetre comprovar més endavant en quines 
mostres s’havia incorporat realment el col·lagen i en quines no, gràcies a la 
microscopia electrònica d’escombrat (SEM) i a l’IR . Es van preparar mostres en 
les següents proporcions col·lagen pur/PEDOT: 1:9000, 1:4500, 1:18 i 1:4,5 
aproximadament. En principi, es correspondria amb un 0,008%, un 0,016%, un 
4% i un 16% de col·lagen pur en la solució introduïda al reactor, respectivament. 

Les mostres de copolímer s’obtenen exactament pel mateix procés descrit per a 
l’electrogeneració del PEDOT. L’única diferència és que la solució introduïda en el 
reactor ha de contenir les proporcions abans indicades de col·lagen. També es 
realitza una ciclovoltamperometria de referència i una cronoamperometria per a 
cadascuna de les plaquetes, amb els paràmetres ja indicats. 

8.2.3. Espectroscopia per transformada de Fourier 

Per tal de comprovar la presència de col·lagen en les mostres, s’han realitzat 
espectroscòpies d’infrarrojos per transformada de Fourier de les mateixes, amb 
un rang de longituds d’ona de 4000 a 500 cm-1. Aquest tipus d’espectroscòpia 
infraroja permet obtenir l’espectre complet de cada mostra, a partir del promig 
de 32 espectres per mostra. El procediment per a la seva realització és el 
següent: 

• Es neteja bé la finestra de l’espectrofotòmetre amb una mica d’acetona. 

• Es fa una lectura per tal de calibrar l’aparell. 

• Amb una micropipeta es posa una gota de dissolució de col·lagen i 
s’analitza, per tal de fer el control. 

• Es neteja la platina amb acetona. 

• Després d’esperar un moment a que l’acetona s’evapori, es posa una 
mostra amb PEDOT sol i se’n fa l’espectre. 

• Es neteja altre cop la platina amb acetona, es deixa evaporar i s’analitza 
una mostra amb copolímer de PEDOT/Col·lagen al 0,008%. Com les 
mostres són sòlides, es col·loca la placa d’acer amb la mostra 
electrodipositada en forma de pols fina, directament sobre la finestra de 
l’equip. Es pressiona la mostra amb l’ajuda d’una premsa formada per una 
punta de safir, per tal de formar una capa molt fina, en la superfície de la 
qual penetri lleugerament i es reflecteixi el feix de llum de 
l’espectrofotòmetre, evitant alhora l’acumulació d’aire que provoca 
interferències en els resultats. 

• Netejant cada cop la platina amb acetona que després es deixa evaporar, 
s’analitzen també les mostres de copolímer de PEDOT/Col·lagen al 
0,016%, al 4% i al 16%. 
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Observacions: 

• Per a l’anàlisi, cal triar les mostres amb la pel·lícula més uniforme. 

• Cal fer diverses lectures de cada mostra analitzada, per tal de comprovar 
que no es cometen errors. 

8.2.4. Micrografies SEM 

Les micrografies SEM les ha realitzades en David Aradilla al Centre de Recerca en 
Nanoenginyeria de l’ETSEIB, amb un microscopi de feix d’ions focalitzats. 

8.2.5. Cultiu cel·lular 

Per tal d’avaluar la biocompatibilitat de les mostres s’han fet assajos d’adhesió i 
proliferació cel·lular sobre la superfície de les mateixes. S’han utilitzat cèl·lules 
immortalitzades del tipus epitelial, les cèl·lules DU-145 (línia cel·lular derivada 
del càncer de pròstata humà), i les cèl·lules HEP-2, derivades d’ un carcinoma 
epidermoide de larinx humana. Les cèl·lules s’han cultivat en el medi Eagle 
modificat per Dulbecco (DMEM), suplementat amb sèrum fetal boví al 10%, 
50U/cm3 de penicilina, 50mg/cm3 d’estreptomicina i L-glutamina 2mM a 37ºC, en 
una atmosfera humida amb un 5% de CO2 i un 95% d’aire. 

El medi de cultiu s’ha canviat cada dos dies i per al subcultiu, les monocapes 
cel·lulars es renten amb un tampó fosfat salí (PBS) i després es tripsinitzen per 
incubació amb tripsina-EDTA (0,25%) durant 2-5 minuts a 37ºC. L’activitat de la 
tripsina s’atura afegint medi de cultiu per a obtenir una suspensió cel·lular. 

La concentració de cèl·lules en la suspensió es determina per comptatge cel·lular 
directe en una cambra de Neubauer, usant el colorant vital blau de trypan al 4% 
per a diferenciar les cèl·lules vives de les mortes. 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.6. Cambra de Neubauer 
(http://amarolopez.blogspot.com/2009_03_01_archive.html). 
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Figura 8.7. Sistema de comptatge utilitzat en una cambra Neubauer 
(http://es.vwr.com/app/catalog/Product?article_number=631-1131). 

Assajos de biocompatibilitat in vitro: 

• Es dipositen les plaques del material electropolimeritzat en els pouets de 
plaques de cultiu de poliestirè per a cultiu cel·lular (TCPS), de 24 pouets. 
La superfície de les plaques de cultiu ha estat modificada amb plasma per 
a que sigui més hidrofílica. 

• S’esterilitzen les plaques de cultiu amb les provetes per radiació UV durant 
15 minuts, a l’interior d’una cabina de bioseguretat tipus II de marca 
Nuaire. 

• Després s’exposen les cèl·lules al contacte directe amb la superfície del 
material, per avaluar-ne l’adhesió i proliferació cel·lular. 

• Per a l’assaig d’adhesió cel·lular es dipositen sobre la superfície del 
material, alíquotes de 100µl que contenen 5·104 cèl·lules. 

• Per a l’assaig de proliferació cel·lular, les alíquotes contenen 2·104 
cèl·lules. 

• S’incuba la placa en condicions de cultiu durant 60 minuts per a permetre 
l’adhesió cel·lular a la superfície del material. 

• S’afegeix 1cm3 del medi de cultiu a cada pouet. Els controls de 
l’adherència i la proliferació s’obtenen per cultiu de cèl·lules en la 
superfície de TCPS (placa). L’assaig d’adhesió cel·lular s’avalua a les 24 
hores de cultiu, i el de proliferació als 7 dies. Per això es fa un assaig de 
viabilitat cel·lular usant el reactiu MTT. Cada experiment es repeteix 
almenys 4 cops. 

• Es fa l’anàlisi estadística usant el test de variança (ANOVA) per a 
determinar diferències entre grups, i seguidament el test de Tukey per a 
comparar parelles de grups. Les diferències significatives s’han considerat 
quan el valor de p era menor o igual a 0,05. 

Determinació de la viabilitat cel·lular (assaig del MTT): 

• Un cop finalitzat el temps de cultiu, s’afegeixen al medi 50µl de reactiu 
MTT preparat amb una concentració de 3mg/cm3. Les mostres es 
mantenen durant 4 hores en les condicions de cultiu, aspirant-se i llençant 
posteriorment, el medi.  
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• Les plaques d’electropolímer es posen en pouets d’una placa neta i 
s’afegeix 1cm3 de dimetilsulfòxid (DMSO), tant als pouets buits com als 
que contenen les provetes. 

• Les plaques es mantenen en agitació orbital durant 15 minuts per a 
dissoldre els cristalls que es formaran en el DMSO. 

• Finalment, el DMSO s’aspira i diposita en una cubeta per a llegir 
l’absorbància a 540nm, per tal de fer el comptatge cel·lular. 

Obtenció d’evidències de l’adhesió i proliferació cel·lular sobre les matrius de 
fibres, a nivell microscòpic: 

• Es fixen les plaques d’electropolímer amb cèl·lules adherides en 
glutaraldèhid al 2,5% en PBS durant 12 hores a 4ºC, un cop finalitzat el 
cultiu cel·lular. 

• Es deshidraten progressivament amb un rentat en una bateria d’alcohols 
(30º, 50º, 70º, 90º, 95º i 100º) a 4ºC durant 30 minuts per rentat. 

• Per acabar, es manté la mostra en alcohol absolut (100º) a 4ºC. Les 
mostres deshidratades i assecades es recobreixen amb carboni en un 
electroevaporador per a la seva observació en un SEM Zeiss Neón 40. 
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CAPÍTOL 9: 

SEGURETAT I MEDI 

AMBIENT 

 

 

 

L'Avaluació del Impacte Ambiental (EIA) és un procediment jurídic administratiu 
de recollida d'informació, anàlisi i predicció destinat a anticipar, corregir i 
prevenir els possibles efectes directes i indirectes que l'execució d'una 
determinada obra o projecte causa sobre el Medi Ambient. Permetent a 
l'Administració adoptar les mesures adequades a la seva protecció. 

L'Avaluació d'Impacte Ambiental valorarà els efectes directes i indirectes de cada 
proposta d'actuació sobre la població humana, la fauna, la flora, el sòl, l'aire, 
l'aigua, el clima, el paisatge, l'estructura i funció dels ecosistemes previsiblement 
afectats. 

Així mateix comprendrà l'estimació dels efectes sobre els béns materials, el 
patrimoni cultural, les relacions socials i les condicions d'assossec públic, tals 
com sorolls, vibracions, olors i emissions lluminoses, i la de qualsevol altra 
incidència ambiental rellevant derivada del desenvolupament de l'actuació. 

El principal impacte ambiental que es pot trobar a l’hora de realitzar aquest 
projecte és la generació de residus, bàsicament dissolucions clorades i residus 
sòlids polimèrics. L’estudi del impacte ambiental es centrarà en la gestió 
d’aquests residus. Els residus que es generen al laboratori són enviats a un 
gestor de residus. Prèviament han estat classificats i etiquetats en: 
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• Residus orgànics clorats: solucions monomèriques esgotades (amb LiClO4) 
amb dissolvents (acetonitril). Solucions aquoses de perclorat de liti 
(LiClO4). 

• Res¡dus orgànics no clorats: dissolvents, l’acetonitril. 

• Residus sòlids: films polimèrics, elèctrodes d’acer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.1. Dipòsit per a dissolucions amb dissolvents no halogenats. 

• En el cas dels cultius cel·lulars, els residus líquids generats a la cabina de 
flux laminar, s’han llençat per succió per buit a un recipient amb lleixiu. 

• Els residus sòlids (provetes i pipetes de plàstic), s’han llençat en un bidó 
especial del laboratori de cultius cel·lulars de l’ ETSEIB. 

Al laboratori de polímers conductors els residus són recollits en bidons de 5 litres. 
Tots els medis de generació, una vegada utilitzats, s’han llençat al dipòsit 
corresponent a les seves característiques. Pel cas dels residus de rentat amb 
mescla cròmica van al desguàs d’àcids inorgànics on la gran part d’aquests són 
reciclats. Els residus són emmagatzemats temporalment fins que són enviats a 
un gestor de residus indicat per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). 

Per poder retirar els residus del bidó es necessita una sol·licitud i un informe al 
que queda detallat el contingut i el volum d’aquest. 

Per últim, en tot moment s’ han respectat les normes bàsiques de treball en un 
laboratori químic: cabells recollits, ús de bata, ulleres i guants i calçat tancat. S’ 
han manipulat els productes químics amb cura i s’ han desat després al 
magatzem. 

Als annexos s’ adjunten les fitxes de seguretat dels productes emprats. 
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CAPÍTOL 10: 

RESULTATS 

EXPERIMENTALS 
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10.1. Cronoamperometria 
Les cronoamperometries són la generació del copolímer de PEDOT i col·lagen, en 
les diferents proporcions. 

Les cronoamperometries tant del PEDOT com dels copolímers de 
PEDOT/Col·lagen al 4% i al 16%, s’han realitzat de -0,5 a 1,4V durant 300 
segons. 

Figura 10.1. Cronoamperometria d’una mostra de copolímer 
PEDOT/Col·lagen al 16%. 

En tots els casos, els cronoamperogrames presenten la mateixa forma típica, 
amb un salt en la intensitat de corrent inicial, seguit d’una estabilització a una 
intensitat una mica inferior a 1 mA. 

10.2. Ciclovoltamperometria 
Caracterització del sistema per oxidació/reducció. 

S’han fet 25 cicles d’oxidació i reducció en un rang de -0,5V a 1,4V i 100mV/s de 
la mostra de PEDOT, per tal de caracteritzar el sistema electroquímic. S’observa 
un shoulder al voltant d’ 1,2V, degut a un procés d’oxidació que té lloc dins 
l’estructura del PEDOT. A potencials superiors a 1,2V, s’observa la formació d’un 
segon pic d’oxidació probablement solapat amb l’oxidació del propi medi. En 
l’escombrat catòdic (reducció), s’observa la presència de dos pics menys 
pronunciats però molt clars, al voltant de 0,4V i de -0,2V. El 
ciclovoltamperograma conserva una bona part de la seva àrea i del seu perfil 
després de 25 cicles d’oxidació i reducció, la qual cosa indica que tot i estar en 
un medi molt oxidant (l’aigua), el sistema presenta una notable estabilitat 
electroquímica. 
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Figura 10.2. Comparativa entre els segon i l’últim cicle del PEDOT. 

 

S’ha provat de fer 25 cicles d’oxidació i reducció en un rang de -0,5V a 1,4V i 
100mV/s de les mostres de copolímers de  PEDOT/Col·lagen al 4% i al 16%, però 
el sistema s’ha desestabilitzat ràpidament. S’ha observat que les mostres es 
destruïen en cicles aleatoris, sense una pauta definida. Això possiblement es 
degui a que el col·lagen forma una pel·lícula aïllant que fa que el potenciostat, 
per tal d’aplicar els marges de potencial desitjats (entre -0,5V i 1,4V), hagi 
d’aplicar un potencial més elevat. Aquest fet, acabaria provocant un 
sobrepotencial en la superfície de la mostra, trencant la pel·lícula de copolímer. 
En trencar-se el film, la resistència cauria i el sobrepotencial tindria com a 
conseqüència un salt a la intensitat de corrent. Davant la impossibilitat d’estudiar 
adequadament els copolímers generats, s’ha optat per preparar mostres amb 
concentracions unes 1000 vegades més baixes. Tot i això, s’analitza igualment el 
comportament del sistema dels copolímers al 4% i al 16%, amb les dades 
obtingudes abans de la desestabilització d’aquests sistemes (en concret, amb el 
segon i l’últim cicle de cadascuna de les mostres). 
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Figura 10.3. Comparativa entre els segon i l’últim cicle del  Copolímer 
PEDOT/Col·lagen al 4%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.4. Comparativa entre els segon i l’últim cicle del  Copolímer 
PEDOT/Col·lagen al 16%. 
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En els voltamperogrames d’ambdós copolímers s’observa que el shoulder 
d’oxidació és menys acusat que en el PEDOT, i que el comportament dels dos 
sistemes és molt similar al del PEDOT. Es segueix observant clarament el pic de 
reducció a 0,4V, tot i que el de -0,2 ha perdut definició. 

Com s’ha comentat abans, s’han preparat també copolímers de PEDOT/Col·lagen 
al 0,008% (davant la impossibilitat física de preparar una mostra amb un 
percentatge més baix), i al 0,016%. En aquest cas, els paràmetres fixats en la 
cronoamperometria han estat d’ 1,4V durant 250 segons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.5. Comparativa entre els segon i l’últim cicle del  Copolímer 
PEDOT/Col·lagen al 0,008%. 

Els voltamperogrames dels copolímers de PEDOT/Col·lagen al 0,008% i al 
0,016% s’han realitzat en un rang de -0,5V a 1,4V i 100mV/s. Se’ls ha sotmès a 
25 cicles d’oxidació i reducció sense mostrar els problemes descrits amb els 
copolímers amb un contingut de col·lagen més alt. Com en els casos anteriors, 
en l’escombrat anòdic s’ha observat també un shoulder  a 1,2V i en el catòdic, 
dos pics de reducció al voltant de 0,4V i de -0,2V. 
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Figura 10.6. Comparativa entre els segon i l’últim cicle del  Copolímer 
PEDOT/Col·lagen al 0,016%. 

 

Figura 10.7. Comparativa dels segons cicles del PEDOT i de tots els 
copolímers PEDOT/Col·lagen. 
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S’han realitzat gràfiques comparatives entre el segons cicles i els cinquens cicles 
del PEDOT i de tots els copolímers realitzats. S’observa que en el cas dels 
copolímers al 4% i al 16%, la intensitat anòdica és més baixa que la del PEDOT, 
mentre que en el cas dels copolímers al 0,008% i al 0,016% la intensitat anòdica 
és més elevada. És probable que això tingui a veure amb la rugositat. En fer el 
copolímer amb poca quantitat de col·lagen, aquest es va instal·lant en els 
intersticis del PEDOT, creant unes rugositats, que fan que augmenti la intensitat. 
Amb els copolímers amb més quantitat de col·lagen, aquest acaba recobrint- ho 
tot provocant un efecte d’apantallament que resulta en intensitats més baixes.  

Les micrografies SEM acabaran de resoldre aquest punt. 

Figura 10.8. Comparativa dels cinquens cicles del PEDOT i de tots els 
copolímers PEDOT/Col·lagen. 

De cara a la realització de futurs estudis sobre la interacció del PEDOT amb el 
col·lagen, es recomana agafar concentracions de col·lagen d’ entre 0,1% i 1%. 

 

10.3. FTIR 
La FTIR és l’estudi de la composició de les mostres (espectroscòpia infraroja) per 
transformada de Fourier. 
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El PEDOT generat en presència d’aigua i dopat amb perclorat de liti, manté les 
seves característiques espectrals IR. L’espectre FTIR del col·lagen tipus I en 
solució aquosa al 1% és relativament senzill. S’observa una gran banda negativa 
de transmitància al voltant de 3400cm-1, que correspon als ponts d’hidrogen de 
l’aigua de la solució i al senyal de l’amida A. També s’observa una altra banda 
negativa a 1640cm-1 que correspon a la banda d’amida I característica de les 
proteïnes.  

L’espectre de FTIR del copolímer PEDOT/Col·lagen mostra clarament la 
combinació de l’espectre del PEDOT i del col·lagen. En aquest espectre es pot 
observar la presència de la banda a 1640cm-1 de l’amida I, característica del 
col·lagen, i diverses bandes del PEDOT, per exemple, la banda a 2354cm-1 i 
diverses bandes en la regió 1000-500cm-1. El senyal de la banda de 1640cm-1 del 
col·lagen predomina sobre la banda de 1735cm-1 del PEDOT. Aquesta dominància 
i el senyal de la banda de l’amida I depenen de la concentració de col·lagen en el 
copolímer, és a dir, a baixes concentracions de col·lagen, el senyal de l’ amida I 
desapareix i predomina el senyal del PEDOT.  

En conclusió, els resultats indiquen que és possible electrocopolimeritzar 
PEDOT/Col·lagen, i que ambdues molècules poden mantenir les seves 
característiques estructurals. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.9. Espectres FTIR del PEDOT (a), col·lagen tipus I en solució 
al 1% (b), i copolímer PEDOT/Col·lagen al 16%. 
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10.4. Microscòpia d’escombrat electrònic (SEM) 
La microscòpia d’escombrat electrònic (SEM) és l’estudi morfològic de la 
superfície. 

Les micrografies SEM haurien de mostrar la incorporació del col·lagen en la 
superfície del PEDOT. En les mostres amb poc col·lagen, la superfície ha de ser 
molt rugosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.10. Micrografia SEM d’una mostra de PEDOT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.11. Micrografia SEM augmentada de la mostra anterior. 
Detall dels intersticis del PEDOT. 
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Figura 10.12. Micrografia SEM d’ una mostra de Copolímer 
PEDOT/Col·lagen al 4%. 

 

Figura 10.13. Micrografia SEM d’ una mostra de Copolímer 
PEDOT/Col·lagen al 16%. 
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Les micrografies SEM de les mostres dels copolímers de PEDOT/ Col·lagen al 4% 
i al 16%, confirmen clarament la presència de col·lagen (són els punts més 
clars).  

En el cas de la mostra amb més col·lagen, es referma la teoria de 
l’apantallament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.14. Micrografia SEM d’una mostra de Copolímer 
PEDOT/Col·lagen al 0,008%. 

 

Figura 10.15. Micrografia SEM d’una mostra de Copolímer 
PEDOT/Col·lagen al 0,016%. 
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En les micrografies SEM dels copolímers PEDOT/Col·lagen al 0,008% i al 0,016%, 
s’observen clarament dues coses. D’una banda es fa palesa la seva rugositat, i 
de l’altra s’observa que mentre que en la mostra al 0,016% es comença a 
incorporar col·lagen, en la mostra al 0,008% no se n’ha incorporat gens. 

 

10.5. Cultiu cel·lular 
El cultiu cel·lular és l’estudi de l’adhesió i proliferació cel·lular sobre el copolímer. 

Per tal de comprovar la biocompatibilitat dels copolímers, s’han fet assajos 
d’adhesió i proliferació cel·lular sobre els diferents copolímers PEDOT/Col·lagen 
generats. 

S’observa clarament que l’adhesió i proliferació cel·lular s’incrementa 
significativament (p<0,05) en la superfície dels materials electropolimeritzats 
PEDOT/Col·lagen al 4% i al 16%. En els materials on la presència de col·lagen és 
molt petita (copolímers al 0,008% i al 0,016%), l’adhesió i proliferació 
succeeixen de forma similar a les de la superfície de PEDOT sense col·lagen 
(control, 0%).  

El col·lagen és una proteïna que normalment es troba a la matriu extracel·lular, 
per la qual cosa s’explica fàcilment que la seva presència en el copolímer millori 
substancialment l’adhesió i conseqüentment la proliferació de cèl·lules sobre els 
copolímers que contenen més col·lagen.  

A la Figura 10.16. es mostren l’adhesió i proliferació de les dues línies cel·lulars 
sobre els copolímers de PEDOT. Les proporcions de col·lagen en els copolímers es 
mostren com a percentatge. La concentració de col·lagen al 0% representa 
l’electropolímer de PEDOT sense col·lagen (control). Els asteriscs indiquen 
diferències significatives (p<0,05) respecte al control. 
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Figura 10.16. Adhesió (a) i proliferació (b) de cèl·lules DU-145 i HEP-2 
sobre copolímers PEDOT/Col·lagen. 

S’han fet observacions de l’adhesió i proliferació cel·lular sobre els copolímers 
PEDOT/Col·lagen per tal de descriure la interacció de les cèl·lules sobre aquestes 
superfícies. 
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Figura 10.17. Micrografies SEM de l’adhesió de cèl·lules HEP-2 sobre 
copolímers PEDOT/Col·lagen al 16%. (a) Adhesió de cèl·lules sobre el 
control PEDOT. (b-f) Adhesió de cèl·lules sobre el PEDOT/Col·lagen al 

16%. L’asterisc (b, d-f) indica les cèl·lules. Les fletxes (d-f) indiquen les 
extensions cel·lulars sobre la superfície del material. La fletxa a (c), 

indica el component de col·lagen sobre la superfície. 

 

 

L’adhesió cel·lular està influenciada per les característiques superficials del 
polímer. Es pot observar clarament que la superfície de PEDOT/Col·lagen Figura 
10.17.(c) és diferent de la superfície del PEDOT Figura 10.17.(a). Encara que 
la superfície del PEDOT és una abrupta, les cèl·lules poden adherir-s’hi, i 
representa una superfície biocompatible.  

c) d)

e) f)

a) b)

*

*

**
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La superfície del copolímer PEDOT/Col·lagen és més llisa, però mostra un aspecte 
granular. Aquest grànuls podrien correspondre al col·lagen en la seva forma 
d’hexàmer. La presència del col·lagen permet una adhesió més uniforme tal i 
com es mostra a la Figura 10.17.(b), on la disposició de les cèl·lules és de 
coberta electrodensa sobre la superfície del material. Augmentant el detall de 
l’adhesió a la superfície del material s’observa que les cèl·lules s’extenen Figura 
10.17.(d). Aquestes extensions cel·lulars es corresponen a la formació de 
fil·lopodis cel·lulars que permeten fixar les cèl·lules sobre la superfície, donant la 
impressió de què els fil·lopodis s’extenen des de les cèl·lules fins als grans de 
col·lagen Figura 10.17.(e-f). 

Figura 10.18. Proliferació de cèl·lules sobre el copolímer 
PEDOT/Col·lagen al 16%. (a) Creixement electrodens sobre el 

copolímer. (b) Extensió cel·lular per a colonitzat el material. (c) 
Creixement cel·lular sobre el material en forma de monocapa. (d) 

Adhesió de cèl·lules sobre la capa cel·lular. (e-f) Creixement 
tridimensional en forma de teixit. 

*

*

a) b)

c) d)

e) f)



Paula Carbó Zea i Mireia Viure Cuadrat  

 - 106 - 

A la Figura 10.18. es mostren característiques cel·lulars en forma de teixit, les 
quals es produeixen mediades per un increment en el nombre de cèl·lules sobre 
la superfície del material. 

La proliferació cel·lular sumada a l’adhesió representa la colonització del 
material. Quan les cèl·lules colonitzen el material, primer estableixen la 
monocapa, que pot suportar l’adhesió de noves cèl·lules per tal de conformar 
noves monocapes superposades, i finalment simular un teixit tridimensional, on 
es poden observar feixos cel·lulars semblants a paquets de cèl·lules. En aquest 
sentit, s’observen grups cel·lulars com fibres engruixides i disposades en 
diversos plans. 

Per tant, es pot afirmar que les superfícies compostes de polímer 
PEDOT/Col·lagen són adequades per a suportar el creixement de cèl·lules i la 
conformació de teixit. Això, juntament amb la capacitat d’adhesió, permet 
concloure que la introducció de col·lagen en el PEDOT millora les característiques 
de biocompatibilitat del material. 
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CAPÍTOL 11: 

PRESSUPOST 

 

 

 

 

En aquest capítol exposarem les despeses del nostre projecte. Tractarem les 
despeses amb materials, amb aparells, amb recursos humans i amb despeses 
generals. 
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11.1. Material utilitzat a l’EUETIB 
 

Taula 11.1. Quadre resum de les despeses del material emprat al laboratori de l’EUETIB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2. Material utilitzat a l’ETSEIB 
 

Taula 11.2. Quadre resum de les despeses del material emprat al laboratori de l’ETSEIB. 
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11.3. Reactius 
Taula 11.3. Quadre resum de les despeses en reactius. 

 
 
 
 
 
 

 

11.4. Dissolvents 
Taula 11.4. Quadre resum de les despeses en dissolvents. 

 

 

 

 

 

11.5. Dopant 
Taula 11.5. Quadre resum de les despeses en dopants. 

 

 

 

 

11.6. Recursos humans 
Taula 11.6. Quadre resum de les despeses en recursos humans. 
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11.7. Serveis generals 
Taula 11.7. Quadre resum de les despeses dels serveis generals. 

 

 

 

 

 

11.8. Despeses totals 
Taula 11.8. Quadre resum del total de despeses finals. 
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CAPÍTOL 12: 

CONCLUSIONS 

 

En aquest capítol farem un resum de les conclusions comentades ja en el capítol 

de Resultats Experimentals. 

 

12.1. Cronoamperometries 
Les cronoamperometries realitzades tant del PEDOT com dels copolímers, 
realitzades a 1,4 V i 250-300 segons, han donat la gràfica típica esperada, 
estabilitzant-se a una intensitat una mica inferior a 1 mA. 

 

12.2. Ciclovoltamperometries 
En el cas del PEDOT sol i dels copolímers de PEDOT/Col·lagen al 0,008% i al 
0,016%, s’han pogut realitzar 25 cicles d’oxidació i reducció, en un rang de -0,5V 
a 1,4V i 100mV/s, sense que el sistema es desestabilitzés electroquímicament. 
En l’escombrat anòdic, s’observa en tots els casos un shoulder al voltant d’1,2V 
degut a un procés d’oxidació que té lloc dins l’estructura del PEDOT. A potencials 
superiors a 1,2V, es forma un segon pic d’ oxidació solapat possiblement amb 
l’oxidació del propi medi. En l’escombrat catòdic s’observen dos pics de reducció 
menys pronunciats però clars, al voltant de 0,4V i -0,2V. 

En el cas dels copolímers PEDOT/Col·lagen al 4% i al 16%, el sistema es 
desestabilitza ràpidament, cosa que no ha permès efectuar 25 cicles en el mateix 
rang de potencial i velocitat que els altres. Les mostres s’han destruït en cicles 
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aleatoris, sense pauta definida. Possiblement es deu a que el col·lagen forma una 
pel·lícula aïllant sobre la placa, que obliga al potenciostat a aplicar un 
sobrepotencial a la superfície de la mostra, per tal de complir amb el rang 
establert de potencial, cosa que provoca un trencament de la pel·lícula de 
copolímer. En trencar-se aquesta, la resistència cau i el sobrepotencial resulta en 
un salt en la intensitat.  De tota manera, en estudiar les poques dades 
obtingudes amb aquests dos copolímers, s’observa igualment un comportament 
d’ambdós sistemes molt similar al del PEDOT, amb un shoulder en l’escombrat 
anòdic a 1,2V i dos pics de reducció al voltant de 0,4V i de -0,2V, menys definit. 

En comparar els segons i cinquens cicles del PEDOT i de tots els copolímers, 
s’observa que la intensitat anòdica dels copolímers de concentració més baixa és 
més elevada que la del PEDOT, degut a que són copolímers de superfície molt 
rugosa, cosa que eleva la intensitat de corrent. En el cas dels copolímers de 
concentració més elevada, la intensitat anòdica és inferior a la del PEDOT, degut 
a que el col·lagen acaba produint un efecte d’apantallament sobre la superfície, 
produint intensitats més baixes. 

De cara a la realització de futurs estudis, es recomana treballar amb copolímers 
PEDOT/Col·lagen amb percentatges d’ entre 0,1% i 1%. 

12.3. FTIR 
En l’espectre FTIR del PEDOT sol, s’observen les bandes característiques del 
PEDOT a 2354cm-1, a 1735cm-1 i a la regió 1000-500cm-1. En l’espectre FTIR del 
col·lagen tipus I al 1% s’observa una gran banda negativa de transmitància al 
voltant de 3400cm-1 que correspon als pots d’ hidrogen de l’aigua de la solució i 
al senyal de l’amida A. També s’hi observa una banda negativa a 1640cm-1 que 
correspon a la banda de l’amida I, característica de les proteïnes. 

L’espectre del copolímer PEDOT/Col·lagen és una clara combinació dels espectres 
del PEDOT i col·lagen, mostrant les bandes indicades per als dos polímers sols. 
En el cas dels copolímers al 4% i al 16%, la banda del col·lagen a 1640cm-1 
predomina clarament sobre la banda de 1735cm-1 del PEDOT. En el cas dels 
copolímers amb concentracions de col·lagen més baixes, passa justament el 
contrari.  

La conclusió que es desprèn de l’anàlisi dels resultats és que és possible 
electrocopolimeritzar PEDOT/Col·lagen i que ambdues molècules conservin les 
seves característiques estructurals. 

12.4. SEM 
Tal i com s’esperava, les micrografies SEM de les mostres dels copolímers 
PEDOT/Col·lagen al 4% i al 16%, mostren clarament la presència de col·lagen, 
refermant l’explicació de l’apantallament donada durant la caracterització 
electroquímica del sistema. Les micrografies SEM dels copolímers 
PEDOT/Col·lagen al 0,008% i al 0,016%, mostren clarament una alta rugositat, 
així com l’absència de col·lagen incorporat en el cas de la mostra de copolímer al 
0,008%. 
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12.5. Cultius cel·lulars 
En les mostres cultivades, s’ha observat que l’adhesió i proliferació s’incrementa 
significativament en la superfície dels copolímers electropolimeritzats 
PEDOT/Col·lagen al 4% i al 16%, gràcies a la presència del col·lagen. La 
superfície del PEDOT, tot i ser rugosa, és biocompatible ja que s’ha observat que 
les cèl·lules són capaces d’adherir-s’hi i proliferar-hi. La superfície dels 
copolímers és més llisa, tot i que presenta grànuls que poden correspondre a la 
forma d’hexàmer del col·lagen. La presència del col·lagen permet una adhesió 
més uniforme, on les cèl·lules formen una coberta electrodensa sobre la 
superfície del material, amb formació de fil·lopodis que fixen les cèl·lules sobre la 
superfície. 

Així doncs, les superfícies compostes de copolímer PEDOT/Col·lagen són 
adequades per a suportar el creixement cel·lular i la conformació de teixit. 
Aquest fet, conjuntament amb la capacitat d’adhesió observada, permet 
concloure que la introducció de col·lagen en el PEDOT millora les característiques 
de biocompatibilitat del material. 
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ANNEXES 

 

ANNEX 1: PROJECTE 

FINAL DE CARRERA 1 

 

 

 

A1.1. Introducció 
En aquest treball es fa una revisió de les diverses aplicacions dels polímers 
conductors en interacció amb diferents sistemes biològics o molècules 
biològicament compatibles. En concret, ens centrarem en els films de polímers 
conductors derivats del tiofè i el polipirrol. En aquest capítol, farem una breu 
explicació de què són i com es formen. També dedicarem un apartat d’ aquesta 
introducció al col·lagen, ja que en la segona part del projecte experimentarem 
amb la seva interacció amb aquests films.  
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A1.1.1. Els polímers conductors 

Els polímers conductors, també anomenats polímers electroactius o conjugats, es 
coneixen des de mitjans dels 70. Són un tipus de material orgànic, amb 
propietats elèctriques i òptiques similars a les dels metalls o els semiconductors 
inorgànics, que a més a més disposen de propietats associades als polímers 
convencionals, com la facilitat de síntesi i la flexibilitat de processament. 
Poliheterocicles com el polipirrol (PPy) o el poli-3,4-etilendioxitiofè (PEDOT), 
desenvolupats durant els anys 80, tenen a més a més una bona estabilitat i 
conductivitat i són fàcils de sintetitzar. 

 

 

 

 

 

 

Figura A1.1. Estructura del pirrol i del polipirrol 
(http://www.google.cat/imgres?imgurl=http://polimeros.no.sapo.pt/). 

 

 
 

 

 

 

Figura A1.2. Estructura del PEDOT 
(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/05/PEDOT). 

Polímers com el polipirrol, obtingut mitjançant l’oxidació del seu monòmer, 
necessiten una molècula dopant per a contrarestar la càrrega present a la cadena 
principal del polímer. Aquest dopant pot ser un simple anió (com l’anió clorur) o 
un polielectròlit biològic (com l’Heparina, l’àcid hialurònic, etc.). En la majoria 
d’aplicacions pràctiques, el procés d’oxidació i reducció es controla 
electroquímicament, emprant el polímer com a elèctrode (o elèctrodes) actius en 
la cel·la electroquímica. S’ha donat referències d’uns 25 sistemes de polímers 
conductors que tenen com a característica comuna l’estructura conjugada de 
dobles enllaços π carboni-carboni, alternats. Aquesta estructura és la que 
confereix al polímer les seves propietats electròniques, amb transicions òptiques 
i potencials d’ionització de baixa energia, així com una alta electroafinitat. 
Inicialment, els polímers conjugats sintetitzats són aïllants i és a través de 
l’oxidació (dopatge p), o menys freqüentment de la reducció (dopatge n), que es 
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formen els portadors de càrrega. La sobreoxidació pot conduir a una pèrdua de 
conductivitat i un desdopatge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A1.3. Esquema d’una cel·la electroquímica (http://quimica-urjc-
biologia.wikispaces.com/Premio+Nobel+Qu%C3%ADmica+2000). 

 

Hi ha diferents mètodes de síntesi (químics o electroquímics) dels polímers 
conductors. La síntesi química es produeix per polimerització per condensació 
(amb la pèrdua de molècules petites com aigua o àcid clorhídric) o per addició 
(de radicals, cations o anions). 

L’avantatge de la síntesi electroquímica és la senzillesa del mètode. Per a dur-la 
a terme, cal usar tres elèctrodes (un de treball, un d’auxiliar i un de referència), 
en una solució de monòmer, amb un dissolvent apropiat i un electròlit (dopant). 
El corrent travessa la solució, apareixent una electrodeposició en l’elèctrode de 
treball carregat positivament (ànode). Els monòmers presents a la superfície de 
l’elèctrode s’oxiden per formar cations, que reaccionen els uns amb els altres 
formant cadenes polimèriques insolubles sobre la superfície de l’elèctrode. 
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Figura A1.4. Esquema dopatge i desdopatge 
(http://www.eis.uva.es/~macromol/curso04-

05/polimeros_cond/sintesis.htm). 

Cal considerar paràmetres com el temps de deposició, la temperatura, el 
dissolvent, l’electròlit i el sistema d’elèctrodes emprats, i la càrrega dipositada, ja 
que cadascun afecta a la morfologia, mecànica i conductivitat de la pel·lícula de 
polímer. 

Taula A1.1. Comparativa entre la polimerització química i l’ electroquímica, de polímers 
conductors. 

Tipus de polimerització Avantatges Desavantatges 

Química • Es pot produir a 
gran escala. 

• Es pot fer una 
modificació 
post-covalent en 
la majoria de 
polímers 
conductors. 

• Hi ha més 
opcions de 
modificar-ne la 
cadena principal 
covalentment. 

• No permet fer 
pel·lícules 
primes. 

• La síntesi és 
més complicada. 

Electroquímica • Es poden 
sintetitzar 
pel·lícules 
primes. 

• Facilitat de 
síntesi. 

• Dificultat de 
desenganxar el 
film de la 
superfície de  
l’elèctrode. 
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• Permet 
l’atrapament de 
molècules en els 
polímers 
conductors. 

• El dopatge és 
simultani. 

• Dificultat de fer 
modificacions 
post-covalents 
en la majoria de 
polímers 
conductors. 

L’elecció del dopant també és important, ja que permet dissenyar a mida les 
propietats dels polímers resultants per a una aplicació concreta. 

Degut a les propietats ja esmentades, les aplicacions dels polímers conductors 
són moltes i variades: bateries recarregables, anticorrosius sensors i altres 
dispositius electromecànics i electrocròmics, així com panells solars. També 
tenen aplicacions en l’àmbit de la biotecnologia: biosensors, alliberament de 
fàrmacs, inmunosensors, substrats per a l’adhesió i proliferació de cèl·lules 
(implants), estimulació de cèl·lules que responen a senyals elèctrics com les 
nervioses i musculars i regeneració dels seus teixits, determinació de 
substàncies, orientació de proteïnes de membrana, entre d’ altres. 

A1.1.2. Conductivitat 

Per que existeixi conducció elèctrica es necessària la existència d’electrons que 
puguin moure’s lliurement, sense estar enganxats als àtoms. Des del punt de 
vista de mesures quantitatives de la conductivitat, podríem construir una escala, 
amb uns punts de referència, en els que, en cadascun d’ells la conductivitat fos 
deu mil cops superior al de l’anterior.  

Molts polímers plàstics, com el poliacetilè, compten amb el que en química es 
denomina sistemes de dobles enllaços conjugats, és a dir, una sèrie d’enllaços 
simples i dobles alternats. Això fa que es formi una espècie de núvol electrònic a 
banda i banda del plànol en el que està situat el sistema d’enllaços alternats. 
Aquests, podrien ser semiconductors, però la disponibilitat electrònica que tenen 
no és suficient perquè la macromolècula adquireix-hi la propietat conductora 
elèctrica. Es per aquest motiu que s’ha de “dopar” al polímer, o el que és el 
mateix, modificar-lo traient-li electrons (oxidació) o posant-li electrons 
(reducció).  

Per exemple, en un plàstic amb sistemes de dobles enllaços conjugats, si el 
dopen adequadament, al aplicar-li un camp elèctric, els electrons dels enllaços π 
es poden moure per la llargària de tota la cadena polimèrica i com el material 
plàstic està format per moltes molècules polimèriques, si les cadenes 
polimèriques estan adequadament ordenades, els electrons també poden saltar 
des de una molècula polimèrica a una altre. 

A1.2. Col·lagen 
El col·lagen és una llarga proteïna fibrosa que conté tres cadenes peptídiques, 
que formen una estructura de triple hèlix mitjançant ponts d’hidrogen 
intramoleculars entre la glicina (Gly) i la hidroxiprolina (Hyp) de cadenes 
adjacents. 
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Figura A1.5. Estructura col·lagen 
(http://www.ferato.com/wiki/images/8/8c/20080630_mgb_Col%C3%A1

geno_.jpg). 

És la principal proteïna present en el teixit connectiu en els animals i la més 
abundant en els mamífers, amb un contingut estimat del 25% al 35% de les 
proteïnes del cos. In vivo, múltiples filaments de col·lagen formen fibres de 
col·lagen, que són el principal component de la matriu extracel·lular i sostenen la 
majoria de teixits i estructures cel·lulars.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A1.6. Estructura col·lagen 
(http://www.colnatur.com/sp_pros/colageno.htm). 

Si s’hidrolitza parcialment, en condicions suaus, les tres cadenes de col·lagen es 
separen en cabdells aleatoris globulars, produint gelatina. En contrast amb el 
col·lagen, la gelatina té una antigenicitat relativament baixa tot i que conserva 
alguns dels senyals d’informació ( com la seqüència Arg-Gly-Asp) i pot promoure 
l’adhesió cel·lular, així com la diferenciació i proliferació. 
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Figura A1.7. Gelatina freda (esq.) i gelatina calenta (dr.) de col·lagen 
(http://www.telefonica.net/web2/cienciaconbuengusto/Novena/gomicien

cias.htm). 

El col·lagen té una gran força de tracció i és el principal component de fàscies, 
cartílags, lligaments, tendons, óssos i pell. Com és un material natural, el 
col·lagen té una excel·lent biocompatibilitat, una immunogenicitat negligible i 
una alta bioabsorbabilitat. La importància del col·lagen en la matriu extracel·lular 
i el paper que juga en el desenvolupament en cascada d’ óssos i cartílags nous a 
partir dels progenitors, fan d’aquesta molècula un candidat seriós com a material 
biomimètic en el disseny d’entramats per a l’enginyeria de teixits. El col·lagen ha 
estat extensament emprat en la construcció de pell artificial per a cremades 
greus, amb diversos productes disponibles al mercat.  

A la natura les proteïnes s’utilitzen com a materials estructurals. El col·lagen, per 
exemple, s’utilitza com a suport mecànic en els teixits connectius. El paper de les 
proteïnes en el camp de l’enginyeria de teixits es divideix en dues vessants: la 
primera, com a substituts de teixits, proporcionant suport a la cèl·lula per 
ancorar-se i adherir-se a través de interaccions cèl·lula-matriu específiques, 
guiant el creixement i desenvolupament cel·lular; la segona, com a transportador 
de substrats bioactius, que poden alliberar les molècules actives en el moment i 
lloc desitjat, ajustar la relació concentració-durada, millorar l’estabilitat i evitar 
efectes secundaris dels fàrmacs. Tal com hem comentat, el col·lagen és un 
biomaterial de immunogenicitat negligible i amb una excel·lent biocompatibilitat. 
A més a més, és mecànicament estable, permetent la fabricació mitjançant 
tècniques d’ entrecreuament d’ enllaços, d’entramats tridimensionals i formant 
una estructura porosa. Tot sovint, però, els entramats de col·lagen tenen 
propietats mecàniques insuficients, que provoquen que s’inflin força en aigua i 
els fa vulnerables a la digestió enzimàtica. Per això, generalment s’utilitzen com 
a teixit cartilaginós artificial. 

Stark i el seu equip van provar l’aplicació de matrius tridimensionals de colagen a 
teixits cartilaginosos modificats. Mitjançant una RT-PCR i la immunohistoquímica 
van demostrar que els condròcits porcins primaris es diferenciaven i que les 
matrius promovien la formació de teixit cartilaginós. També es va combinar el 
col·lagen amb altres materials inorgànics per tal de satisfer les demandes 
mecàniques d’un teixit ossi artificial. Per exemple, Pek i els seus companys van 
crear un nanocòmposit d’ entramat ossi porós bioreabsorbible, fet de col·lagen i 
apatita que química, estructural i mecànicament igualaven l’ós natural. 
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El col·lagen també és un bon substitutiu de la pell. Integra i Apligraf han trobat 
la manera de tractar cremades greus i altres desordres de la pell, fent que les 
cèl·lules dèrmiques migrin cap a la matriu del producte. A mida que el col·lagen 
es va absorbint, el cos el va substituint per proteïnes produïdes de manera 
natural per la pell. King i el seu equip van investigar la biocompatibilitat del 
Integra en ferides quirúrgiques netes de 20 conills porquins i van comprovar que 
aquest s’incorpora ràpidament al teixit viable que envolta la ferida. Baker i Iorio 
van fer remetre la patologia d’una ferida crònica de diabetis tipus II, aplicant un 
substitut d’ingert de pell Apligraf juntament amb un factor de creixement autòleg 
derivat de les plaquetes. L’Apligraf és un substitutiu de la pell, format per una 
capa epidèrmica de queranocits humans i una capa dèrmica composta per 
fibroblasts humans en un entramat de col·lagen boví Tipus I.  

En aquest camp també s’hi ha aplicat la nanotecnologia. Venugopal i el seu 
equip, van fabricar un entramat de col·lagen enrotllat revestit amb PCL, per a 
modificar el teixit dèrmic amb propietats mecàniques similars a les de la pell i 
amb l’habilitat de fer de suport per a l’acoblament i proliferació de fibroblasts 
dèrmics humans. El col·lagen també és un bon candidat per al seu ús en 
l’enginyeria tissular aplicada als lligaments, ja que gràcies a la seva excel·lent 
biocompatibilitat millora l’adhesió i proliferació cel·lular i la producció de matriu 
extracel·lular. Tot i això, els entramats de col·lagen no estan reforçats i 
l’arranjament en paral·lel de les fibres de col·lagen en entramats alineats en la 
direcció de l’esforç, pot causar problemes a llarg termini, degut a la fatiga, 
l’arrossegament i el desgast per abrasió. Recentment, s’ha demostrat que els 
entramats de col·lagen enrotllats tenen una bona biocompatibilitat amb les 
cèl·lules vasculars en condicions fisiològiques, a més a més de resistir 
l’adherència de plaquetes, quan s’exposa a la sang. Les estratègies de 
l’enginyeria de teixits inclouen la reparació del teixit defectuós o perdut amb 
construccions manufacturades. L’èxit en la regeneració del teixit no sempre es 
pot aconseguir només, amb la combinació d’ entramats i cèl·lules. Per això, a 
banda d’entramats i cèl·lules, s’ empren les molècules senyal, que doten els 
entramats amb activitat per a dirigir funcions cel·lulars com la migració cel·lular, 
la diferenciació, la proliferació i l’organització en un teixit funcional, en els 
processos de reparació de teixits. Aquestes molècules senyal no només es 
barregen o s’absorbeixen en els entramats, sinó que també es poden alliberar de 
manera controlada, a una concentració adequada dins un interval terapèutic i 
durant un període de temps determinat. Per tant, que els materials 
transportadors puguin ajustar la relació concentració-durada en les molècules 
senyal, vol dir que els efectes esperats es poden maximitzar localitzant les 
molècules senyal en el lloc on han d’ actuar, mentre que els efectes secundaris 
crònics i sistèmics es poden minimitzar. Així, els materials de transport  
proporcionen protecció a les molècules senyal de la degradació in vivo, i prolonga 
la seva mitjana de vida en el cos, allargant la durada de la bioactivació de 
l’entramat i permetent l’alliberació d’aquests factors a un ritme preprogramat. 
L’any 2003, Ueda i el seu equip,van fabricar unes esponges de col·lagen 
mitjançant l’ entrecreuament tèrmic. Entre d’ altres efectes, aquestes esponges 
de col·lagen van donar resultats molt positius pel que fa a l’ alliberament de 
factors de creixement nerviós per a la diferenciació neuronal, així com en 
l’alliberament de factors de creixement endotelial vascular per a la millora de la 
vascularització amb teixits modificats. 
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A1.3. Aplicacions biotecnològiques 
Els polímers conductors generats mitjançant mètodes electroquímics poden ser 
utilitzats en aplicacions biotecnològiques microelectròniques, òptiques, blindatges 
electromagnètics o iònics, conductors electrònics, pel·lícules calefactores o teles 
calefactores, díodes emissors de llum,... A continuació en centrarem en 
aplicacions i dispositius basats en propietats electroquímiques.  

A1.3.1. Bateries 

Els processos d’oxidació-reducció, d’un elèctrode polimèric, poden ser 
considerats com processos de càrrega-descàrrega. Durant l’oxidació, l’elèctrode 
està carregat, en canvi durant la reducció, l’elèctrode, està descarregat. La 
densitat d’energia emmagatzemada ve donada per la capacitat 
d’emmagatzement de càrrega. Aquesta propietat canvia en les condicions de 
síntesis. La potència alliberada depèn de la cinètica de reducció. Com a ànode de 
la bactèria es pot utilitzar un elèctrode de liti en un dissolvent orgànic un segon 
polímer capaç de reduir-se electroquímicament. Es pot construir una bateria tota 
sòlida utilitzant un electròlit en estat sòlid, el qual contingui una conductivitat 
suficientment alta. 

 

 

 

 

 

 

Figura A1.8. Esquema d’una bateria de polipirrol. 

A1.3.2. Dispositius electroquímics 

Durant l’oxidació polimèrica es formen nous nivells electrònics buits de polímers 
(polarònics i bipolarònics) entre la banda de valència i la de conducció. Com que 
la pel·lícula reduïda original, era pintada durant l’oxidació, apareixen noves 
absorbàncies i el color canvia. El canvi de color, entre un material semiconductor 
un altre conductor provoca, alhora, un canvi en la reflectivitat.  

Aquests canvis de color i reflectivitat són reversibles com la oxidació-reducció 
que els origina i estan utilitzats per a produir diferents dispositius: 

• Finestres intel·ligents. 

• Dispositius de visualització. 

• Pantalles planes. 
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Figura A1.9. Esquema de dispositius electrocròmics basats en un canvi 
de color en l’elèctrode de treball electrocròmic, un film polimèric. 

FINESTRES INTEL·LIGENTS: 

Permeten el control de la intensitat de la llum capaç de penetrar en un espai 
tancat: edificis, cotxes, avions,... La més utilitzada és una estructura de tres 
capes C/D/E. 

L’oxidació del polímer provoca un canvi del color (de groc clar a blau en 
polipirrol) i incrementa la seva reflectivitat. La simultània reducció de l’òxid (capa 
E) provoca un canvi similar de incolor a blau (òxid de wolframi). La capa 
intermitja actua com un electròlit sòlid transparent. Per lo que durant la oxidació 
del polímer la intensitat de la llum que travessa la finestra disminueix i la 
reflectivitat augmenta. Durant la reducció polimèrica succeeix el procés invers.  

La intensitat pot ser controlada manualment o automàticament mitjançant la 
connexió d’un subministrador de potencial amb un fotomultiplicador a través d’un 
microprocessador i un programa que defineix-hi el nivell d’intensitat requerit. 
Quan es fa fosc la llum no es suficient per mantenir la il·luminació adequada  
(estant el polímer en estat reduït) es connecta automàticament a la llum 
elèctrica i es controla la intensitat  fins a arribar a un nivell adequat d’intensitat. 

Els paràmetres tècnics més importants són: 

• El percentatge de variació de la absorció entre els estats oxidat i reduït. 

• I el temps de resposta. 

El primer paràmetre està relacionat amb la capacitat d’emmagatzematge de 
càrrega de la pel·lícula. El temps de transició està relacionat amb les velocitats 
d’oxidació-reducció, controlades per processos de relaxació. 

PANTALLES PLANES I DISPOSITIUS DE VISUALITZACIÓ: 

Aquests dos dispositius estan basats en propietats electrocròmiques. Es poden 
construir damunt de sistemes transparents o sobre de superfícies metàl·liques 
polides (miralls). Les propietats més importants són la variació de la definició del 
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color en petites superfícies i els temps de transició, menors de 0,1 segons, per a 
pantalles planes. 

A1.3.3. Miralls intel·ligents 

Aquest dispositiu està basat també en dispositius electrocròmics. Treballa amb 
grans reflectàncies i baixes absorcions. La reducció parcial provoca un increment 
en l’absorció evitant altes intensitats de reflexió en els miralls retrovisors dels 
cotxes. 

A1.3.4. Filtres òptics 

Un canvi en l’estat d’oxidació inclou un filtre per un nou color. Són necessaris 
polímers que passin a través de diferents colors ven definits (anilines, tiofens,...) 
o capaços de grans variacions d’absorció en diferents zones del IR. 

A1.3.5. Detecció de fraus 

Els metalls sintètics s’incorporen ja en molts aliments congelats. Ja que al variar 
la conductivitat el polímer no pot seguir el procés continu d’oxidació-reducció. 
Degut a que aquest es fa quasi nul al augmentar la temperatura. Això es degut a 
la sortida dels dopants (l’entrada no es espontània) el polímer quedarà d’un color 
determinat si hi ha hagut frau, entenent per frau la descongelació durant 
l’emmagatzement o facturació. Això està prohibit per la legislació espanyola. 

A1.3.6. Recobriment anti-corrosió 

Gràcies a que durant el dopatge es pot decidir si una part del polímer ha de ser 
inert electroactivament, s’han dissenyat recobriments per evitar la corrosió en 
acers, TiGr2. Tot i que encara no han estat desenvolupats a la perfecció, són 
capaços de protegir el substrat tant en aire, com en dissolucions de H2SO4 de 
concentració fins a 4 N. Els polímers escollits en aquesta ocasió en tots els 
estudis consultats són el polipirrol i el poli-3-metiltiofè. 

A1.3.7. Membranes per depuració d’aigües 

S’han desenvolupat molts esforços en fer membranes de recobriment de 
elèctrode per a poder descontaminar aigües. Les membranes convencionals no 
són massa inertes, la seva vida es bastant curta i no són tan fàcilment 
manipulables com les membranes de plàstic conductor. 

S’emplean membranes de polipirrol i polianilina com elèctrodes en cubetes 
electrolítiques de transport, gràcies a que la polaritat del polímer pot ser 
canviada fàcilment amb un petit ajust en el potencial del sistema. El seu ús més 
freqüent és la electrodiàlisis en depuradores d’aigua. 

El principal objectiu dels estudis duts a terme, es basa en tres aspectes 
fonamentals: 

• El transport de matèria, tant orgànica com inorgànica amb aquest tipus 
d’elèctrodes. 

• Aconseguir membranes robustes i que permetin un treball i neteja fàcils. 
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• Tenir un control en el flux i la selectivitat del transport. Que s’aconsegueix 
amb la dissolució de sals inorgàniques. 

Per tant, aquesta és una aplicació dels polímers conductors com meres resines 
d’intercanvi iònic. 

A1.3.8. Músculs artificials 

Un múscul pot ser considerat com un dispositiu electroquimiomecànic, és a dir, 
un pols elèctric que arriba des del cervell a través del sistema nerviós, 
desencadena reaccions químiques i provoca un canvi en el volum amb el 
conseqüent moviment macroscòpic. Processos similars són descrits amb els 
polímers conductors. En aquest cas va ser desenvolupat un sistema de dos capes 
(polímer conductor/polímer no conductor, adherent i flexible) per transformar els 
moviments moleculars microscòpics en moviments macroscòpics. Treballant amb 
un elèctrode de 3cm x 1cm x 40µm, el extrem lliure de l’elèctrode descriu un 
moviment angular de 180o al voltant de l’extrem fixa en uns pocs segons. 

El múscul artificial té un comportament reversible perquè està basat en 
processos electroquímics reversibles. Tots els paràmetres que actuen sobre els 
processos d’oxidació-reducció influeixen en la velocitat de moviment. Han estat 
desenvolupades tres generacions diferents de músculs artificials mitjançant la 
millora de les condicions de síntesis de les pel·lícules conductores per a millorar 
la seva electroactivitat. 

Han estat desenvolupats músculs capaços d’aixecar mil vegades el seu propi pes 
a través de 180o. Com en un múscul natural un pols elèctric desencadena 
reaccions químiques que originen un canvi de volum i un treball mecànic. Els dos 
processos succeeixen en medis aquosos amb fluxos de ions a través de 
membranes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A1.10. Esquema de moviment macroscòpic d’una bicapa 
polipirrol/no conductor, en una dissolució electrolítica. 
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A1.3.9. Nervis artificials 

Els polímers conductors són conductors electrònics i conductors iònics, i són 
capaços d’emetre i absorbir una substància com a resposta a un pols elèctric. 
Seguint aquesta via, un conductor orgànic podria arribar fins a una dendrita 
d’una cèl·lula nerviosa i transmetre un pols iònic junt a l’emissió d’un 
neurotransmissor: la sinapsis. 

S’ha vist ja com un elèctrode polimèric pot intercanviar anions amb l’exterior: 
una corrent anòdica retira anions del medi. Per una altre banda, una elevada 
concentració d’anions força un procés d’oxidació i genera un pols. Molts 
neurotransmissors són aniònics i podrem així detectar-los al final d’un àxon. 

Gran part del pols nerviós està relacionat amb polsos de cations k+, Na+ o Ca2+ 
principalment. Necessitem un material capaç d’intercanviar cations. 
S’aconsegueix amb un compost polielectròlit-polímer conductor sintetitzat 
electroquímicament. 

L’entrecreuament entre el polímer conductor i el polielectròlit (PE) impedeix 
l’expulsió del PE durant la reducció. El principi d’electroneutralitat es manté per 
penetració de cations. Durant l’oxidació els cations són expulsats. Tenim així 
materials orgànics i biocompatibles capaços d’intercanviar cations amb un medi o 
respondre elèctricament a canvi de concentració. 

La combinació d’ambdós tipus de materials, catiònics i aniònics, reversibles i 
biocompatibles, ens permeten treballar en la construcció d’interfases entre el 
sistema nerviós i equips electrònics. Disposem de materials capaços de 
transformar els senyals elèctrics en senyals iònics i químics comprensibles per les 
dendrites. Al mateix temps podem transformar els senyals iònic-químics dels 
àxons en senyals elèctrics. 

Figura A1.11. Exemple funcionament nervis artificials. 
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A1.3.10. Supercondensadors o condensadors redox 

La capacitat d’emmagatzemar càrrega en la superfície del material i en l’interior 
del material proporciona una gran capacitat d’emmagatzematge de càrrega per 
unitat de superfície d’aquest material. Quan s’empleen en la construcció de 
condensadors s’obtenen altes capacitats. 

A1.3.11. Membranes intel·ligents 

Una pel·lícula reduïda es una estructura compacte de fibres neutres. L’oxidació 
de la pel·lícula provoca l’obertura de canals amb diàmetres creixents quan 
augmenta el potencial anòdic. Quan un gradient de potencials s’aplica a través 
de la pel·lícula els ions flueixen per els canals. El diàmetre dels ions que 
travessen la membrana depèn del potencial aplicat a la membrana. 

Quan la pel·lícula està reduïda els porus són petits: només alguns cations poden 
migrar en un camp elèctric transvers (membrana catiònica). Al oxidar la pel·lícula 
els cations són repolsats per les càrregues positives, només els anions poden 
passar (membrana aniònica). La mesura dels ions migratoris es pot regular amb 
el potencial. 

A1.3.12. Elèctrodes 

Com els materials conductors, els polímers conductors poden ser utilitzats com: 

•  Elèctrodes. 

• Catalitzadors de reaccions electroquímiques específiques. 

• Piles de combustible. 

• Elèctrodes transparents. 

• Elèctrodes modificats per electroanàlisis. 

• Elèctrodes enzimàtics quan una enzima és immobilitzada en elèctrode. 

• Elèctrodes modificats per inclusió de nuclis metàl·lics o altres catalitzadors. 

• Elèctrodes per controls electrocardiogràfics. 

A1.3.13. Materials intel·ligents 

Les aplicacions més importants des de aquest punt de vista són les actuadores, 
els sensors i els transductors. Tots ells estan basats en les propietats redox. Les 
actuadores més importants es basen en augments/descens de la longitud durant 
l’oxidació-reducció capaços d’obrir i tancar un circuit elèctric. Els sensors i 
transductors, es basen en canvis de la conductivitat, o del color, quan canvia 
l’estat de oxidació, en la transformació d’un senyal químic a un senyal elèctric 
per oxidació o reducció de material. 
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A1.4. Interacció de polímers conductors 

A1.4.1. Amb monocapes cel·lulars (cèl·lules eucariotes) 

L’any 2006, Nishizawa i el seu equip, van experimentar amb l’estimulació de 
miòcits cardíacs cultivats mitjançant microelèctrodes de platí amb una pel·lícula 
de polipirrol (Ppy) electrodipositada en un substrat de poliimida (PI). La 
premodificació de la superfície de PI amb una monocapa  "autoadherent" de 
octadeciltriclorosilà, va induir un creixement anisotròpic lateral del PPy al llarg de 
la superfície de PI i va millorar la força d’adhesió del film de PPy. El creixement 
lateral del film de Ppy al voltant de l’elèctrode va ancorar tot el film al substrat. 
En estimular els miòcits cardíacs cultivats mitjançant l’elèctrode recobert de Ppy, 
es van conjugar elèctricament formant una làmina, mostrant batecs 
sincronitzats. La càrrega límit per a l’estimulació efectiva d’una làmina de miòcits 
de 0.8 cm2 fou d’uns 0.2µC, corresponent aproximadament a una despolarització 
de membrana de 250 mV. Van concloure que el recobriment de Ppy era efectiu 
en l’estimulació reproduïble i no invasiva dels miòcits cardíacs. 

Un any més tard, l’equip de recerca en nous materials polimèrics electroactius de 
la UPC, va publicar un article sobre la proliferació i adhesió de cèl·lules epitelials 
Hep-2 en poli-3,4-etilendioxitiofè (PEDOT) generat per polimerització anòdica. 
Aquestes cèl·lules van presentar una activitat significativa en la superfície del 
polímer conductor, electrodipositat sobre la superfície d’un elèctrode d’acer 
inoxidable, sense cap senyal de citotoxicitat detectable deguda al polímer. Van 
observar que les cèl·lules plantades i cultivades s’enganxaven millor al PEDOT, 
que no pas a l’elèctrode d’acer inoxidable sense recobriment (emprat com a 
control). Les característiques electroquímiques  del PEDOT recobert amb cèl·lules 
es van determinar en diferents medis biològics mitjançant experiments de 
voltamperometria cíclica. Els resultats van mostrar un augment significatiu en 
l’electroactivitat d’aquest material en recobrir-lo amb una monocapa cel·lular. La 
majoria dels resultats van evidenciar no només la biocompatibilitat del PEDOT 
amb les cèl·lules Hep-2, sinó també la seva electrocompatibilitat. 

També s’ha experimentat amb la proliferació i diferenciació de cèl·lules 
musculars esquelètiques en substrats de Ppy dopat amb components de la 
matriu extracel·lular. En l’estudi de Gilmore i el seu equip, es pretenia optimitzar 
i caracteritzar una sèrie de materials de polipirrol per a actuar com a substrats 
per a l’estimulació elèctrica de les cèl·lules diferenciades anomenades mioblasts. 

Tot i que tots els materials polimèrics van donar substrats apropiats per a la 
proliferació i adhesió dels mioblasts, van aparèixer diferències significatives sota 
les condicions emprades per a la diferenciació dels mioblasts primaris. La 
importància d’aquest treball rau en el disseny i control de materials polimèrics 
per a facilitar la proliferació i/o diferenciació dels diferents estadis de les 
cel·lulars musculars esquelètiques, obrint tot un món de noves possibilitats en 
l'enginyeria d’aquest tipus de teixit. L’estudi mostra la biocompatibilitat i com les 
condicions de síntesi afecten al resultat final, en termes de resposta cel·lular. Per 
exemple, en absència de molècules d’adhesió específiques (ex. laminina), totes 
les combinacions de dopatge del polímer permetien l’adhesió/proliferació de 
C2C12 i mioblasts, en diferents graus. De tota manera, no tots els films van 
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permetre la diferenciació de mioblasts i la formació de miofibres. Els films de 
polímers com PPy/HA (àcid hialurònic) i PPy/pTS (àcid para-toluensulfònic), van 
donar bons resultats en la proliferació de mioblasts, però resultats més pobres 
en adhesió i diferenciació. D’altra banda, el PPy/PMAS ( àcid poli-2-metoxi-5-
anilinsulfònic),  permetia un nivell inferior de proliferació, però  una bona adhesió 
i diferenciació cel·lular. Altres films com PPy/CS, PPy/DS i PPy/DBS eren bons 
substrats tant per a la proliferació com per la diferenciació de les cèl·lules. 
Aquestes observacions van indicar que les diferents propietats físiques dels films 
eren apropiades per a facilitar diferents nivells de la miogènesi de les cèl·lules 
musculars esquelètiques. La millora en la formació de miofibres estava 
correlacionada amb films de menor rugositat. Les dades d’impedància per a films 
gruixuts van indicar que el PPy/pTS, PPy/DS i PPy/PMAS tenien la impedància 
més baixa. Es va concloure que, dels films que suporten la diferenciació del 
mioblast esquelètic, els de PPy/DS i PPy/PMAS, serien els més apropiats per a 
posteriors aplicacions en el camp de l’estimulació elèctrica del múscul esquelètic. 

Svennersten i el seu equip, van experimentar amb la modulació electroquímica 
en la formació d’epitelis. Van analitzar si l’estat redox del PEDOT dopat amb 
tosilat es podia emprar per a controlar l’adhesió i proliferació de les cèl·lules 
epitelials. Es va desenvolupar una placa de cultiu cel·lular que comprenia dos 
superfícies d’elèctrode adjacents. Amb el mateix dispositiu, es van crear 
superfícies reduïdes i oxidades. Una anàlisi simultània de la resposta de la 
població de cèl·lules epitelials MDCK  homogènia als elèctrodes, va mostrar 
diferències distintives entre les superfícies específiques. La presència de 
fibronectina funcional en l’elèctrode reduït va promoure la formació d’adhesions 
focals, inclosa la integrina αvβ3, la proliferació cel·lular i seguidament la formació 
de monocapes polaritzades. En contrast amb això, la superfície oxidada contenia 
només algunes cèl·lules amb la morfologia alterada, sense cap rastre de 
proliferació. Els resultats van demostrar que el PEDOT dopat amb tosilat era útil 
per a contenir cèl·lules en sistemes d’elèctrodes múltiples, on l’adhesió cel·lular i 
la proliferació es poden controlar per modulació electroquímica de les propietats 
de la superfície. 

En l’estudi “Disseny de biosensors amperomètrics i de cèl·lules de 
biocombustibles per la reconstitució d’elèctrodes enzimàtics mitjançant contacte 
elèctric” realitzat l’Octubre de 2007, és diu que, el contacte elèctric de les 
enzimes redox amb elèctrodes, es un requisit fonamental per al 
desenvolupament dels biosensors amperomètrics i els elements de les cèl·lules 
de biocombustibles. Per una efectiva comunicació elèctrica entre enzimes redox i 
elèctrodes, es essencial l’ús de unitats de transmitància electrònica. Aquestes 
serveixen per a poder transportar els electrons entre el centre de l’enzima redox 
i la superfície conductora.  

A més a més l’adaptació d’una configuració estructural de les unitats de l’enzima 
redox en relació amb l’elèctrode, on es necessari que el centre de l’enzima redox 
es trobi molt a prop de la superfície conductora. Aquest article resumeix el 
paradigma de la reconstitució, desenvolupat en la última dècada, com un mètode 
versàtil per posar en contacte elèctric els elèctrodes i les enzimes redox i, com 
un enfocament genèric per desenvolupar biosensors amperomètrics i elements 
de les cèl·lules de biocombustible. El procés es basa en la reconstitució 
d’apoenzims en una monocapa per retransmissió, de pel·lícula fina d’elèctrodes 
funcionalitats. Diferents unitats de transmitància electrònica s’utilitzen per 
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comunicar elèctricament FAD (flavina adenine dinucleotide) que contenen 
enzimes (flavoenzymes) o PQQ (pyrroloquinoline quinone) que contenen enzimes 
amb elèctrodes. Això inclou enllaços moleculars actius-redox, enllaços moleculars 
actius-redox (7shuttles8), polímers actius-redox, com per exemple la polianilina, 
nanoparticules i els nanotubs de carboni. S’ha desenvolupat un enfocament 
relacionat amb establir el contacte elèctric entre les enzimes redox dependents i 
els elèctrodes i el desenvolupament d’un elèctrode integrat 
bioelectrocataliticament a una enzima activa. El mètode consisteix en el 
muntatge de passar l’elèctrode per la superfície d’un complexa entrecreuament 
que genera afinitat entre la enzima i les unitats de superfície limitada.  

Aquest treball ha revisat els avanços en el contacte elèctric de les enzimes redox 
amb elèctrodes a través del principi de la reconstitució. El paradigma de la 
reconstitució representa un gran avenç en bioelectrònica i proporciona els 
mitjans més eficaços per comunicar elèctricament proteïnes redox amb 
elèctrodes. El poder del procés de reconstitució es basa en el fet que tots els 
centres redox dels enzims s’alineen en una configuració òptima pel que fa a les 
unitats de mediador molecular del polímer o de mediadors d’electrons que 
transporten els electrons entre l’enzim i l’elèctrode. El contacte eficaç elèctric 
entre l’enzim i l’elèctrode permet el desenvolupament de biosensors 
amperomètrics sensibles i selectius i la construcció d’elements de cèl·lules amb 
biocombustible. Les altes densitats de corrent generada per l’elèctrode enzimàtic 
reconstituït, permetrà el disseny d’elèctrodes miniaturitzats implantables, que 
poden servir per exemple, per la detecció, mitjançant monotorització continua, 
d’analits. A més, les cèl·lules resultants de biocombustibles podrien proporcionar 
dispositius implantables que proporcionarien energia elèctrica extreta dels fluids 
corporals, un exemple podria ser la glucosa a la sang. Aquesta energia elèctrica 
podria activar audiòfons, elements protètics, o finalment, marcadors de passos o 
de ritme. L’alineació dels enzims en els elèctrodes pel mètode de la reconstitució 
es va aconseguir en dues configuracions generals, que inclouen d’una banda 
monocapes auto-ensamblades i de l’altre immobilització en pel·lícules fines de 
polímers covalents. L’estabilitat limitada de les monocapes i la seva sensibilitat a 
la degradació tèrmica o fotoquímica és sens dubte una situació de desavantatge. 
Si bé les configuracions de les monocapes poden servir com a model per a 
sistemes anàlegs, les pel·lícules fines, estables i polimeritzades, la superfície de 
l’enzim de reticulació, i el recobriment amb biocatalitzadors de les monocapes 
amb la protecció de les pel·lícules fines poden augmentar la seva estabilitat. El 
principi de la reconstitució s’ha aplicat fins ara a un nombre limitat d’unitats de 
transmitància electrònica. La reconstitució de les proteïnes redox per 
transmitància electrònica, en nous camps, en particular metall o complexes, es 
un camí interessant a seguir. En aquest context, el disseny de nous elèctrodes 
reconstituït per una reducció de O2 a l’enzim seria un avanç significatiu en la 
fabricació de cèl·lules de combustible biològic. D’altre banda, estudis recents han 
demostrat funcions superiors de transport de càrregues de polímers. La 
reconstitució dels enzims dins d’aquests conjunts híbrids podrien millorar encara 
més el contacte elèctric dels biocatalitzadors. A més la electropolimerització de 
nanoparticules funcionalitzades en elèctrodes, ha demostrat ser un mitja eficaç 
per produir un pont electrònic de pas per al transport d’electrons entre el PN i els 
elèctrodes. La reconstitució dels enzims d’aquestes nanoestructures poden donar 
lloc a noves estructures d’enllaç per als enzims reconstituïts.  
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En l’estudi “Control dinàmic d’energia de la superfície i la topografia de 
microestructures de pel·lícules de polímers conductors” realitzat el març de 2008, 
es parla sobre l’estudi de microestructures de les superfícies de polímers, 
incloent-hi polímers conductors i aïllants, que es preparen per aconseguir el 
control electroquímic de l’energia i la topografia que conte la superfície. Els 
interruptors de superfície reportats inclouen “pillar-“, patrons de superfície de 
malla comuna de polipirrol (PP), de poli (3,4-etilè-dioxythiophene) (PEDOT), i les 
resines fotosensibles. S’avaluen les estructures per les mesures d’angle de 
contacte, d’òptica, d’electrònica i de microscòpia de rastreig per determinar les 
característiques de les superfícies. Aquests interruptors de superfície de polímers 
microestructurats poden ser modificats electroquímicament cobrint les condicions 
d’adherència amb una soldadura, produint així una variació màxima associada a 
l’angle de contacte de 129o a 44o respecte de l’aigua. Aquest canvi d’angle de 
contacte es va observar per les mostres en les quals es sumava el control 
dinàmic de  la topografia de la superfície amb la tensió superficial. El control de 
la topografia es va aconseguir amb un rang dinàmic de l’altura de la commutació 
de més de tres micres. I també el control de humectació anisotròpic. Aquests 
experiments es van dur a terme en condicions que son convenients per a la 
formació de una biointerfase, el que implica possibles aplicacions a la ciència i a 
la biotecnologia cel·lular. En particular, la distribució de l’energia, la química i la 
topografia de la superfície, associats amb la seva orientació, són característiques 
interessants per a la dinàmica de control de la sembra i la proliferació de les 
cèl·lules vives. 

Aquest estudi arriba a les següent conclusions: micro interruptors de modelatge 
de superfície han estat reportats, incloent-hi la combinació dels actius PP i 
electroquímics, i altres polímers conductors i aïllants. D’una sèrie d’experiments 
realitzats geomètricament als diferents interruptors de superfície, podem treure 
la conclusió, que en canviar la fase de PP i han grans canvis a l’aigua, això es un 
producte del control de la topografia de l’estructura de la superfície  en 
combinació amb el canvi de la tensió superficial del PP. A més, amb aquest 
estudi es demostra també que si en el control electrònic es mulla la superfície 
anisotròpica i es canvia la topografia de la superfície, aquesta passa de ser 
totalment plana a tindre textura. Aquest estudi es suma als coneixements de la 
comprensió de l’origen de la humectabilitat de commutació a través de materials 
electroquímicament actius. Això és una eina en potència, fàcil de fabricar, que 
pot ajudar molt als camps de la biologia cel·lular i la medecina. 

A1.4.2. Amb monocapes bacterianes 

La detecció de microorganismes és important per a assegurar la seguretat de 
l’aigua i els aliments. Per això, Abu-Rabeah i el seu equip van publicar fa un 
parell d’anys un article sobre un immunosensor amperomètric d’alta sensibilitat 
per a la detecció d’Escherichia coli. Els procediments estàndard de detecció del 
E.coli es basen en cultius en diferents medis d’agarosa, seguit d’un recompte de 
microorganismes en la mostra. Donat que aquest procés té una durada d’entre 1 
i 3 dies calia un mètode més ràpid i sensible. Per això, van desenvolupar un 
immunosensor basat en una doble capa sobre la superfície del transductor, que 
consistia en una capa interna d’anticòs de Ppy-NH2-anti-E.coli (PAE), seguida 
d’una capa externa d’empaquetament de Ppy-alginat (Alg-Ppy). En presència 
d’un substrat de PAPG, l’enzim bacterià produeix p-aminofenol (PAP), generant 
alhora un senyal amperomètric degut a l’electroxidació del PAP per part de 
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l’elèctrode de vitri a 0.22 V. Per a la realització del procés, primer s’afegia la 
mostra que contenia el bacteri i després es recobria amb Alg-Ppy per tal 
d’assegurar el confinament de l’enzim alliberat i l’analit (generat per catàlisi 
enzimàtica) en la superfície activa de l’elèctrode. Això facilitava la difusió del 
substrat en el complex, creant un nivell d’oxidació del PAP més elevat, cosa que 
permetia la detecció de 10 unitats de formació de colònia (CFU)/ml. Es va 
determinar que l’immunosensor tenia un límit de detecció de 10 cops menys 
bacteris que altres tècniques, sense la necessitat de fer diverses etapes de 
pretractament de les mostres o de incubar-les. A més a més, era específic, ràpid, 
senzill de fabricar i amb un cost econòmic acceptable. 

La interacció entre pel·lícules de polímers conductors i bacteris, s’està aprofitant 
força en el camp de les piles de combustible microbianes (MFC). Aquestes piles 
són ecològiques i una font sostenible d’energia. Tot i que encara no produeixen 
gaire energia, han atret molta atenció degut a les seves possibilitats. Una de les 
raons de la seva baixa eficàcia, és la ineficiència dels processos anòdics que 
inclouen la interacció entre els bacteris i els acceptors d’electrons. Per tal de 
millorar l’eficiència del transport d’electrons extracel·lular, diversos investigadors 
han experimentat amb la immobilització d’un mediador redox en la superfície de 
l’ànode, per tal d’augmentar el rendiment de la pila. Feng i el seu equip, van 
utilitzar un ànode modificat de Ppy/sal doble d’antraquinona-2,6-disulfònica i 
disodi (Ppy/AQDS). La immobilització de l’AQDS en un elèctrode de feltre de 
carboni es va fer per electropolimerització del pirrol, usant l’AQDS com a dopant. 
La cambra dual de la MFC operada amb aquest ànode modificat en presència de 
Shewanella decolorationis S12, va mostrar una densitat de potència màxima de 
1303 mW/m2, és a dir 13 cops més elevada que la obtinguda amb una MFC 
sense ànode modificat. Els resultats obtinguts mitjançant una voltamperometria 
cíclica (CV) i una microscopia d’escàner d’electrons (SEM), van indicar que 
l’augment en la generació de potència era deguda a l’increment en la superfície 
de l’ànode, la millora en l’eficiència de la transferència d’electrons del bacteri a 
l’ànode a través de l’AQDS immobilitzat i l’increment en el nombre de bacteris 
adherids a l’ànode. 

Darrerament, Müller i el seu equip han estudiat la polimerització química in situ 
del polipirrol en nanofibres de cel·lulosa bacteriana. Aquest biopolímer es pot 
usar com a matriu aïllant en compòsits de polímers conductors, per a aplicacions 
en dispositius biomèdics i entramats per a l’enginyeria tissular. Les membranes 
conductores compostes per nanofibres de cel·lulosa bacteriana embolcallades 
amb polipirrol, presenten una combinació de les propietats inherents de cada 
component, com una elevada força de tracció, duresa, biocompatibilitat i elevada 
superfície de la cel·lulosa bacteriana (BC) i citocompatibilitat, i les propietats 
electròniques i químiques del Ppy. Aquestes membranes compostes, es van 
preparar mitjançant una polimerització química oxidativa del pirrol sobre la 
superfície de les nanofibres de BC, emprant FeCl3 com a agent oxidant en solució 
aquosa. A mida que s’augmentava la concentració de monòmer i el temps de 
reacció, la quantitat de Ppy dipositat en les nanofibres de BC es va incrementar, 
mentre que la resistivitat elèctrica dels compòsits va decréixer a causa de la 
formació d’una capa contínua que va recobrir la superfície de la nanofibra. Una 
espectroscopia infraroja de transformada de Fourier en mode de reflectància 
total atenuada (FTIR-ATR), va revelar una forta interacció entre el Ppy i la BC. 
Els compòsits de BC/Ppy van mostrar una estabilitat tèrmica més alta que en la 
membrana de BC, degut a l’efecte protector del recobriment de polímer 
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conductor. L’anàlisi de la SEM dels compòsits va mostrar que el Ppy consistia en 
partícules amb una mida de 35 nm de mitjana, que formaven un embolcall 
continu que encapsulava totalment les nanofibres de BC. 

L’estudi “Efecte dels ultrasons en la síntesi electroquímica del polipirrol, 
l’aplicació a l’adhesió i el creixement de les cèl·lules biològiques” ens explica una 
nova manera de sintetitzar pel·lícules de polipirrol. Consisteix en 
l’electropolimerització del polipirrol sota irradiació d’ultrasons d’alta freqüència en 
les superfícies conductores amb fluorinedopedòxid d’estany. Es van comparar les 
pel·lícules de polipirrol obtingudes, en termes d’estructura química i morfologia, 
amb les pel·lícules de polipirrol sintetitzat per la metodologia electroquímica 
estàndard. A continuació, es van avaluar com una alternativa als biomaterials 
que s’utilitzen com a substrats de cultius cel·lulars. S’utilitza l’adherència i el 
creixement de les cèl·lules i les cèl·lules microbianes osteoblàstiques de 
superfícies modificades amb polímers per l’investigació, s’observen 
qualitativament i quantitativament. Aquests estudis van demostrar la no toxicitat 
de les pel·lícules de polímers de les cèl·lules osteoblàstiques i microbianes, i 
també, un comportament diferent de les cèl·lules osteoblàstiques i les cèl·lules 
microbianes amb pel·lícules de polipirrol. 

Per tant, una nova manera de sintetitzar pel·lícules de polipirrol amb una alta 
freqüència i utilitzant irradiació ultrasònica,  gràcies a la qual, s’han aconseguit 
pel·lícules de polipirrol sintetitzat amb la mateixa estructura, però, amb diferent 
morfologia, a través de l’electroquímica estàndard. De fet, les imatges de AFM i 
SEM van mostrar que els PP tractats amb ultrasons son més homogènies i tenen 
una rugositat inferior. Aquests experiments han demostrat que el 
desenvolupament de les cèl·lules es normal en els polímers i que per tant, les 
pel·lícules de polipirrol no son tòxiques per aquest tipus de cèl·lules. Amb aquest 
estudi, també s’ha pogut demostrar que les cèl·lules osteoblàstiques reaccionen 
de manera similar tractades amb PP i ultrasons i no tractades amb PP i ultrasons, 
ja que el nombre de cèl·lules en ambdues mostres ha estat similar després de sis 
dies de cultiu. Per contra, les cèl·lules microbianes reaccionen de forma diferent 
a aquestes pel·lícules de polímer, ja que menys cèl·lules van ser capaces 
d’adherir-se a PP tractats amb ultrasons, que als no tractats, tot i que seguien 
sense ser tòxiques per les cèl·lules microbianes. L’eficiència del procés de 
electropolimerització s’ha mantingut alta. En aquest estudi s’ha utilitzat polipirrol 
dopat amb clor, tot i que molts investigadors han dopat polipirrol amb 
biomolècules, per exemple, proteïnes d’adhesió, per tal d’augmentar les 
interaccions de les cèl·lules de la superfície. Un dels problemes és la disminució 
de l’eficiència de la polimerització amb el temps, això succeeix per exemple, amb 
el col·lagen. És possible que en aquests casos, els ultrasons permetessin la 
formació de pel·lícules més eficients. 

A1.4.3. Amb monocapes neuronals 

L’any 2006, l’equip de Richardson-Burns va realitzar un estudi, on es descrivien 
les interaccions entre cèl·lules neurològiques vives i el PEDOT, de cara al 
desenvolupament de biomaterials conductors. Es buscava un contacte directe i 
funcional amb teixits elèctricament actius com el sistema nerviós buscant  
facilitar l’establiment de comunicacions bidireccionals entre cèl·lules hostes i 
dispositius basats en microelèctrodes implantats, a llarg termini, cosa que seria 
bàsica per a la funcionalitat d’interfícies cos-màquina. Van descriure un 
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recobriment amb polímer conductor i làmina de cèl·lules, per a microelèctrodes, i 
un elèctrode híbrid polímer conductor-cèl·lula neurològica viva.  

Es van exposar les cèl·lules a concentracions de monòmer EDOT de 0.01 M 
durant 72 hores i es va veure que la viabilitat de la cèl·lula es mantenia en un 80 
%. El PEDOT es va dipositar al voltant de les neurones cultivades usant un 
corrent galvanostàtic de 0.5-1µA/mm2. Aquest procés va emmascarar els 
processos cel·lulars. Es va comprovar que la polimerització era més difícil en 
regions on les cèl·lules estaven ben adherides al substrat, i que les cèl·lules es 
podien separar de la matriu de PEDOT per tal de generar un substrat conductiu 
biomimètic que atreia les cèl·lules. Les cèl·lules vives implantades en la matriu 
del polímer conductor eren viables durant almenys les 120 hores següents a la 
polimerització, mentre que les moribundes van patir primer un procés d’apoptosi. 
Es va comprovar que els recobriments de PEDOT, PEDOT+neurones vives i 
làmines de neurones sobre PEDOT sobre els elèctrodes, milloraven sensiblement 
les propietats elèctriques en comparació amb l’elèctrode nu, tal com indicava el 
descens en la impedància en 1-1.5 ordres de magnitud a 0.01-1kHz, mentre 
augmentava de manera significativa la capacitat de transferència de càrrega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A1.12. (D)PEDOT polimeritzat en presència d’ una monocapa de 
cèl·lules neurals SY5Y cultivades en un elèctrode de Au/Pd i (F)PEDOT 

polimeritzant-se al voltant dels nuclis cel·lulars (en blau). 

Dos anys més tard, Green i el seu equip van investigar la possibilitat de 
desenvolupar un implant de llarg termini, seguint el concepte del contacte directe 
entre el teixit neurològic i l’elèctrode. El plantejament sorgia del fet que els 
materials usats en els elèctrodes de metall dels dispositius implantables, sovint 
anaven associats a una pobre estimulació i recollida de dades a llarg termini. La 
idea era augmentar-ne l’efectivitat. Els resultats d’aquest estudi van concloure 
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que en emprar polímers conductors com a recobriment, millorava el contacte 
teixit/material mitjançant l’increment de la superfície de contacte de l’elèctrode i 
la rugositat, a més a més de permetre la circulació de senyals bioactius cap a les 
cèl·lules neurals. Tot i això, per tal d’aconseguir un bon funcionament a llarg 
termini faran falta més estudis orientats cap al control i optimització de les 
característiques dels films, ja que encara no es coneix del tot l’impacta que tenen 
les inclusions biològiques en les propietats dels polímers, així com la seva 
posterior actuació en pròtesis neurològiques. 

En la línea d’aquest estudi, Collazos-Castro i el seu equip van investigar el 
control bioelectroquímic de cèl·lules neuronals en PEDOT dopat amb sulfonat de 
poliestirè (PSS), per tal d’avançar cap al desenvolupament de futures 
neuropròtesis, sistemes biònics i dispositius de reparació neuronal. Van descriure 
mètodes de combinacions electroquímiques i molècules autoadherents per tal de 
controlar el desenvolupament de les cèl·lules neuronals sobre PEDOT:PSS, i 
alhora mantenir una impedància interficial molt baixa. La polilisina 
electroadsorbida, va permetre la supervivència a llarg termini i el creixement de 
les neurones en el nanopolímer. L’extensió de les neurites es va inhibir fortament 
mitjançant una capa addicional de PSS o heparina, que es podia separar 
elèctricament  o recobrir posteriorment amb espermina, per tal d’activar el 
creixement de les cèl·lules. Lligant factors de creixement de fibroblasts bàsics a 
la capa d’heparina, s’inhibien les neurones però es promovia la proliferació i 
migració de cèl·lules precursores. Els mètodes desenvolupats en aquest article, 
van permetre el creixement de dendrites i de llargs i duradors àxons, la inhibició 
total del desenvolupament de les cèl·lules neuronals o la proliferació de cèl·lules 
precursores, sense impedir la transferència de càrregues elèctriques a la 
interfície polímer/electròlit. 

A1.4.4. Amb proteïnes d’interès biotecnològic 

Les interaccions entre films de polímers conductors i proteïnes tenen diverses 
aplicacions, sobretot en el camp de la biomedicina i l’enginyeria tissular. 
L’electropolimerització d’un polímer conductor amb proteïnes com a contraions té 
un gran interès, ja que és una manera directa de combinar la bioactivitat amb la 
generació de senyals electrònics en un substrat, mentre es manté l’estabilitat de 
les proteïnes en la matriu, al contrari del que passa en les mescles polimèriques. 
Les aplicacions de les proteïnes com a biomaterials inclouen el seu ús com a 
substitutius de teixits i òrgans com l’ós i el cartílag, la pell i els lligaments, o en 
teixits vasculars, corneals i neurals, així com el seu ús com a transportador i 
dispensador de fàrmacs, o com a biosensor. 

L’any 2007, Khan i el seu equip van estudiar com millorar la biocompatibilitat per 
millorar els implants. Tot i que recobrir l’acer inoxidable amb polímer és una 
solució, recobrir-lo amb un polímer adherit a una biomolècula, és una alternativa 
millor. Per a fer-ho, van sintetitzar un recobriment polimèric derivat de 
l’albúmina de sèrum boví (BSA) sobre una superfície d’acer inoxidable (316 L) i 
van avaluar-ne la biocompatibilitat. El monòmer emprat per al recobriment es va 
obtenir de la hidròlisi del 1-(2-cianoetil)pirrol a 1-(2-carboxietil)pirrol, seguida de 
l’activació de N-hidroxisuccinimida a N-succinimidil ester pirrol. Es va recobrir 
elèctricament una placa d’acer amb aquest monòmer, per tal d’aconseguir un 
recobriment fi i adherent per al polipirrol-N-succimidil ester (PPyNSE), que es va 
caracteritzar segons la morfologia de la seva superfície i composició química 
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mitjançant microscopia electrònica i espectroscopia d’infrarrojos, respectivament. 
A més a més, el BSA es va unir covalentment al PPyNSE per a obtenir un 
recobriment polimèric del derivat de la biomolècula. Es va avaluar la 
biocompatibilitat d’aquest recobriment en termes de formació de trombos, 
adhesió de plaquetes  i hemolisi, i es va concloure que era més biocompatible en 
aquests paràmetres que en les superfícies de metall nu i amb recobriment de 
polipirrol. També es van fer estudis d’estabilitat d’aquests recobriments i es va 
concloure que eren estables en la superfície metàl·lica. 

Un any més tard, Türkarslan i el seu equip van desenvolupar un nou biosensor 
amperomètric basat en el PEDOT. Van atrapar físicament la colesterol oxidasa 
(un enzim redox que catalitza l’oxidació del colesterol a 4-colesten-3-ona) en 
PEDOT i després van mesurar la resposta dels elèctrodes enzimàtics, 
monitoritzant el corrent d’oxidació del H2O2 a +0.7 V en absència de mediador. 
Es van determinar els paràmetres cinètics, l’estabilitat d’operació i 
emmagatzematge, i la dependència amb el pH i la temperatura. La concentració 
de substrat mínima detectable fou de 0,4 mM, amb un temps de resposta de 150 
segons.  La resposta elèctrica màxima s’aconseguí a pH 7 i 40 ºC, permetent-ne 
l’ús en la determinació del colesterol en sang. El biosensor va mostrar la màxima 
activitat relativa durant un període de 20 dies. 

A més a més del biosensor que acabem de descriure, l’any passat es va publicar 
un article sobre un immunosensor desenvolupat per Ramanavicius i el seu equip, 
basat en la matriu de reducció de fluorescència del polipirrol. En l’estudi, 
demostraven que la combinació de proteïnes autofluorescents amb polímers que 
redueixen la fluorescència , és un disseny que pot incrementar la selectivitat i la 
sensibilitat dels inmunosensors. Amb aquest objectiu, es va utilitzar el polipirrol 
com a matriu per a la immobilització de les proteïnes (permet el reconeixement 
biològic de l’analit) i com a reductor de fluorescència (incrementa la selectivitat 
de les deteccions). Es van immobilitzar proteïnes gp51 del virus de la leucèmia 
bovina en la matriu de polipirrol, formant-se una capa polimèrica amb afinitat 
pels anticossos d’aquestes proteïnes (anti-gp51). Aquests anticossos estan 
presents en elevats nivells, en el sèrum sanguini del bestiar infectat pel virus de 
la leucèmia bovina. Es van usar anticossos secundaris marcats amb la peroxidasa 
del rave, com a mostres de fluorescència específica per a la detecció d’un target 
concret,  ja que aquesta era detectable a la sensibilitat requerida. El polipirrol es 
va usar com a medi fluorescent, ja que la seva fluorescència era gairebé 
indetectable en excitar-lo amb llum UV a 325 nm. A més a més, el polipirrol 
reduïa la fluorescència d’alguns agents fluorescents com la fluoresceïna, la 
rodamina B i la peroxidasa del rave gairebé en un 100 %, quan aquests agents 
eren adsorbits en la seva superfície. Es preveu que la reducció de la fluorescència 
induïda pel polipirrol, es pugui emprar en el disseny d’inmunosensors per a 
incrementar-ne la selectivitat i la sensibilitat. 

Tal com hem comentat en la introducció, el col·lagen és una de les substàncies 
que formen la matriu extracel·lular de les neurones, a més a més d’una molècula 
d’adhesió cel·lular i un biomaterial reconegut. Degut a això, alguns científics 
s’han centrat en les mescles de col·lagen i polímers conductors, descobrint que el 
polipirrol no interacciona significativament amb el col·lagen, i que el material 
híbrid és una mescla íntima, on cada component ha perdut les seves propietats. 
Xiao i el seu equip, van estudiar la incorporació de col·lagen en PEDOT. Es va 
impregnar col·lagen en PEDOT per electropolimerització galvanostàtica, 
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manifestant-se la capacitat d’enllaçar-se amb l’esquelet del PEDOT i una 
estabilitat excel·lent. Es va investigar el nivell d’oxidació del PEDOT mitjançant 
una espectroscopia de Raman i es va veure que els anions inorgànics simples 
estan més disposats a ser dopats dins el polímer que no pas les voluminoses 
molècules de col·lagen. L’observació amb el microscopi SEM va revelar que el 
sistema PEDOT/col·lagen té una morfologia superficial diferent de les estudiades 
prèviament, mostrant una estructura en xarxa amb nanosedes d’uns 10 nm de 
gruix, entrellaçades. 

Figura A1.13. Imatges SEM de (a)PEDOT/LiClO4, (b) PEDOT/col·lagen, 
i (c)PEDOT/col·lagen augmentat, on les fletxes blanques apunten a l’ 

estructura de nanosedes. 

Una possible explicació  de la diferència en la morfologia és que el PEDOT / 
col·lagen hagi crescut més lentament que els controls (PEDOT/ LiClO4) , degut a 
què el procés de dopatge del petit ClO4

- , amb un menor impediment estèric, 
hauria de ser molt més ràpid que el de les grans molècules de col·lagen. El 
creixement lent afavoreix la formació de nòduls de dimensions més petites i, per 
tant, una estructura amb més porositat. Com hem vist a la introducció, la unitat 
estructural fonamental del col·lagen és el tropocol·lagen, que és una unitat 
molecular en forma de bastonet d’uns 280 nm de llargada i 1.5 nm de diàmetre. 
A la pell, les petites fibres de col·lagen s’entrellacen i ramifiquen per formar 
fibres més gruixudes. Per això durant l’electropolimerització, les molècules de 
col·lagen poden actuar com a entramat tou per a formar aquestes nanosedes. 
Tot i així, el mecanisme per a la formació de l’estructura encara no està clar i 
encara s’està investigant. Es va estudiar l’efecte dels paràmetres de 
polimerització en les propietats electroquímiques de l’elèctrode de 
PEDOT/col·lagen mitjançant una cronopotenciometria i una voltametria cíclica 
(CV). A més a més, es van investigar i caracteritzar la composició del polímer, 
l’estabilitat del col·lagen en PEDOT i la morfologia superficial del PEDOT / 
col·lagen. Mitjançant una CV, es va mesurar l’electroactivitat i es va comprovar 
que a densitats de corrent superiors a un cert valor, la pel·lícula de PEDOT patia 
una pèrdua d’electroactivitat possiblement causada per la sobreoxidació del 
polímer, donant lloc a materials no electroactius.  

Per tal de validar la biocompatibilitat, es van fer tests in vitro amb cèl·lules. 
Abans de fer el cultiu cel·lular, es van esterilitzar les pel·lícules de PEDOT / 
col·lagen per exposició a llum UV. Utilitzant les mesures de la CV per a avaluar la 
resposta electroquímica del film esterilitzat, es va descobrir que la llum UV no  
disminuïa significativament l’electroactivitat del polímer,  ni tan sols després de 8 
hores d’exposició. Es van incubar cèl·lules PC12 en cada substrat polimèric 
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durant 4 dies i rentant bé prèviament amb el medi. Es va fer una micrografia 
òptica de les PC12 plantades en PEDOT / col·lagen. De la mateixa manera es va 
preparar el PEDOT / LiClO4 per a usar-lo com a control. Es va observar que les 
cèl·lules PC12 es podien adherir als recobriments de PEDOT, cosa que indicava 
que el PEDOT no és citotòxic i que permet l’adhesió cel·lular en la seva 
superfície. En les imatges es va veure que hi havia més colònies de cèl·lules 
PC12 en el film de PEDOT / col·lagen. Això va permetre suposar que el 
recobriment de PEDOT / col·lagen és bioactiu i que té una millor afinitat cel·lular 
comparat amb el recobriment de PEDOT / LiClO4. Profunditzant en l’estudi, es va 
demostrar que la síntesi amb una baixa densitat de corrent afavoria la 
incorporació del col·lagen, cosa que incrementava l’adhesió de la cèl·lula en la 
matriu PEDOT / col·lagen. Per tant, es va poder concloure que la incorporació del 
col·lagen al PEDOT, el converteix en un substrat excel·lent per a l’adhesió i 
posterior creixement de les cèl·lules. 

Kim i el seu equip, van investigar l’efecte d’immobilització del factor de 
creixement nerviós (NGF) en els polímers conductors.  La NGF és una proteïna 
soluble en aigua implicada en el desenvolupament neurològic, promovent la 
supervivència i diferenciació de les neurones sensorials i simpàtiques. Un 
biomaterial amb  capacitats elèctriques i biològiques, seria molt útil de cara al 
disseny d’elèctrodes neurals, així com per dirigir la reparació i regeneració de 
teixits neuronals. En el seu estudi, van fer servir cèl·lules cultivades de PC12 per 
a detectar el NFG, amb l’objectiu de sintetitzar i caracteritzar una pel·lícula de 
polímer conductor (tant de PEDOT omc de PPy) amb NFG com a co-dopant, 
investigant la seva aplicació per a microelèctrodes neurològics. Els recobriments  
d’elèctrode de PPy/PSS/NGF i PEDOT/PBS/NGF, es van subjectar a un cultiu in 
vitro de cèl·lules PC12 i es van caracteritzar les seves propietats elèctriques per 
espectroscopia de impedància i voltamperometria cíclica. Per als test in vitro, 
també es va utilitzar col·lagen (col·lagen de cua de rata tipus I) com a co-dopant 
en la deposició polímer-elèctrode, ja que tal com hem comentat, promou 
l’adhesió de cèl·lules PC12 als substrats. L’adhesió i diferenciació d’aquestes 
cèl·lules en el compòsit de polímer conductor, demostra la incorporació efectiva 
del col·lagen i del NGF en els films per deposició electroquímica, així com 
l’alliberament de les proteïnes bioactives en les cèl·lules.  

La caracterització de les proteïnes en els compòsits serveix per determinar si la 
proteïna es manté en un estat biològicament actiu, o bé  si es desnaturalitza a 
causa de les propietats elèctriques o els canvis locals de pH que es produeixen 
durant la reducció del polímer conductor. Es van estudiar tres mostres, per tal de 
confirmar la bioactivitat del NGF incorporat al compòsit obtingut per 
polimerització electroquímica: 1) compòsits de PPy/col·lagen/NGF; 2) compòsits 
de PPy/col·lagen; 3) compòsits de PPy/PSS/NGF. La segona mostra tenia un 
nombre més elevat significativament de cèl·lules adherides al polímer conductor 
que no pas la tercera, tot i que mostrava menys cèl·lules diferenciades. La 
primera mostra mostrava una població significativa de cèl·lules diferenciades, 
cosa que demostrava un alliberament òptim de les dues biomolècules en prou 
quantitat com per fer que les cèl·lules es diferenciessin.   
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Figura A1.14. Imatges òptiques de cèl·lules PC12. A l’ esquerra, en  
substrat de PPy/NGF/col·lagen. A la dreta, en substrat de PPy/col·lagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A1.15. Gràfic de barres representant les dades de la figura 
anterior. 

Anàlogament, es van estudiar per CV tres mostres (la primera, un elèctrode nu 
només amb PEDOT i les altres dues d’elèctrodes recoberts de PEDOT amb 
col·lagen o NGF), revelant un increment en la capacitat de càrrega i el 
comportament redox, consistent amb els resultats obtinguts amb els compòsits 
de PPy/proteïna. 
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Figura A1.16. Imatges de cèl·lules PC12 plantades en PEDOT (control), 
PEDOT/col·lagen i PEDOT/NGF. Gràfic de barres quantificant les dades. 

Els resultats indiquen que el NGF incorporat en la pel·lícula de PEDOT és bioactiu 
i accessible a les cèl·lules. 

A1.4.5. Amb monocapes de pèptids 

Els pèptids, petits fragments de proteïna, també interaccionen amb els polímers 
conductors tal i com veurem tot seguit. Com veurem, els pèptids de la laminina, 
una proteïna multifuncional de la membrana extracel·lular, s’utilitzen sovint per a 
l’estudi d’aquestes interaccions. En un estudi realitzat per Stauffer i el seu equip, 
es van utilitzar dos pèptids bioactius presents en la laminina, CDPGYIGSR (p31) i 
RNIAEIIKDI (p20), com a dopants en l’electropolimerització del polipirrol. Es van 
triar aquests pèptids perquè tenen dominis d’enllaç de cèl·lules ben 
caracteritzats. Se sabia que el p31 jugava un paper important a l’hora de lligar 
diversos tipus de cèl·lules, incloses les neurones i els astròcits (cèl·lules de forma 
estrellada presents en el cervell i la medul·la espinal), i que ja s’havia utilitzat 
com a dopant en l’electropolimerització del Ppy, havent-se quantificat el 
creixement de cèl·lules glials i neuroblastomes sobre ell.  

Van analitzar les propietats elèctriques dels films amb una espectroscopia de 
impedància i una voltamperometria cíclica, comparant els resultats amb 
l’elèctrode d’or. Les superfícies de Ppy/p20, van mostrar la impedància més 
baixa i la capacitat de càrrega més alta per a una deposició de càrrega donada. 
L’anàlisi dels escombrats de la CV i del diagrama de Nyquist de la impedància, 
juntament amb el de la capacitat de càrrega, va revelar que la superfície de Ppy 
dopada amb la barreja de pèptids (Ppy/p31-p20) mostrava sempre 
característiques  intermitges entre la superfície de Ppy dopada només amb p20 o 
només amb p31, cosa que indicava que quan la pel·lícula de Ppy es 
desenvolupava a partir de la mescla de pèptids, aquests s’incorporaven realment 
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al film i el recobriment final heretava les característiques electroquímiques 
d’ambdós. En l’estudi de la bioactivitat, es va veure que la càrrega de deposició 
del film de Ppy tenia un efecte significatiu en la densitat de cèl·lules neuronals. A 
través d’estudis de inhibició, es va demostrar que les diferències de densitat de 
neurones en les diferents pel·lícules es devien al pèptid immobilitzat.  

També es van fer estudis in vitro amb neurones primàries cultivades en un medi 
concret i amb astròcits primaris en un sèrum amb medi i es van quantificar la 
densitat de neurones i astròcits, així com la llargada de les neurites. Es va 
esbrinar que les superfícies dopades amb una combinació dels dos pèptids 
(Ppy/p20-p31) suportaven la densitat neuronal més elevada. També es va veure 
que les superfícies dopades només amb el pèptid p20 tenien un nombre de 
neurones significativament més elevat i àxons significativament més llargs que 
els films dopats amb p31 o amb Ppy/PSS. Es va comprovar doncs, que la 
presència i l’elecció del tipus de pèptid bioactiu en la superfície del polímer 
conductor, tenia un efecte significatiu en el creixement de les neurones i 
l’extensió de les neurites. Els resultats de la investigació també van mostrar que 
en plantar astròcits en els diferents films no s’apreciaven diferències entre les 
superfícies de Ppy (incloses les no bioactives de Ppy/PSS).  Finalment, l’estudi va 
concloure que les superfícies de Ppy tenien una adhesió d’astròcits 
significativament inferior en els films cultivats que no pas en un elèctrode comú 
com és el d’or. 

Tres anys més tard, Green i el seu equip van estudiar les interaccions d’uns 
altres pèptids de la laminina, en vistes a la millora de les capacitats de 
transferència de càrrega dels implants. Van utilitzar els pèptids modificats  
DEDEDYFQRYLI i DCDPGYIGSR  obtinguts aniònicament, per a dopar PEDOT 
electrodipositat en elèctrodes de platí. L’actuació dels films dopats amb pèptids 
es va comparar amb un film convencional de PEDOT/paratoluè sulfonat (pTS), 
utilitzant proves de SEM (microscopia d’escàner d’electrons), XPS 
(espectroscopia fotoelectrònica de raigs X), CV (voltamperometria circular), EIS 
(espectroscopia de impedància electroquímica), duresa mecànica i adherència. La 
bioactivitat dels pèptids i la seva influència en el creixement cel·lular es va 
avaluar amb cèl·lules PC12. Es va demostrar que l’ús de pèptids llargs com a 
dopants produïen films de PEDOT més tous, amb millors impedàncies, 
especialment a freqüències baixes, però amb una reducció de l’estabilitat 
electroquímica i una adherència més baixa dels films, en comparació amb el pTS. 
L’estudi de les cèl·lules va revelar que el lligant YFQRYLI conservava l’activitat de 
creixement de les neurites quan s’usava el DEDEDYFQRYLI com a dopant, però 
que aquest efecte depenia fortament de l’adhesió de cèl·lules inicial. Es va 
descobrir que el dopant peptídic alternat DCDPGYIGSR donava millors propietats 
d’adherència cel·lular comparat amb el DEDEDYFQRYLI, però que l’adhesió en 
polímers amb ambdós pèptids millorava si es recobria amb la laminina original 
sencera. Van teoritzar que caldria utilitzar pèptids més petits per a reduir 
l’impacte del dopant en les propietats fisicoquímiques, o bé emprar un altre 
mecanisme d’inclusió de pèptids com ara l’enllaç covalent per tal d’obtenir 
concentracions de pèptids més altes en la superfície, millorant les interaccions 
cel·lulars. 
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A1.4.6. Amb ADN amb gel 

Una de les aplicacions de les interaccions dels polímers conductors amb l’ADN, 
està en els sensors aplicables a la diagnosi de malalties infeccioses, les 
mutacions genètiques, les ciències forenses o la tecnologia alimentària, degut a 
la seva simplicitat i alta sensibilitat. Els avantatges dels sensors electroquímics 
d’ADN són la seva capacitat de detecció directa i ràpida, ja que són capaços de 
convertir el moment de la hibridació en un senyal elèctric directe. Això implica 
que els equips complexos de transducció de senyals ja no són necessaris i que es 
poden fer les deteccions amb analitzadors a electroquímics barats. A la figura, es 
mostra la configuració típica d’un sensor d’ADN basat en els polímers conductors: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A1.17. Configuració típica d’un sensor d’ADN basat en un 
polímer conductor. 

Una cadena simple d’ADN s’immobilitza sobre o en una capa de polímer 
conductor. L’ADN objectiu es captura per aparellament de bases generant un 
senyal reconeixible que es grava a través de l’elèctrode. Com el reconeixement 
té lloc a la interfície polímer conductor (CP)/electròlit i el senyal de 
reconeixement generat arriba al transductor a través de la capa de CP, les 
propietats del CP i la orientació de l’ADN immobilitzat en el CP són crucials per al 
funcionament del sensor.  En general, la immobilització es dóna per atrapament 
electroquímic, immobilització covalent o interaccions d’afinitat. 

Alemán i els seus col·legues van fer un estudi sobre la interacció entre el PEDOT i 
l’ADN d’un plàsmid utilitzant les tècniques de l’electroforesi i l’espectroscòpia UV-
visible i dicroïsme circular (CD).  Les pel·lícules de PEDOT es van preparar per 
cronoamperometria (CA) sota un potencial constant de 1.4V i després es van 
moldre en un morter. Les SEM de les mostres resultants van mostrar que 
estaven constituïdes per làmines de grans dimensions relatives, cosa que les 
excloïa de l’estudi. Per tal de reduir la mida de les partícules de PEDOT, es van 
aplicar ultrasons a una solució preparada amb les mostres mòltes, obtenint 



Paula Carbó Zea i Mireia Viure Cuadrat  

 - 148 - 

partícules ultrafines d’entre 3 i 18mm que podien interaccionar amb les 
macromolècules biològiques. 

Figura A1.18. Micrografia SEM de (a)partícules dels films 
electrogenerats obtingudes per mòlta i (b) mostres mòltes després de 

l’aplicació d’ultrasons. 

Van analitzar mescles d’ADN/polímer amb diferents ràtios de massa, i van veure 
que en tots els casos es formaven interaccions de manera immediata i s’induïen 
alteracions en l’estructura secundària de l’ADN (per exemple, un desenrotllament 
de la doble hèlix, incrementant l’exposició de les bases nitrogenades) . També es 
va evidenciar l’existència de interaccions entre el PEDOT i seqüències de 
nucleòtids específiques mitjançant l’addició d’enzims de restricció, que tallen la 
cadena d’ADN per seqüències de nucleòtids específiques,  a les mescles. En 
contrast amb això, es va comprovar que les interaccions entre l’ADN i el poli-3-
metiltiofè, un poliheterocicle similar però sense acceptors de ponts d’hidrogen, 
eren febles o no existien, suggerint un paper crucial dels ponts d’hidrogen. Van 
descobrir que tots els polímers conductors capaços de interactuar específicament 
amb l’ADN tenen grups funcionals que són excel·lents donadors o acceptors de 
ponts d’hidrogen. També van descobrir que mentre que l’EDOT conserva una 
afinitat significativa cap a les bases de l’ADN quan la polaritat del medi 
augmenta, en el cas del pirrol es donen interaccions de repulsió. Tot plegat, 
assenyala el PEDOT com a potencial candidat en el desenvolupament de 
dispositius electroactius com sistemes d’alliberament de fàrmacs, capaços 
d’actuar a través de patrons de reconeixement molecular específics. 

A meitats de l’any passat, Dihn Tam i el seu equip van desenvolupar sensor 
d’ADN senzill i ràpid per a la detecció del virus de l’herpes en mostres reals. Van 
immobilitzar les seqüències d’ADN del virus de l’herpes directament sobre la 
superfície d’elèctrodes interdigitats, per polimerització electroquímica amb 
monòmers de pirrol. Es va escanejar el potencial entre -0.7 i +0.6 V, amb un 
interval d’escaneig de 100 mV/s, i es va fer una espectroscopia infraroja de 
transformada de Fourier (FTIR) per tal de verificar el lligam entre una seqüència 
específica de l’ADN i el polímer conductor. La morfologia del polímer conductor 
dopat amb la cadena d’ADN es va caracteritzar amb un microscopi electrònic 
d’escombrat d’emissió de camp (FE-SEM). El sensor obtingut d’aquesta manera 
va detectar una concentració mínima d’ADN de 2nM a temperatura ambient. Els 
resultats van mostrar que el sensor era apropiat per a la detecció de la hibridació 
amb ADN sintètic i mostres reals amplificades per PCR, i que el senyal de sortida 
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del sensor d’ADN tenia una relació lineal amb la concentració de DNA desitjada  
del producte de la PCR. 

A1.4.7. Amb compostos neurotransmissors 

Els neurotransmissors són molècules que transmeten, amplifiquen i modulen 
senyals elèctrics (informació) entre una neurona i una altra cèl·lula. Un exemple 
clàssic de neurotransmissor és la dopamina, la substància relacionada amb el 
plaer, les funcions motores i les emocions. La manca de dopamina al cervell pot 
produir Parkinson o esquizofrènia. També es creu que juga un paper important 
en la malaltia de Huntington, així com en la drogoaddicció i el dèficit d’atenció. 

Per tal determinar selectivament la dopamina en presència d’altres substàncies, 
Atta i el seu equip van desenvolupar un nou biosensor usant un elèctrode de platí 
modificat amb PEDOT.  Aquest biosensor detectava la dopamina (DA), en 
presència d’altes concentracions d’àcid ascòrbic (AA) i àcid úric (UA) amb una 
ràtio molar màxima de 1/1000 i 1/100 en presència de dodecilsulfat (SDS). Això 
era necessari degut a que la DA, el UA i l’AA coexisteixen normalment en les 
mostres biològiques. El SDS forma una capa sobre la superfície del PEDOT amb 
un extrem amb elevada densitat de càrrega negativa orientat cap a fora de 
l’elèctrode. La resposta electroquímica de la dopamina va millorar amb la 
presència del SDS a causa de l’augment en l’acumulació de dopamina protonada 
a través de interaccions electrostàtiques. Els clàssics solapaments entre els 
màxims d’oxidació del AA, l’UA i la DA (ja que tenen potencials d’oxidació molt 
similars), es van poden resoldre amb l’ ús del SDS ja que el senyal de corrent de 
la DA augmenta mentre que els senyals corresponents al AA i al UA queden 
apantallats. Això és degut a què el SDS està negativament carregat i repèl l’AA i 
l’UA que també estan carregats negativament. Gràcies a l’ús del SDS en la  
determinació electroquímica de la DA mitjançant una LSV de l’elèctrode modificat 
PEDOT/Pt, es va poder detectar la dopamina a concentracions relativament 
baixes (0.5 a 25 μmol/L i 30μmol/L 0 0.1mmol/L), amb límits de detecció d’entre 
61nmol/L i 86nmol/L, respectivament. També van demostrar la validesa del 
mètode per a la determinació de dopamina en orina humana. L’elèctrode 
modificat va mostrar una estabilitat excepcional així com un límit de detecció 
relativament baix, per a la determinació de la DA, comparat amb altres 
superfícies. 

Harley i el seu equip van fer un experiment similar, però amb polipirrol dopat 
amb β-ciclodextrines sulfonades. Aquest compòsit format a 0.80 V, permetia la 
detecció selectiva de la dopamina en presència d’un excés d’àcid ascòrbic (que 
interfereix amb la dopamina) i evitava la regeneració de la dopamina a través de 
la reacció catalítica homogènia de l’anió ascorbat amb la dopamina-o-quinona. Es 
va observar una sola ona redox corresponent a l’oxidació de la dopamina, en les 
mescles dopamina/ascorbat, donant un sensor selectiu de la dopamina, amb un 
límit de detecció de 3.2 x 10-6M i una sensibilitat de 0.886µA/µM. Els films de 
polipirrol dopats amb la β-ciclodextrines sulfonades tenen una excel·lent 
selectivitat en la determinació de les concentracions de dopamina, facilitant-ne 
l’oxidació, i inhibint l’oxidació de l’ascorbat. A més a més, no es van trobar 
evidències de la regeneració de dopamina a través de la reacció 
ascorbat/dopamina-o-quinona. A més a més, les excepcionals propietats dels 
materials emprats pel que fa a la biocompatibilitat, fan que el sensor de polipirrol
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dopat amb ciclodextrina  sigui més apropiat per a la detecció in vivo comparat amb altres elèctrodes més complexes. 

A1.5. Diagrama de Gantt 
El diagrama de Gantt, gràfica de Gantt o carta Gantt és una popular eina gràfica que té com a objectiu mostrar el temps de 
dedicació previst per diferents tasques o activitats al llarg d'un temps total determinat. Aquest és el diagrama de Gantt creat a 
l’hora d’organitzar el temps pel Projecte Final de Carrera 1 i 2. 

Està representat pel nombre d’hores dedicades en cada activitat. 

A1.5.1. Projecte final de carrera 1 

 

Figura A1.19. Diagrama de Gantt del PFC1. 

Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predec
1 Reunió amb el tutor del projecte 0 días lun 20/09/10 lun 20/09/10
2 Consulta de BBDD: Aplicacions del PEDOT i poli(N-metilpirrol) en Biotecnologia 18 días lun 20/09/10 mié 13/10/10 1  
3 Reunió amb el tutor del projecte i Registre del PFC 0 días jue 14/10/10 jue 14/10/10 2  
4 Articles: Interacció entre PEDOT o poli (N-metilpirrol) i monocapes cel·lulars (cèl·lules eucariotes) 7 días jue 14/10/10 vie 22/10/10 3  
5 Articles: Interacció entre PEDOT o poli (N-metilpirrol) i monocapes bacterianes 7 días lun 25/10/10 mar 02/11/10
6 Reunió Grup PFC 0 días mié 03/11/10 mié 03/11/10 4   ; 5   
7 Articles: Interacció entre PEDOT o poli (N-metilpirrol) i monocapes neuronals 7 días jue 04/11/10 vie 12/11/10 6  
8 Articles:Interacció entre PEDOT o poli (N-metilpirrol) i proteïnes d' interès biològic 7 días vie 12/11/10 lun 22/11/10
9 Articles:Interacció entre PEDOT o poli (N-metilpirrol) i monocapes de pèptids 7 días lun 22/11/10 mar 30/11/10

10 Reunió Grup PFC 0 días mié 01/12/10 mié 01/12/10 7   ; 8    ; 9   
11 Articles: Interacció entre PEDOT o poli (N-metilpirrol) i ADN en gel 7 días jue 02/12/10 vie 10/12/10
12 Articles: Interacció entre PEDOT o poli (N-metilpirrol) i compostos neurotransmissors 5 días lun 13/12/10 vie 17/12/10
13 Reunió Grup PFC 0 días lun 03/01/11 lun 03/01/11 12   ; 11   
14 Reunió amb el tutor del projecte 0 días lun 10/01/11 lun 10/01/11 13  
15 Entrega del PFC-1 0 días lun 17/01/11 lun 17/01/11 14  
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03/11

01/12

03/01
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17/01

20 sep '1027 sep '1004 oct '1011 oct '1018 oct '1025 oct '1001 nov '1008 nov '1015 nov '1022 nov '1029 nov '1006 dic '1013 dic '10 20 dic '1027 dic '1003 ene '1 10 ene '1 17 ene '11
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A1.5.2. Projecte final de carrera 2 

 

Figura A1.20. Diagrama de Gantt del PFC2. 

 

 

Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin
1 Reunió amb el tutor del projecte 0 días mié 23/02/11 mié 23/02/11
2 Preparació de mostres de PEDOT per C 3 días mar 01/03/11 jue 03/03/11
3 Reunió amb el tutor de projecte 0 días lun 07/03/11 lun 07/03/11
4 Preparació de mostres de copolímers pe 5 días jue 10/03/11 mié 16/03/11
5 Reunió amb el tutor de projecte 0 días lun 21/03/11 lun 21/03/11
6 Realització de Ciclovoltamperometries 3 días mar 22/03/11 jue 24/03/11
7 Reunió amb el tutor de projecte 0 días lun 28/03/11 lun 28/03/11
8 Micrografies SEM 1 día jue 31/03/11 jue 31/03/11
9 Reunió amb el tutor del projecte 0 días lun 04/04/11 lun 04/04/11

10 Espectrofotometria FTIR 3 días vie 08/04/11 mar 12/04/11
11 Reunió amb el tutor de projecte 0 días mié 13/04/11 mié 13/04/11
12 Cultius cel·lulars: adhesió i  proli feració 14 días jue 14/04/11 mar 03/05/11
13 Reunió amb el tutor del projecte 0 días mié 04/05/11 mié 04/05/11
14 Anàlisi de dades 7 días jue 05/05/11 vie 13/05/11
15 Reunió amb el tutor de projecte 0 días lun 16/05/11 lun 16/05/11
16 Redacció Memòria, reunions de grup i r 19 días mar 17/05/11 vie 10/06/11
17 Reunió amb el tutor de projecte 0 días mar 14/06/11 mar 14/06/11
18 Entrega en dipòsit del PFC-2 0 días mié 15/06/11 mié 15/06/11
19 Realització Presentació PFC-2 4 días jue 16/06/11 mar 21/06/11
20 Reunió amb el tutor de projecte 0 días mié 22/06/11 mié 22/06/11
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04/04
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14/06
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ANNEX 2: CÀLCULS 

 

 

 

En aquest annex es detallen els càlculs emprats per a fer les dissolucions 
necessàries per a la generació  de  les mostres. També es detallen els càlculs 
emprats per a la realització dels cultius cel·lulars sobre les mostres dels 
copolímers. 

A2.1. Preparació de la dissolució 
Es vol preparar 50ml d’una dissolució amb una concentració d’EDOT 5·10-3M i de 
LiClO4 0,1M. Tenint en compte que el pes molecular de l’EDOT és de 142,18g i el 
del perclorat de liti és de 106,39g, els càlculs a realitzar són els següents: 
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A2.2. Cèl·lules vives i totals HEP-2 
En el cas de la línia cel·lular HEP-2, es van comptar 77 cèl·lules vives i 0 cèl·lules 
mortes. Tenint en compte que el factor de dilució és 5 i que el coeficient de 
volum de la cambra és de 104, el nombre de cèl·lules vives per mil·lilitre de 
suspensió ha estat de :  

 

 

 

 

El nombre de cèl·lules totals per mil·lilitre de suspensió és el mateix ja que no 
s’ha trobat cap cèl·lula morta a la cambra de Neubauer, per a aquesta línia 
cel·lular. 

A2.3. Cèl·lules vives i totals DU-145 
En el cas de la línia cel·lular DU-145, es van comptar 136 cèl·lules vives i 4 
cèl·lules mortes. Tenint en compte que el factor de dilució i que el coeficient de 
volum de la cambra són els mateixos que en el càlcul anterior, el nombre de 
cèl·lules vives per mil·lilitre de suspensió ha estat de : 

 

 

 

 

El nombre de cèl·lules totals és: 

 

A2.4. Viabilitat dels cultius cel·lulars 
Per calcular la viabilitat d’un cultiu cel·lular, només cal dividir el nombre de 
cèl·lules vives/ml entre el nombre de cèl·lules totals/ml i multiplicar per cent. En 
el cas de la línia cel·lular HEP-2, la viabilitat és del 100%, ja que el nombre de 
cèl·lules vives és igual al nombre de cèl·lules comptades totals. 

En el cas de la línia cel·lular DU-145, la viabilitat és de: 
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A2.5. Volum necessari per sembrar les mostres 
Es vol sembrar cada mostra amb 20.000 cèl·lules. Per fer-ho, cal calcular el 
volum necessari de suspensió de cada línia cel·lular.  

Per a la línia cel·lular HEP-2: 

 

 

 

 

Per a la línia cel·lular DU-145: 
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ANNEX 3: GRÀFIQUES 

En aquest annex es mostren alguns ciclovoltamperogrames més. Les taules dels 
voltamperogrames no s’adjunten per una qüestió d’espai (són dos columnes amb 
més de 1700 dades per cicle cadascuna).  

A3.1. Gràfiques 
A continuació es mostren les gràfiques dels cicles 2, 5, 10, 15, 20 i 25 de les 
ciclovoltamperometries, tant del PEDOT com dels copolímers PEDOT/Col·lagen al 
0,008% i al 0,016%. 

 

Figura A3.1. Comparativa entre diversos cicles del PEDOT. 
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Figura A3.2. Comparativa entre diversos cicles del copolímer 
PEDOT/Col·lagen al 0,008%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A3.3. Comparativa entre diversos cicles del copolímer 
PEDOT/Col·lagen al 0,016%. 
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Com es detalla a la memòria, els copolímers de PEDOT/Col·lagen al 4% i al 16%, 
van donar molts problemes durant les ciclovoltamperometries. Per tant, a les 
gràfiques següents es comparen diversos cicles de cadascun d’ells, tenint en 
compte que no es va poder fer el mateix nombre de cicles amb els dos 
copolímers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A3.4. Comparativa entre diversos cicles del copolímer 
PEDOT/Col·lagen al 4%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A3.5. Comparativa entre diversos cicles del copolímer 
PEDOT/Col·lagen al 16%. 
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Figura A3.6. Comparativa entre els segons i cinquens cicles del PEDOT 
i de tots els copolímers. 
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ANNEX 4: MICROGRAFIES 

SEM 

A continuació s’ adjunten les micrografies SEM realitzades a diferents augments, 
que no s’ han inclòs al capítol de Resultats Experimentals. 

A4.1. Micrografies SEM del PEDOT 
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A4.2. Micrografies SEM del copolímer a 0,008% 
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A4.3. Micrografíes Sem del copolímer a 0,016% 
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A4.4. Micrografies SEM del copolímer a 4% 
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A4.5. Micrografies SEM del copolímer a 16% 
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ANNEX 5: FITXES DE 

SEGURETAT 

 

A5.1. 3,4-etilendioxitiofè (EDOT) 
Fitxa de seguratat i propietats bàsiques del 3,4-etilendioxitiofè (EDOT).18 

A5.1.1. Nom del producte 

El nom del producte a tractar és el 3,4-etilendioxitiofè. 

A5.1.2. Fórmula química 

La fórmula química del 3,4-etilendioxitiofè és C6H6O2S. 

A5.1.3. Propietats físiques i químiques 

• Estat físic (20ºC): líquid. 

• Nº CAS: 126213-50-1. 

A5.1.4. Indicació de perill 

• Xn (nociu). 

• Xi (irritant). 

 

 

                                       
18 http://tcieurope.eu/ru/msds/search 
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Figura A5.1. Pictogrames de substància nociva i de substància irritant 
(http://www.quimicaweb.net/ciencia/paginas/laboratorio/pictogramas.ht

ml). 

A5.1.5. Frases R 

• R36 – Irrita els ulls. 

• R21/22 – Nociu per contacte amb la pell i per ingestió. 

• R51/53 - Toxicitat aquàtica amb efectes de llarga durada. 

• R52/53 - Nociu per a la vida aquàtica amb efectes de llarga durada. 

A5.1.6. Precaucions i primers auxilis 

Evitar respirar-lo, usar en un espai ben ventilat, no alliberar a l’ambient, seguir 
les normatives estàndard de seguretat en un laboratori (rentar-se les mans, dur 
ulleres,guants i bata, no menjar ni beure al laboratori, etc.). En cas d’inhalació o 
ingestió, anar urgentment al metge. En cas de contacte amb la pell, rentar amb 
aigua i sabó abundantment. En cas de contacte amb els ulls, rentar profusament 
amb aigua durant alguns minuts i si hi ha irritació, anar al metge. 

A5.1.7. Emmagatzemament 

Desar en un espai ben ventilat i tancat amb clau. 

A5.2. Perclorat de liti anhidre 
Fitxa de seguretat i propietats bàsiques del perclorat de liti anhidre.19 

A5.2.1. Nom del producte 

El nom del producte a tractar és perclorat de liti anhidre. 

A5.2.2. Fórmula química 

La fórmula química del perclorat de liti anhidre és LiClO4. 

A5.2.3. Propietats físiques i químiques 

• Estat físic (20 ºC): sòlid cristal·lí. 

                                       
19 http://www.sciencelab.com/xMSDS-Lithium_perchlorate_anhydrous-9924516 
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• Color: blanc. 

• Nº CAS: 7791-03-9. 

A5.2.4. Indicació de perill 

• C (corrosiu). 

• Xi (irritant). 

 

 

 

 

 

 

Figura A5.2. Pictograma de substància corrosiva 
(http://www.quimicaweb.net/ciencia/paginas/laboratorio/pictogramas.ht

ml). 

A5.2.5. Precaucions i primers auxilis 

Molt nociu en cas de contacte amb la pell (corrosiu i irritant), amb els ulls 
(irritant), i en cas d’ingestió i inhalació. El contacte amb la pell pot produir 
inflamació i butllofes. El contacte amb els ulls pot produir danys a la còrnia i 
ceguesa. La inhalació de la pols pot produir irritació gastrointestinal o del tracte 
respiratori.  

En cas de contacte amb els ulls, esbandir-los profusament amb aigua durant 15 
minuts, mantenint les parpelles obertes, i anar al metge. En cas de contacte amb 
la pell, treure la roba contaminada i dutxar-se amb aigua freda i un sabó no 
abrasiu. 

En cas d’ingestió, no provocar el vòmit. 

A5.2.6. Emmagatzemament 

Desar en un recipient sec, lluny de fonts d’ ignició. 

 

A5.3. Acetonitril 
Fitxa de seguretat i propietats bàsiques de l’acetonitril.20 

A5.3.1. Nom del producte 

El nom del producte a tractar és acetonitril. 

                                       
20 http://training.itcilo.it/actrav_cdrom2/es/osh/ic/75058.htm 
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A5.3.2. Sinònims  

• Cianur de metil. 

• Cianometà. 

• Etanonitril. 

A5.3.3. Fórmula química 

La fórmula química de l’acetonitril és C2H3N o CH3CN. 

A5.3.4. Propietats físiques i químiques 

• Estat físic: líquid incolor. 

• Nº CAS: 75-05-8. 

A5.3.5. Indicació de perill 

• F (inflamable). 

• T (tòxic). 

 

 

 

 

 

 

Figura A5.3. Pictogrames de substàncies inflamables i de substàncies 
tòxiques 

(http://www.quimicaweb.net/ciencia/paginas/laboratorio/pictogramas.ht
ml). 

A5.3.6. Frases R 

• R11- Fàcilment inflamable. 

• R23/24/25 - Tòxic per inhalació, per ingestió i en contacte amb la pell. 

A5.3.7. Frases S 

• S1/2 – Conserveu sota clau i mantingueu fora de l'abast dels nens. 

• S16 – Conserveu lluny de tota flama. No fumar. 

• S27 – Rentar-se immediatament la roba tacada o esquitxada. 

• S45 -  En cas d'accident o malestar, aneu immediatament al metge (si és 
possible, mostreu-li l'etiqueta). 
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A5.3.8. Emmagatzemament 

Mantenir en lloc fresc i ventilat. 

A5.4. Acetona 
Fitxa de seguretat i propietats bàsiques de l’acetona.21 

A5.4.1 Nom del producte 

El nom del producte a tractar és dimetilcetona. 

A5.4.2. Sinònims 

• Dimetilformaldèhid. 

• Dimetilcetal. 

• DMK. 

A5.4.3. Fórmula química 

La fórmula química de l’acetona és C3H6O. 

A5.4.4. Propietats físiques i químiques 

• Estat físic: líquid incolor. 

• Nº CAS: 67-64-1. 

A5.4.5. Indicació de perill 

• F (inflamable). 

• Xi (irritant). 

A5.4.6. Precaucions i primers auxilis 

És nociu per inhalació dels vapors, que són irritants a les membranes i mucoses 
del tracte respiratori superior. En altes concentracions és narcòtic. En cas 
d’ingestió pot causar danys als ronyons, canvis metabòl·lics i coma. No provocar 
el vòmit. Irrita lleugerament la pell. Un contacte repetitiu pot derivar en un 
ressecament de la pell i fins i tot toxicitat sistemàtica. Té baixa toxicitat però la 
seva biodegradabilitat en el medi aquàtic condueix a una reducció d’oxigen. És 
extremadament inflamable. 

A5.4.7. Emmagatzemament 

Mantenir en lloc fresc i ventilat, lluny de la llum solar directa i altres fonts de 
calor o ignició, amb il·luminació a prova d’ explosió. 

 

                                       
21 http://www.dideval.com/pdf/seguridad/ACETONA.pdf 
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