
RESUM

________________________
Cada any s’implanten milions  de  dispositius  de titani en el cos  humà amb la finalitat de 
restaurar les  funciones  osses  i articulars  que han degenerat a causa de l’envelliment, malalties  o 
traumes. Quan aquests  elements  es  posen en contacte amb  el medi fisiològic, l’organisme genera 

una sèrie de reaccions  fisiològiques  que fan més  lenta la integració del dispositiu implantat i, fins  i 

tot, poden arribar a provocar el fracàs del tractament mèdic.
L’estudi realitzat pretén millorar l’osteointegració dels  implants de  titani una vegada s’han 

implantat al individu. Per  això, s’ha dut a terme la biofuncionalització de superfícies  de 
provetes  de titani comercialment pur de grau dos  mitjançant una prèvia silanització, l’adhesió 

del crosslinker, que fa la funció d’agent reticulant ajudant a provocar  la correcta unió entre  el 

silà i el pèptid escollit, i la posterior unió covalent amb un pèptid fluorescent.

La primera part de la memòria es centra en l’elecció del millor crosslinker dels  tres utilitzats, 
àcid malònic, glutàric i glicòlic, escollits aquests  tres  com a objecte d’estudi ja que  tots  presenten 

dos  grups  carboxílics  lliures, un per enllaçar-se amb el silà i un altre per  enllaçar-se amb  el 

pèptid, a més  a més que tots  tres  són simètrics  fet que  comporta que no sigui important quin dels 
dos  grups  carboxílics  s’enllaci amb  què, si amb el silà o amb el pèptid. Mitjançant la tècnica de 

fluorescència ha sigut demostrat que dels  tres crosslinkers els  que  ens  dóna un enllaç més  estable 
és  l’àcid malònic, creant una monocapa en la superfície de  titani. Per tal de poder  obtenir els 

resultats  de  fluorescència s’ha utilitzat el pèptid 5(6)-Carboxyfluorescein-GGGK el qual 

consisteix en un pèptid sintètic amb  la característica de posseir un fluor en la seva estructura. 
Amb  la millora del procés  de biofuncionalització també s’han buscat variants en el procés  de 

silanització per tal d’obtenir una monocapa de silà i que la unió fos més estable.

La segona part de la memòria es  centra en la millora de l’adhesió del pèptid al titani, és  a dir, 

la densitat d’adhesió del pèptid a la superfície de  la proveta de titani. Per tal de poder mesurar 
aquesta millora, una de les  tècniques  utilitzades  és  la balança de quars, arribant a uns resultats 

provisionals degut a l’extensió del projecte.
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INTRODUCCIÓ

________________________
En el present projecte, s’ha realitzat un estudi sobre  la biofuncionalització de superfícies  de 

titani mitjançant la utilització de crosslinkers. Amb  tot això s’han plantejat els següents 
objectius:

OBJECTIUS DEL PROJECTE
1. Aconseguir  un enllaç estable entre la superfície del titani i el pèptid mitjançant la utilització de 
crosslinkers.

2. Incrementar la quantitat de pèptid adherit a la superfície del titani.

Per a l’execució dels anteriors objectius s’han utilitzat les següents eines:
- Caracteritzar  mitjançant  tècniques  de fluorescència i angles  de contacte  la presència de pèptid 

sobre la superfície de titani.
- Comprovar l’estabilitat de la unió silà pèptid mitjançant la tècnica dels ultrasons.

- Estudiar l’evolució al llarg  del temps  de tot el procés  de biofuncionalització mitjançant la 

microbalança ressonadora de quars.

Durant la realització del projecte han sorgit nous objectius, podent-se  considerar secundaris. 
Aquests són:

I. Modificació de la tècnica de silanització per aconseguir la formació d’una monocapa de silà.

II. Estudi de les  diferències  entre els  tres crosslinkers  utilitzats: àcid malònic, àcid glicòlic i àcid 
glutàric.

III.Estudi del protocol d’utilització de la microbalança ressonadora de quars.
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ABAST DEL PROJECTE
Aquest projecte pretén ser un projecte dins  d’un treball de major abast. Durant la seva execució 
s’han utilitzat provetes  de titani per  facilitar  l’estudi dels  processos  que s’han desenvolupat, 
excepte  en l’estudi de la microbalança ressonadora de quars  que s’han hagut d’utilitzar  les 

provetes adients per a la correcte utilització de la màquina.

El projecte es pot dividir en diferents capítols importants:
1. Estat de l’art: relat del passat i del present dels implants.
2. Fonaments teòrics: es dota al lector  de les  bases  necessàries  per  a poder arribar  a entendre i 
comprendre els  passos  realitzats  i les  conclusions arribades en aquest projecte. Aquest apartat 
està dividit en les següents seccions:
a. Fonaments sobre el titani
b. Fonaments sobre el titani com a biomaterial
c. Fonaments sobre els implants dentals
d. Fonaments sobre els aminoàcids

e. Fonaments sobre els pèptids

f. Fonaments sobre la osteointegració
g. Fonaments sobre l’enllaç covalent

h. Fonaments sobre les tècniques utilitzades
i. Tècniques de procés: plasma cleaning, silanització

ii. Tècniques de  caracterització: fonaments  de fluorescència, angle de contacte, fonaments 

sobre la microbalança ressonadora de quars
i. Fonaments sobre els mètodes d’anàlisis de resultats

3. Materials i mètodes: són detallats els materials i els mètodes utilitzats.

4. Resultats  i discussió dels  resultats: conté els  resultats obtinguts  en cada assaig  junt amb una 
breu discussió i explicació d’aquests.

5. Conclusions: conclusions generals dels resultats obtinguts de tot l’estudi realitzat.
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CAPÍTOL 1

ESTAT DE L’ART
________________________

Cada any s’implanten milions  de  dispositius  metàl·lics  en el cos  humà, amb un cost de mils  de 
milions  de dòlars en tot  el món, per  tal de restaurar les funcions  corporals  que s’han degenerat 

a causa de l’envelliment, enfermetats  o traumes  [1, 2]. Quan aquests elements  es posen en 

contacte amb el medi fisiològic, s’inicia una cadena d’esdeveniments  que estan 

dominats  per l’adsorció de proteïnes i la subsegüent  adhesió de plaquetes  i macròfags, 

influint la inflamació de la zona afectada.  Aquesta resposta no específica del cos  davant 

de l’implant no es  considera òptima des del punt de vista del comportament entre el 

material del que està fabricat el mecanisme metàl·lic i l’organisme [3]. La cascada de 

reaccions desenvolupades  pel sistema immunològic humà dependrà de les propietats físico-

químiques de la superfície. L’acceptació d’un implant  per part del cos humà vindrà 

donada per la durabilitat, integritat  i per les característiques superficials de l’implant, 

aixi com per les reaccions químiques i biològiques que succeeixin en la interfície teixit-

implant. [4, 5]

Diferents propostes per tal de desenvolupar una nova generació d’implants i de 

dispositius mèdics metàl·lics estan estudiant-se actualment. Aquests nous dispositius 

estan dissenyats  per a interaccionar amb l’organisme amfitrió d’una manera controlada 

i predictible per, finalment, substituir els teixits  malalts.  A continuació s’enumeren 

algunes d’aquestes noves propostes:
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- Tractaments amb fosfats de calci i/o altres  ions: provoca la precipitació de capes 

d’apatita i modifica la composició superficial.

- Recobriment sol-gel: recobreix el material bioactiu.
- Recobriment per magnetrò “sputtering”: recobreix amb un material bioactiu i 

augmenta la rugositat.
- Recobriment per projecció per plasma d’hidroxiapatita: recobreix amb un material 
bioactiu i augmenta la rugositat.
- Ablació làser: recobreix amb un material bioactiu.
- Adsorció fisicoquímica de molècules biològiques: interacció dèbil amb proteïnes  aportant 
bioactivitat.
- Enllaç covalent de molècules biològiques: interacció selectiva amb proteïnes aportant 

bioactivitat.
- Recobriment de molècules  biològiques per inclusió en materials  portadors: interacció 

selectiva amb proteïnes aportant bioactivitat. [6]

Es pot observar en moltes metodologies  anteriors l’ús de fosfat  de calci, concretament 

d’apatita. El recobriment amb aquesta capa és una opció perfecta ja que l’apatita al 

tractar-se de fosfat de calci, posseeix la mateixa composició química que la fase mineral 

de l'os, sent  acceptada per l’organisme i no donant  reaccions inflamatòries importants 

com a resposta. Té la capacitat de fer proliferar i diferenciar els osteoblasts  sobre la seva 

superfície de manera que el teixit  osi pot crear un enllaç químic directe. No obstant, al 

ser una ceràmica posseeix una tenacitat a la fractura limitada per el que normalment 

s’utilitza com a recobriments d’implants de titani i no com a peces senceres.

Tots el processos  utilitzats tradicionalment per a generar la capa de ceràmica es  basen en 

una unió física entre la hidroxiapatita i el titani i/o al·leacions de titani. Com a mètode 

de dipòsit es pot considerar com el més utilitzat el de la projecció per plasma. 

Existeixen varies  metodologies per a modificar la superfície de l’implant, com és 

l’adsorció física o química. L’adsorció química o quimisorció és la fixació d’una 

molècula a la superfície de l’implant a través d’un enllaç intermedi iònic o covalent. 

12- Pàgina                                                                                                MAGALÍ FORTÓN



Degut  a la interacció entre els estats electrònics de l’implant  i de la proteïna es generat 

un vertader enllaç.

Un altre força d’adsorció reconeguda és  la que té lloc entre les forces del tipus  Van der 

Waals. En aquest  cas no existeix cap tipologia de reajust  electrònic entrant en joc només 

forces  electrostàtiques o dipolars. Aquesta tipologia d’interacció es coneix com adsorció 

física o fisisorció.

Les  biomolècules  absorbides  físicament poden presentar un procés de desorció indesitjat 

quedant  en zones  allunyades de l’implant. A més a més, és possible un intercanvi entre 

biomolècules absorbides  i les presents en el medi fisiològic de manera no específica. Per 

això existeix un pobre control sobre la fixació de les molècules, de la seva distribució i de 

la seva orientació. Aquests desavantatges, dificulten la seva caracterització i la seva 

funció superficial. Tot  i els  aspectes negatius, s’ha pogut  demostrar que el titani pot 

bioactivar-se mitjançant la fisiorció donant  en la seva superfície adhesió cel·lular i, per 

tant, millorant la reparació osea i la integració de l’implant.

El procés de quimisorció és més  complicat que el de fisisorció podent  controlar amb aquest 

aspectes que amb la fisisorció no són controlables com és  l’orientació de les biomolècules 

fixes. Aquestes unions en el cas del titani tenen lloc mitjançant  el grups hidroxils de les 

capes oxidades  inerts de la seva superfície podent  ser vàlids com a punts d’anclatge el 
grups amins, carboxils i tiol inserits per plasma. [3]

Fisisorció Quimisorció
Energía d’activació Baixa Alta

Velocitat Alta Baixa
Estructura molecular No canvia Canvia
Entalpía (valor absolut) Baixa Alta

Capes Multicapes Monocapes
Especificitat Baixa Alta

Taula 1.1. Propietats mecàniques del Ti comercialment pur
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És necessari tenir present  l’existència d’altres reaccions d’adsorció de proteïnes en el 

moment que té lloc la implantació havent  de controlar-les  i minimitzar-les  per a que no 

entrin en competència amb les  reaccions que realment  s’estan buscant. Un dels punts  a 

controlar és la concentració i la distribució dels punts bioactius  de l’implant també han 

de tenir-se en consideració degut  a la necessitat de treballar amb concentracions situades 

en un interval assegurant així l’accessibilitat de les cèl·lules. [7]
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CAPÍTOL  2

FONAMENTS TEÒRICS

________________________
2.1. FONAMENTS SOBRE EL TITANI
2.1.1. INTRODUCCIÓ AL TITANI

Es  tracta del novè element químic més  abundant dels que formen l'escorça terrestre amb una 
concentració mitja del 0,8% en pes, sent el seu número atòmic el 22 i el seu símbol el Ti.

El Titani va ser descobert per  William Gregor  l'any 1791 a Anglaterra, però no va ser fins l'any 

1795 que el químic alemany Martin Kalprotz no li va produir  donar el nom pel qual se'l coneix 
actualment. Fins  l'any 1937 que William Justin Kroll va desenvolupar una metodologia per 
poder-lo comercialitzar, mitjançant la reducció del TiCl4 i el Magnesi obtenint l'anomenat Mètode 

de Kroll. Actualment s'utilitzen tècniques  més  avançades, tot i que  la base és  la mateixa, 
arribant-se a aconseguir  l'obtenció del Titani en grans quantitats  per  així poder satisfer la gran 

demanda que hi ha per  donar-li un ús comercial. A partir d'aquest procediment d'obtenció del 
Titani es  pot obtenir l'anomenat Titani comercialment pur, del qual es  poden diferenciar diferents 
graus de puresa, les al·leacions de Titani o el Titani utilitzat com al·leant.

El Titani es l'únic metall lleuger que presenta dimorfisme, ja que en estat pur  la seva estructura 

compacta hexagonal (HCC) fase α presenta una transformació al·lotròpica a 
882ºC, passant a una microestructura cúbica centrada en el cos (BCC) fase β. Segons la 
capacitat dels  al·leants  d'estabilitzar  la fase α o β, es  defineixen tres tipus  d'al·leacions  de 
Titani:
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- Al·leacions tipo α
- Al·leacions tipo α/β
- Al·leacions tipo  β

La manipulació d'aquestes  variacions  cristal·logràfiques  mitjançat l'addicció d'al·leants i 

processos termomecànics dóna lloc a un ampli rang d'al·leacions i propietats. [6]
Com elements α-estabilitzants  es troben els  elements  que tenen 4 electrons de valència per àtom, 

com és el cas  de l'Al, O, C i N, que augmenten la temperatura a la qual la fase α és  estable, es 

pot veure el diagrama en la figura 2.1. Pel que  fa als elements  β-estabilitzants  són aquells  que 
formen un sistema eutectoide amb  el Titani, tal i com es  pot observar  en la figura 2.2. Entre  ells 
es troben el V, Mo i Ta. [8]

Una de les  al·leacions  més  utilitzades  del titani es  la coneguda com a Ti6Al4V, la qual, variant 
la seva composició, es  poden obtenir  diferents al·leacions  segons  normatives, com les  que  estan 
reflectides en la taula 2.1.

Composició (% en pes)Composició (% en pes)Composició (% en pes)Composició (% en pes)Composició (% en pes)Composició (% en pes)Composició (% en pes)Composició (% en pes)Composició (% en pes)

Al V Fe C O N H Ti

UNE-7301 5,5-6,5 3,5-4,5 0,25 0,08 0,13 0,05 0,012 bal.

ISO 5832-3 5,5-6,75 3,5-4,5 0,25 0,08 0,13 0,05 0,012 bal.

ASTM F136 5,5-6,5 3,5-4,5 0,25 0,08 0,13 0,05 0,012 bal.

L’al·leació Ti6Al4V és  la més  utilitzada d’entre totes les  de titani per  a les  aplicacions 

biomèdiques, ja que presenta unes  excel·lents propietats  mecàniques, resistència a la corrosió, 
biocompatibilitat i es  poden modificar  les  seves propietats  mitjançant el tractament tèrmic. No 

obstant, no presenta bona resistència al desgast, podent  presentar desgast inclús  amb el rosament 
amb teixits tous. Per aquest motiu, en general s’utilitza en pròtesis de cadera on es 

sol combinar amb boles d’òxid d’alumini. [7]

2.1.2. TITANI COMERCIALMENT PUR

Taula 2.1. Propietats mecàniques de Titani comercialment pur [7]
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El Titani presenta una alta reactivitat propietat que fa que sigui extremadament difícil obtenir 

Titani pur. És per  això que es  treballa amb el denominat Titani comercialment pur  (cp) amb 
diferents nivells d’impureses presents en la seva composició (taula 2.2).

Composició (% en pes)Composició (% en pes)Composició (% en pes)Composició (% en pes)Composició (% en pes)Composició (% en pes)Composició (% en pes)

Titani cp Fe màx. O aprox. N màx. C màx. H màx. Ti

Grau I 0,2 0,18 0,03 0,1 0,125 Balance

Grau II 0,3 0,25 0,03 0,1 0,125 Balance

Grau III 0,3 0,35 0,05 0,1 0,125 Balance

Grau IV 0,5 0,40 0,05 0,1 0,125 Balance

Aquesta alta reactivitat del Titani es  fa especialment intensa amb l’oxigen, provocant la ràpida 

formació d’una capa superficial d’òxid de Titani. Aquests  òxids  van des  del TiO fins el Ti7O12, 
cadascun amb una graduació diferent i, per tant, propietats  diferents. La capa d’òxid a més  a 

més  de ser extremadament fina és  impermeable, fet que permet que el metall estigui protegit per 

una capa inert que  el protegeix de la corrosió. D’aquí que una de les  principals  qualitats del 
Titani sigui l’alta resistència a la corrosió, propietat de la qual se’n parlarà més endavant.

Els valors de la taula 2.2. fan evident que les  propietats  del Titani varien amb el grau de puresa 
d’aquest, per  això, les  propietats  mecàniques del titani i del titani comercialment pur presenten 

certes  diferencies  degudes  bàsicament a les  variacions  de la concentració química dels  diferents 
graus mostrats.

A una major propoció d’al·leants  major és  la resistència a la fractura però menor és  la 
capacitat de deformació sense fractura. 

Taula 2.2. Classificació del Ti segons la seva composició química en % en pes [6] 
segons la norma ISO5832-3
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Titani cp Resistència a la 
tracció (MPa)

Límit elastic 
(MPa)

Elongació (%) Reducció de 
l’àrea (%)

Grau I 240 170 24 30

Grau II 345 275 20 30

Grau III 450 380 18 30

Grau IV 550 483 15 25

Si s’observa la taula 2.3 es  veu que el titani comercialment pur  presenta una serie de 
limitacions  en quan a les  seves propietats mecàniques, la qual cosa limita el seu ús  sent aquest 

bàsicament el dels implants dentals i els recobriments porosos d’altres al·leacions de titani. [7]
Però no només per les  seves  limitacions  en quan a propietats  mecàniques  s’utilitza el titani 

comercialment  pur per a implants  sinó també perquè té una gran capacitat  d’osteointegració, 

biocompatibilitat i resistència a la corrosió.

2.1.3. PROPIETATS DEL TITANI COMERCIALMENT PUR
2.1.3.1. PROPIETATS MECÀNIQUES

Un dels  factors  que  fan del Titani un material únic en quan a materials  utilitzats  per  a les 
aplicacions biomèdiques són les seves grans prestacions mecàniques.

Les pròtesis dentals realitzades amb aquest material han de suportar elevades  forces  exercides per 
la boca al mastegar. És  per  això que qualsevol implant, a més  a més  de ser biocompatible, ha de 

presentar uns  requeriments  mecànics  tals  com l’elasticitat, resistència a la tracció, resistència i 
fatiga, que suportin les forces exercides sobre l’implant.

Tal com s’ha vist en apartats  anteriors, la resistència de l’implant depèn del grau de Titani 
amb el qual s’estigui treballant  i el tipus  de tractament tèrmic i conformat que s’hagi utilitzat 

prèviament durant el procés  de fabricació. Però tot i així, observant els  valors  recollits  en la taula 
3.5 es  pot observar  que s'esculli el grau de titani que s’esculli, els  valors del límit  elàstic i 

resistència a la tracció són suficients  per a suportar  les  carregues exercides  per la boca. Tot i que 

normalment, l’implant dental s’obté per  mecanitzat de  barres  de titani comercialment pur  de 
graus II, III i IV en estat de recuit que, tot i que tinguin menor 

Taula 2.3. Propietats mecàniques del Ti comercialment pur [9] segons la norma ISO5832-3
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resistència mecànica, facilita les operacions de mecanitzat.

S’ha de destacar que el mòdul d’elasticitat del titani (100-110 GPa) representa la meitat o 

menys  del que posseeixen altres  metalls  com l’acer  inoxidable per a ús quirúrgic (200-210 GPa) 

o les  al·leacions  crom-cobalt (220-234 GPa). Aquest fet representa una característica 
important ja que comparativament un menor mòdul d’elasticitat (més  proper  al de l’òs) 

disminueix el fenomen de relaxació de tensions en els  teixits  osis  circundats  i conseqüentment, la 
remodelació òsea es veu afavorida. 

Adicionalment, la baixa densitat del titani comercialment pur  (4200 kg/m3), que  comparada 
amb la de  l’acer inoxidable (7800 kg/m3), les  al·leacions  crom-cobalt (8500 kg/m3) i 

d’altres  al·leacions  de titani (4500 kg/m3), fa que la seva resistència específica sigui elevada, 
amb la qual cosa és té una nova avantatge per a la seva selecció.

Respecte la resistència a la fatiga mecànica, s’ha de comentar que és  un dels  factors crítics  en la 
vida de servei de l’implant dental ja que  ha de suportar  una gran quantitat de carregues 
cícliques  de caràcter flexió-torsió que poden arribar  a provocar  una ruptura per  mig  a la 

degradació mecànica associada. Cal comentar  que actualment existeixen pocs  estudis de la 

resistència a la fatiga del titani comercialment pur, la qual es  pot  considerar que  es  baixa, però 
tot i representar la causa principal de  ruptura correspon només  al 0,2% de  tots  els  implants que 
fracassen a la boca.

2.1.3.2. RESTISTÈNCIA A LA CORROSIÓ
És  conegut  que el titani normalment es  troba recobert per una capa d’òxid, a no ser que es  trobi 

en condicions  artificials  com podria ser dins  d’una càmera de ultraaltbuit. Normalment  aquesta 
capa d’òxid està formada per l’òxid de titani (TiO2) ja que és  el més  estable de tots  els  òxids 
de titani. (Figura 2.1)
Aquesta capa d’òxid es deguda a l’alta reactivitat del material, sent fàcilment  oxidable per 

diferents mètodes. La cinètica d’oxidació de la qual s’està parlant és extremadament alta, de 

manera que les primeres  reaccions  del procés  d’oxidació es produeixen en un interval de temps 
de pocs nanosegons.

A més  a més, s’ha de tenir  en compte que, al contrari del titani, el TiO2 és  un compost molt 

estable i altament resistent als  atacs  químics de  la majoria de  substàncies. La distribució de 
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l’òxid ve donada per una densa pel·lícula d’entre 5-10 nm que protegeix al metall dels 

atacs químics, inclosos els fluids corporals que són altament agressius.

El fet de que la capa d’òxid de titani sigui altament resistent als  atacs  químics  no vol dir  que 

sigui químicament inert, s’ha de vigilar molt en no confondre aquests dos termes. És  més, les 
superfícies  de TiO2 reaccionen en solucions aquoses i absorbeixen i dissocien molècules  orgàniques, 

actuant com a catalitzadors  d’un gran número de reaccions  químiques. A més  a més, la capa 
d’òxid actua com a capa protectora per evitar  la cessió de qualsevol tipus  d’ió des  de  l’interior 

del metall cap al medi fisiològic.

Cal destacar, que el titani és  resistent a la corrosió inclús quan està en contacte  amb fluids 
corporal com el niobi o el tantali, fet que fa que sigui significativament més  resistent que  l’acer 
inoxidable o les al·leacions crom-cobalt. [10]

Totes les  característiques  comentades  fins  ara fan que es  consideri el titani com un material amb 
una excel·lent biocompatibilitat. 

2.2.FONAMENTS DEL TITANI COM A BIOMATERIAL
2.2.1. INTRODUCCIÓ

Un dels  majors  requeriments  que un biomaterial ha de complir és  la resistència a la corrosió, 

biocompatibilitat, biofuncionalitat (adequat a les  propietats  mecàniques, especialment el límit de 
fatiga ja que no es  pot produir la ruptura de l’implant amb d’aquest límit i el mòdul de Young 

que ha de ser  el més similar  possible al mòdul de Young  de l’òs), bioadhesió, disponibilitat i 

TiO2

Ti

Figura 2.1. Esquema de la capa d’òxid de titani
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processabilitat. [10] [11]

Un aspecte que aporta al titani el reconeixement com a biomaterial és  la seva capacitat de no 

reaccionar  amb l’organisme  gracies  a la seva elevada resistència a la corrosió, tant en alguns 
medis inorgànics com en quasi bé tots  els  orgànics, per  tant podríem dir  que es  tracta d’un 
material bioinert.

Cal afegir  un altre punt positiu del titani i que reconeix a aquest com a biomaterial, és  la seva 
biocompatibilitat, que es va definir l’any 1987 per la Societat Europea de Biomaterials com: 

“La biocompatibilitat es refereix a la capacitat d’un biomaterial de realitzar la seva funció en 
el que fa referencia a una certa teràpia mèdica, sense desencadenar cap efecte indesitjable a nivell 

local o sistèmic en el cos del pacient, per tal de generar el benefici cel·lular més apropiat o la 

millor resposta del teixit en aquesta situació específica, i optimitzant l’execució clínica de la 
teràpia”. [12]

Així doncs, el titani juntament amb totes  les  seves  al·leacions  són considerats  com a excel·lents 
biomaterials.

Però a banda de mencionar  els  principals  aspectes positius  del titani, cal comentar també algunes 
de les  seves  carències, tals  com la seva bioactivitat. El titani, tot i ser biocompatible, no és  capaç 

d’interaccionar directament amb l'os  creant enllaços forts  interfacials  entre  ell i el teixit 
circumdant.

2.2.2. OSTEOINTEGRACIÓ
En el moment en el que s’implanta un material en l’organisme té lloc una integració entre ell i 
els fluids  del medi fisiològic, ja sigui sang, saliva o fluid extracel·lular. Així doncs, degut a 

l’alta reactivitat de  les  proteïnes  i altres molècules, independentment  de la seva naturalesa, 
interaccionen amb la nova superfície de manera que  són absorbides. Per  una part, el cos  humà 

exerceix una influencia sobre el material provocant un canvi en les  seves  característiques  degut 

principalment als  processos  de corrosió i degradació. Per  altre  banda, la presencia del material 
provoca canvis en els teixits circumdants a través de processos d’inflamació. [13] [14]
Aquestes  inflamacions apareixen en els  teixits tous  que rodegen l’implant  de manera que es 

22- Pàgina                                                                                                MAGALÍ FORTÓN



poden diferenciar dues etapes.

-Primer, com a resposta immediata a la presencia de  l’implant, es  produeix una inflamació 
aguda de manera que es donen a terme unes  dilatacions vasculars  augmentant aixi la 
permeabilitat del capil·lar.
-En segon lloc, i com a conseqüència, les  cèl·lules perceben la nova superfície i depenent de  la 
conformació, l’orientació i el tipus  de proteïna absorbida interaccionen amb elles  segregant un 

cert tipus i número de citoquines (missatger biològic molecular) que atrauen als fibroblasts.

En el cas  de no tractar amb biomaterials  o en cas  de tractar  amb biomaterials  que no tenen les 

mateixes  propietats que el titani, la presencia de l’implant prolonga el procés  inflamatori i de 
reparació, per  la qual cosa es  genera una càpsula fibròtica al voltant d’aquest de manera que el 

fagocits  i els  fibroblasts  (que són els  encarregats  de la reparació) generen un granuloma associat a 

la formació d’un edema. [13] [15]

En el cas de tractar-se  de titani comercialment pur la càpsula de teixit tou que es genera sobre 
l’implant és  relativament despreciable, sent d’uns  escassos  5-10 nm de gruix [6]. Aquest 

comportament es  coneix com osteointegració i es  tracta d’una de les  característiques  més 
important del titani comercialment pur.

2.2.3. FUNCIONALITZACIÓ
Un material bioactiu és  aquell material capaç de provocar una resposta o una acció beneficiosa 

sobre el teixit viu. El titani és un biomaterial inert que interacciona mínimament amb el teixit 

circumdant. No obstant per millorar aquest comportament existeix l’acció de funcionalitzar-lo.

Tècnicament  parlant, la funcionalització superficial es  defineix com la unió de grups  funcionals 
sobre una superfície. D’aquesta manera els  materials  funcionalitzats  poden dissenyar-se a partir 

de substrats amb propietats físico-químiques convencionals. 

Existeixen diversos  mètodes  per  a la funcionalització de superfícies que utilitzen tècniques  com els 
processos de plasma-ionització en buit o el bany químic, entre d’altres. 

BIOFUNCIONALITZACIÓ DE SUPERFÍCIES DE TITANI                                                   Pàgina -23



En aquest projecte, com a mètode  de funcionalització s’ha utilitzat la silanització, la qual es 

descriurà més endavant, ja que és una de les tècniques més estudiades considerant-se senzilla.

2.2.3.1. GRUPS FUNCIONALS
En química orgànica els  grups  funcionals  són estructures  submoleculars  caracteritzades  per una 

connectivitat i composició específica elemental, que dóna reactivitat a la molècula que els  conté. El 
mateix grup funcional desenvoluparà les  mateixes reaccions químiques independentment del 

tamany de la molècula a la qual pertany. No obstant, la seva reactivitat es  pot veure modificada 
depenent dels grups funcionals del voltant.

Un exemple de molècula amb  un grup funcional són els àcid carboxílics, com per  exemple l’àcid 

acètic (Figura 2.2) on en vermell es mostra el grup funcional de la molècula, -COOH.

2.2.3.2. BIOFUNCIONALITZACIÓ
La funcionalització té com a objectiu modificar les  propietats  físico-químiques  d’una superfície 

per  a millorar el comportament en servei del dispositiu funcionalitzat. Si parlem més  concretament 

de la biofuncionalització, aquesta té com a objectiu la modificació de les  propietats  físiques, 
químiques  i biològiques  d’una superfície mitjançant la unió de molècules  biològiques  que 
continguin grups funcionals sobre ella mateixa.

2.3 . FONAMENT S S O BRE E L S I M P LANT S 

METÀL·LICS
Per veure la primera implementació d’una pròtesi metàl·lica ens  hem de remuntar  fins  l’any 

Figura 2.2. Esquema del l’àcid acètic
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600 a.c. aproximadament [16]. Va ser la civilització Maya que fabricava dents  de nàcar les 

quals  obtenien de les  conxes  marines  i, segons  sembla, ja s’aconseguia una aparent integració del 
material substitutiu en contacte amb l'os. d’una manera similar, l’any 200 a.c. 
aproximadament es  va trobar una implant dental de  ferro [17] el qual també es va descriure  com 

un implant osteointegrat apropiadament. Tot i que encara no existia la ciència dels materials, 
l’enteniment  de la biologia o la medicina darrera d’aquells  procediments, aquesta van tenir  un 
final positiu i del qual es poden destacar dos aspectes importants:

-La naturalesa permissiva del cos humà davant de certs material.
-L'ímpetu humà de reparar funcions fisiològiques i anatòmiques mitjançant implants.

Tot i que durant el segle XIX es  van realitzar  diversos  intents, tots  els  fallits, d’implantar 
materials  per a la substitució de dents  i articulacions, no va ser  fins  la segona dècada del segle 

XX quan va començar  a aparèixer les  primeres  pròtesi de cadera (Figura 2.3) i es  començaria el 
desenvolupament de materials  que  deurien restar  en contacte amb  l’os. Entre els  anys  1920 i 

1950 va ser quan es  va introduir l’ús  de l’acer  inoxidable i al·leacions Crom-Cobalt  en 
pròtesi de cadera.

Al mateix temps, es 
van començar a desenvolupar  els  implants dentals  (Figura 2.4). L’any 1937, Stock va utilitzar 
l’al·leació Cr-Co-Mo (Vitallium) per fabricar implants  amb  forma de cargol aconseguint 

d’aquesta manera el primer  implant  dental amb èxit de la història. L’any 1952 a Suècia, el 

científic Branemark va descobrir de  manera fortuïta com una cargols  de titani s'havien integrat 

Figura 2.3. Dibuix esquemàtic de l’artroplàstia de cadera (1: Cadera, 2: Pròtesis 
articular, 3: Fèmur)
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finalment en ossos de conill, anomenant a aquest fenòmen osteointegració [18] i va explorar 

aplicacions pel titani en procediments quirúrgics i dentals. 

En l’actualitat existeixen, principalment, tres  al·leacions  metàl·liques que s’utilitzen per a la 

substitució i la regeneració d’articulacions  i peces  dentals. Aquestes  tres  al·leacions 
metàl·liques mencionades anteriorment són:

- Acer AISI 316 .
- Al·leacions amb base crom.
- Titani i al·leacions.

Amb  totes  aquestes al·leacions es  fabriquen en l’actualitat pròtesi articulars, principalment 

cadera i genoll, plaques  i cargols  d’osteosíntesis  i implants dentals. Anteriorment s’hanpogut 

veure, en les figures 2.3 i 2.4, l’esquema d’una pròtesi de genoll i una pròtesi de cadera.

2.4. FONAMENTS SOBRE ELS AMINOÀCIDS

2.4.1. INTRODUCCIÓ
Els aminoàcids  són compostos  orgànics  que al combinar-se  formen proteïnes. Dos  aminoàcids  es 

Figura 2.4. Dibuix esquemàtic d’un implant dental
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combinen en una reacció de condensació que allibera aigua formant  un enllaç peptídic. Aquests 

dos  restos  d’aminoàcids  formen un dipèptid, si se n’uneix un tercer es  forma un tripèptid i així 
successivament per arribar a formar un polipèptid.

Els aminoàcids  estan formats  per  un carboni unit a un grup  carboxil, un grup amino, un hidrogen 
i una cadena R de composició variable, que serà la que determinarà les propietats  dels diferents 

aminoàcids. 
Existeixen infinites cadenes  R  per la qual cosa es  coneixen infinits  tipus  d’aminoàcids. En la 

següent figura (Figura 2.5) es pot veure un exemple d’un aminoàcid.

En els  aminoàcids  naturals, el grup amino i el grup  carboxil s’uneixen al mateix carboni que rep 

el nom d’alfa asimètric.

Tal i com s’ha comentant anteriorment en aquest apartat, la unió de diversos  aminoàcids  forma 
el que se li diu les  cadenes  polipèptids  o simplement pèptids. Però tot i que formen pèptids no es 

pot parlar  encara de proteïnes  ja que aquesta es  formarà quan la caden a polipèptidica superi els 

100 aminoàcis  o el pes molecular  total superi els  10000 uma. En aquest cas, formant proteïnes 
només es coneixen 20 aminoàcids.

2.4.2. ESTRUCTURA GENERAL DELS AMINOÀCIDS
Un cop vist molt per sobre què són els aminoàcids, a continuació es procedirà a descriure 
l’estructura general d’aquests.

Figura 2.5. Exemple estructura d’un aminoàcid
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Els aminoàcids, tal i com s’ha comentat anteriorment, són la unitat estructural de les proteïnes 

i/o pèptids. Són molècules orgàniques que contenen un grup amino (-NH2) i un grup carboxílic (-
COOH) tenint, tal i com s’ha comentat, tots els aminoàcids la mateixa fórmula general:

Entre  moltes  possibles  classificacions  existents, els  aminoàcids  els  poden diferenciar  en tres  grans 
grups:
-Neutres, que corresponen a aquells  que no posseeixen cap grup amino ni carboxílic en la cadena 

lateral però si que poden presentar  altres  grups, com podrien ser els  grups  -OH, -SH o altres 
grups polars.
-Àcids, presenten un o més grups carboxílic en les seves cadenes laterals.

-Bàsics, presenten un o més grups amino en les seves cadenes laterals.

Cal mencionar que els aminoàcids poden experimentar una reacció àcid-base interna per tal de 
donar els ions dipolar coneguts amb el nom de Zwitterion (procedent de l'alemany zwitter que vol 
dir híbrid).

Figura 2.6. Fórmula general d’un aminoàcid
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Degut a la presencia de  l’anió carboxílic i del catió amoníac i a la seva característica comú que 

els identifica com anfòters, aquests poden reaccionar tant com àcids com a bàsics.

Per últim, és important mencionar  el que es coneix com a punt isoelèctric, que és el pH en el qual 

l’aminoàcid no porta carrega iònica neta i, per  tant, són constants  les  característiques  per cada 
aminoàcid.

2.5. FONAMENTS SOBRE ELS PÈPTIDS
Tots els  pèptids són polímers on els  seus  monòmers  corresponen a aminoàcids el quals  es  coneixen 
com a residu o unitat, tal i com s’ha comentat en el punt 2.4.2 on s’ha fet  una petita 
introducció als aminoàcids.

Pel que fa a la unió dels aminoàcids, aquests  es  poden unir  covalentment per formació d’un 

enllaç amida entre el grup α-carboxíl d’un aminoàcid i el grup  α-amino de l’altre aminoàcid 

aportant al medi com a conseqüència una molècula d’aigua. Aquest és  l’enllaç que es coneix 
com enllaç peptídic i que es procedirà a descriure amb més deteniment en el següent apartat.

2.5.1. ENLLAÇ PEPTÍDIC

Figura 2.7. Reacció àcid-base interna

Figura 2.8. Caràcter anfòter dels aminoàcids
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Tal i com s’ha comentat en la introducció, l’enllaç peptídic és un enllaç covalent  entre el grup 

amino (-NH2) d’un aminoàcid i un grup carboxil (-COOH) de l’altre aminoàcid. 
L’enllaç peptídic presenta una ressonància i com a conseqüència d’aquest fet es  considera que 

aquest enllaç posseeix un 40% de caràcter de doble enllaç i és  per  això la no possible rotació de 

l’enllaç C-N (carboni-nitrogen).

Segons  el número d’aminoàcids  que reaccionin i formin una unió, es  poden distingir diferents 

tipus de pèptids:

-Oligopèptid: número d’aminoàcids < 10.
-Polipèptid: 100 > número d’aminoàcids >10.

-Proteïna: número d’aminoàcids > 100.

La majoria de pèptids  no cíclics  contenen un grup amino que  no ha reaccionat, anomenat també 
com a N-terminal o amino terminal i un grup carboxílic en l'altre extrem, conegut 

també com a C-terminal o carboxil terminal. Per  conveni a l’hora de situar  aquests  terminal, se 
situa el N-terminal a l’esquerra i el C-terminal a la dreta.

Vistes  totes  les  parts  de  les  qual consta un pèptid, es  fa evident que ha d’haver-hi algun tipus 
de conveni per  tal d’anomenar-los. Aleshores, a l’hora de nombrar els pèptids  s’ha optat  per 
utilitzar  abreviatures de tres  lletres  o d’una lletra ja que resulta complicat de nombrar-los  a 
partir  dels  aminoàcids  que els composen. S’ha de  tenir en compte  que els  aminoàcids  es solen 
nombrar a partir del N-terminal.

2.5.2. IMMOBILITZACIÓ DELS PÈPTIDS

Figura 2.9. Resonancia de l’enllaç petídic
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La immobilització dels pèptids curts en superfícies  d’òxid metàl·lic difereix en alguns  aspectes  a 

la immobilització de proteïnes. Al ser molècules  curtes, tenen una major  mobilitat en solució 
permetent  aprofitar  els  grups  N-terminal i C-terminal del pèptid per a l’enllaç amb el grup 

funcional del substrat. D’aquesta manera es té un major control de la orientació i la configuració 

espacial del pèptid adherit a la superfície.
Al mateix temps, també és  possible tenir  un major control de quins seran els  punts  d’unió entre 

el pèptid i els  grups  funcionals  de  la superfície del substrat i, per  tant, un major  control de la 

mobilitat del pèptid una vegada s’ha unit al substrat.

Per altre banda, existeix la possibilitat d’adherir  a la superfície diferents  tipus  de pèptids amb 
dominis per  a la senyalització de funcions cel·lulars específiques. D’aquesta manera és possible 

tenir un alt control del comportament cel·lular en superfície.

2.6. FONAMENTS SOBRE LA OSTEOINTEGRACIÓ
Per tal de poder entendre tots  els  conceptes  d’adhesió cel·lular és  necessari entendre diferents 
conceptes que estan relacionats amb ella.

2.6.1. L’OS
El teixit  de l'os  es  composa principalment per  cèl·lules  i una matriu osea, constituïda per fibres  i 

per una substància impregnada per sals minerals.

La matriu osea consta d’una matriu orgànica impregnada de sals  minerals, principalment 
càlciques  i de fibres. Les  fibres  que composen la matriu són fibres  de colagen, presentant el 

colagen un 95% del pes  de la matriu orgànica de l'os  sec. Entre les  fibres  de colagen existeix una 
substància fonamental de glucosaminoglicans  associada a les  proteïnes. Les  sals  mineral les 

composen principalment el carboni i el fosfat càlcic que es troben en forma de fosfat  càlcic amorf 

(40% de les  substancies  en un adult) i de  cristalls  s’hidroxiapatita. També es  poden trobar  sals 
de magnesi i d’estronci [19].

Pel que fa a cèl·lules  del cos  podem trobar  tres  tipus: els  osteoblasts, els osteocits  i els 

osteoclasts. Els  osteoblasts  són les  cèl·lules  responsables  de la formació del teixit osi (segregació 
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de la substància fonamental i de les  molècules  de tropocolàgen). Els  osteocits  són les cèl.lules  osses 

(deriven dels  osteoblasts) allotjades  en una llacuna òsea que asseguren la renovació de  la matriu i 
desenvolupen un important paper  en l’intercanvi càlcic entre el teixit de l'os  i la sang. 

Finalment, els osteoclasts  són les  cèl.lules multinucleades  que desenvolupen un paper  essencial en 

la reabsorció del teixit de l'os. [19][20]

2.6.2. OSTEOINDUCCIÓ
Una vegada el titani s’ha sotmès  al tractament de silanització i l’enllaç peptídic, no només ha 
deixat de ser bioinert sinó que també es  considerat com un material osteoinductiu, és  a dir, que 

posseeix la capacitat de  que les cèl·lules  mares  puguin diferenciar-se de les  cèl·lules  osses 

(osteoblasts  i condròcits). Això és  així ja que al adherir-se les cèl·lules mesenquimals  sobre la 
superfície del titani, aquestes  comencen a diferenciar-se donant osteoblasts  i, per tant, provocant 

la formació de l'os  (osteogènesi). Tot i no existir  un estímul directe per a que es  dugui a terme 
aquesta diferenciació, pot considerar-se el contacte pèptid-cèl·lula com una de la causes  més 

importants, podent-se aconseguir mitjançant la biofuncionalització.

2.6.3. INTEGRINES
Per tal que  es  produeixi l’adhesió cel·lular han d’actuar diferents classes  de receptors 
superficials. A la les  cèl·lules  s’uneixen entre elles  mitjançant unes  proteïnes no colagèniques 

com són la fibronectina i la vitronectina que  són conegudes  com a proteïnes  d’adhesió cel·lular. 
Aquestes proteïnes tenen en comú una seqüència d’aminoàcids d’arginina-glicina-

àcid aspàrtic-serina (RGDS), que és  un domini d’adhesió peptídica, reconegut pels  receptors 
superficials anomenats integrines.[21]

Les integrines  són considerades  com el major  i més important grup de  receptors  per  a proteïnes  de 
la matriu extracel·lular. Corresponen a la superfamília de glicoproteïnes  de  membrana que 

controlen l’adhesió cel·lular amb la matriu extracel·lular i entre cèl·lules.

Com el seu nom indica són glicoproteïnes  integrals  de membrana de manera que són el nexe 

funcional de la matriu i el citoesquelet. Aquesta associació és  de vital importància per a 
mecanismes  d’adhesió i migració cel·lular  i propagació de diferents  tipologies  de senyalització. 
[21]
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Totes les  integrines  són heterodimers  constituïts  per dos  subunitats conegudes  com (alfa) i (beta) 
associades d’una manera no covalent. Ambdós  subunitats són glicoproteïnes  de transmembrana 

que la seva combinació defineix la propietat d’adhesió i de senyalització.

És  impossible poder obtenir  una imatge estructural d’un heterodímer  intacte per  això 
s’analitzen les  dos subunitats  per  separat i posteriorment s’uneixen els  resultats  muntant 
d’aquesta manera una imatge de la integrina en la seva totalitat. Cada subunitat conté un gran 

domini extracel·lular, un altre de transmembrana i, finalment, un petit citoplasmàtic. La major 
part de  la proteïna es  troba cap al mitjà extracel·lular  mentre que el citoesquelet és  d’actina i 

la màquina de senyalització es troba en el domini citoplasmàtic. [21]

Actualment es  coneixen 18 tipologies de subunitats  alfa i 8 subunitats  beta en els  mamífers,.Amb 

l’excepció de la subunitat beta4, totes  les  integrines de la subunitat beta posseeixen en la seva 
longitud entre 760-790 aminoàcids. Per  a la subunitat alfa la seva longitud es  d’uns 

1000-1200 aminoàcids. [21]

La subunitat beta presenta en el seu domini extracel·lular uns  56 residus de cisteína localitzant-

se la majoria dins  d’un rang  de 260 aminoàcids  separats  de la membrana plasmàtica un 50 
residus. La subunitat alfa extracel·lularment posseeix una seqüència repetitiva de 60 aminoàcids 

els qual inclouen motius EF HAND amb una seqüència repetitiva del tipus  DxDxDGxxD capaç 

d’atrapar cations  divalents. Aquest domini de l’enllaç metàl·lic és  d'importància per  al procés 
d’unió entre la intergrina i per  als  canvis  conformacionals  que afecten a l’afinitat de  la 
integrina amb el lligant. [21]
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No totes  les  subunitats  alfa són iguals, havent algunes que presenten un tall en la seqüència 

d’aminoàcids  en la zona extracel·lular. Normalment aquest tall es  troba proper  a la membrana 
plasmàtica, unint ambdós parts  de la subunitat mitjançant un pont disulfúric. En canvi, altres 

subunitats  presenten aquesta partició a major  distancia de la membrana i no posseeixen el pont 

disulfúric. La meitat de les  subunitats  alfa dels vertebrats  presenten una altra carència de 
proteòlisis  extracel·lular però en aquest lloc contenen un domini de la inserció proper  a la regió 
N-terminal conegut com a Domini I. [21]

2.7. FONAMENTS SOBRE L’ENLLAÇ COVALENT
Enllaçar  biomolècules covalentment a la superfície d’un implant és  experimentalment més  delicat 
que l’adsorció física, degut a la química involucrada. Les  molècules  enllaçades  covalentment no 

s’alliberen en condicions  fisiològiques  i aquest mètode conté les  claus  per  a controlar  l’orientació 

de les  molècules  bioactives  immobilitzades, provocant d’aquesta manera una reacció més 
específica i ràpida de l’organisme.[22]. Un gran número de les  superfícies  metàl·liques, 

incloent els  biomaterials  comuns  Ti6Al4V, titani comercialment pur, al·leacions  níquel-titani i 
les al·leacions  Cr-Co-Mo, consisteixen en una capa apasiguant d’òxid metàl·lic que  fa que 

aquests metalls pateixin un gran dèficit de grups  funcionals  necessaris  per a l’enllaç covalent de 

molècules. Tot i així, les  capes d’òxid relativament inerts  tenen grups  hidroxils  en la superfície, 
permetent  l’enllaç de silans  en la superfície  metàl·lica per via química. Un altre possibilitat per 

enllaçar  covalentment molècules  en la superfície metàl·lica és  depositar  grups  amins, carboxils  i 
tial per mitjà de plasma, polimerització fotoiniciada o gravant per projecció d’ions. [23][24].

Figura 2.10. Esquema d’una integrina qualsevol i la representació esquemàtica d’una integrina [18]
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Les superfícies  de titani, com la majoria de les  superfícies dels  metall utilitzats com biomaterials, 

en contact amb l’atmosfera es recobreixen espontàniament d’una capa d’òxid amb una 
espessor d 3-6nm [25], la qual no és  cristal·lina i pot variar el seu gruix i composició. 

Normalment, es  contamina amb  elements  en contacte amb  la superfície del metall, donant com a 

resultat una capa inhomogènia i variable que pot ser diferent en cada mostra. Degut a l'eficàcia 
de crear  recobriments biomimètics  en les  superfícies  metàl·liques  oxidades  depenent de la 

reactivitat entre grups hidroxils i els productes  químics utilitzats per a formar punts  actius 

d’enllaç [26], es  creu que un bon procés  de neteja i/o oxidació controlada, aconseguint un alt 
grau d'homogeneïtat composicional d’implants  i pròtesis  amb superfícies biofuncionalitzades. 
[27]

L’oxidació controlada del titani pot produir una capa d’òxid superficial neta i homogènia, 
generant grups  d’enllaços  per a silans. Per  a la producció d’una capa d’òxid controlada 

existeixen diferents mètodes  químics  amb  H2SO4/H2O2 que dóna com a resultat capes  d’òxid 

netes  i homogènies. [27] Com a mètode electroquímic destaca l’anodització amb la qual es  poden 
obtenir capes d’òxid amorf amb un gruix molt controlat. [28]

Realitzar  un tractament tèrmic al titani en buit posteriorment a l’atac àcid sembla influenciar 
en la composició química de la capa d’òxids més  propera a la superfície  de forma beneficiosa per 

a l’enllaç de silans.

2.8. FONAMENTS SOBRE LES TÈCNIQUES 

UTILITZADES
Les tècniques  utilitzades han estat diferenciades  en tècniques de procés  i tècniques  de 

caracterització. Les  tècniques  de procés  fan referència a aquelles  tècniques que involucren la 

bioactivació del titani mitjançant la silanització. Per altre banda, les tècniques  de caracterització 
inclouen aquells  mètodes  que fan possible la determinació d’algun factor  que posi en evidència 
algun resultat dels assaigs realitzats.
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2.8.1. TÈCNIQUES DE PROCÉS
El titani és  un material que conté per  sí sol pocs grups  hidroxils  en la seva superfície  i, és per 
això, que és  necessari fixar-los  prèviament. Existeixen diferents metodologies que ens  ajuden a 

obtenir-los  com és  l’anoditzat o la reacció de piranya. No obstant, en l’estudi realitzat, s’ha 

optat per l’ús de la tècnica “plasma cleaning”.

2.8.1.1. PLASMA CLEANING
Com a terme, plasma cleaning  es diu que és  la tècnica que neteja i sella les  provetes  de titani a 

estudiar. Actua modificant la superfície del material mitjançant l'acoblament i l’adsorció dels 
grups  funcionals variant la seva mullabilitat mitjançant l’aportació d’hidrofilitat. A més  a més, 

també aporta grups  hidroxils  necessaris  a la superfície del disc per  a poder aplicar  la posterior 

silanització de manera satisfactòria.

El plasma cleaning  que s’ha realitzat és conegut comunament com a plasma en fred, on un gas 
es  portat a baixa pressió i al mateix temps  està sotmès  a un camp  electromagnètic d’elevada 

freqüència oscil·lant. Sota aquestes condicions  els  ions  accelerats  del camp, col·lisionen amb  les 

molècules  de gas  de manera que aquests  últims  són ionitzats, és  a dir, formen el plasma. 
Seguidament, el gas  que ha sigut ionitzat amb  el plasma interacciona amb la superfície del sòlid 

situat en el mateix medi. Com a conseqüència de la interacció, es  produeixen diferents  efectes  com 
l’eliminació de la matèria orgànica, ja que les  partícules  de plasma es  combinen amb la matèria 

orgànica formant diòxid de carboni o metà, depenent del gas utilitzat.

El tipus  d’interacció entre el plasma i la superfície de la mostra depèn de paràmetres  com són la 

intensitat i la freqüència de la radiofreqüència utilitzada per excitar  el plasma, el tipus de gas 
ionitzat, la pressió i la velocitat del flux de gas, la tipologia de  la mostra i la quantitat de  temps 

que la superfície ha estat exposada al plasma. [26]

En el cas  d’aquest estudi, el gas a ionitzar és  l'oxigen, el qual posseeix la capacitat d’eliminar 

la contaminació formant  diòxid de carboni, oxidar la superfície, activar la superfície (mullabilitat 
i adhesió) i realitzar el procés de deposició. [26]

2.8.1.2. SILANITZACIÓ
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Els organosilans  estan formats  per dos grups funcionals  en els  seus  extrem espaiats  per un grup 
alquil dúctil entre ells. El grups silà en un dels  seus  extrems  s’utilitza per enllaçar-se amb la 
superfície del titani mentre que l’altre grup funcional, situat en l’extrem oposat, serveix per 

enllaçar  molècules  biològiques, de manera directa i mitjançant entrecreuament. L’esquema que 

es  pot veure en la figura 2.11 mostra la configuració d’una monocapa de silans  adherida a una 
superfície. [22]

La silanització és  una tècnica molt utilitzada per la seva alta reproductibilitat en la 
funcionalització de les  superfícies metàl·liques  per tal de formar  recobriments  biomimètics  sobre 

biomaterials. No obstant, el grau de  recobriment, l’orientació i l’organització de la capa 
resultant encara no s’ha pogut estudiar amb detall. 

Els estudis  de formació de monocapes  d’organosilans en superfícies  model han identificat el 
contingut en aigua i la temperatura com a factors  crítics  en el mecanisme de formació i 

creixement de les capes i la producció de monocapes o multicapes. 

En la literatura es  poden distingir  dos  mecanismes  de creixement: el creixement uniforme i el 
creixement en forma de illes. La formació de capes de silans  sembla que es  generen pels  dos 

mecanismes  simultàniament, resultant en illes  molècules  de silans  d’un relatiu alineament i 

orientació vertical de les cadenes  alquíliques  rodejades de molècules  singulars  desordenades  amb 
angles  d’inclinació elevats. En l’escenari d’enllaç les  molècules sovint s’enllacen a la 

superfície mitjançant enllaços  X-O-Si i, entre elles, mitjançant una xarxa de Si-O-Si, tal i com 
es pot veure en la figura 2.10.
S’ha de tenir en compte, que  la longitud de l’enllaç típic de Si-O és  molt petita i no dóna espai 
suficient com per a permetre el posicionament vertical de les cadenes hidrocarbonatades. 

Figura 2.11. Esquema d’una capa d’organosilans
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Això implica que una monocapa que recobreixi totalment la superfície no pot estar totalment 
entrecreuada.

En absència d’aigua, només s’aconsegueix formar  monocapes  incompletes, mentre que quan hi 
ha un excés  d’aquesta es  provoca la polimerització de  les  molècules  de silà en la solució i la 

conseqüent formació d’una multicapa de polisiloxà. [29]

Per altre banda, la temperatura també té un paper molt important en el procés. A baixes 
temperatures  la superfície silanitzada mostra una estructura heterogènea amb una alta densitat  de 

recobriment, amb  una multitud de illes  de  cadenes  alquíliques  orientades  en direcció vertical 

aproximadament. Al incrementar  la temperatura la superfície pateix una disminució de  la 
capacitat de ser recoberta completament i s’obté un major desordre. El llindar del valor  de la 

temperatura per sota del qual s’obté una monocapa ordenada és funció de la longitud de la 
cadena alquílica. Cadenes llargues  mostren una temperatura llindar  més  elevada. El problema és 

la competició entre la reacció de  polimerització dels  monòmers de  silà hidrolitzats  i la reacció dels 

silans  amb grups OH de la superfície. Una disminució de la temperatura afavoreix la reacció en la 
superfície, però també ralentitza la cinètica de la reacció. [22][23]

En la silanització de superfície imperfectes d’òxid metàl·lics han de succeir dos fases bàsiques:

1.- La hidròlisis dels grups alcòxid 

2.- La condensació dels grups hidroxils de la superfície amb les molècules de silà. 

En entorns  aquosos, la hidròlisis  dels grups  alcòxid succeeix immediatament en la solució, 
provocant la condensació entre  els  grups  silanol abans  d’entrar en contacte amb la superfície 

metàl·lica, donant lloc a un procés  incontrolable on es  diposita la multicapa inhomogènea de silà 
polimeritzat (polisiloxà). En ambient anhidro, la hidròlisis  i la condensació només  passa quan la 

molècula de silà entre en contacte amb la capa d’aigua absorbida a la superfície d’òxid 

metàl·lic, afavorint la formació d’una monocapa de silà uniforme, especialment en superfícies 
policristalines. És  per això que la silanització en un entorn anhidro sembla que  proporciona un 

millor recobriment i una millor  estabilitat del silà enllaçat, comparada amb les metodologies 
aquoses. [30]

2.8.2. TÈCNIQUES DE CARACTERITZACIÓ
Les tècniques  comentades a continuació s’han utilitzat per  a poder estudiar  totes les  accions 

realitzades sobre la superfície de titani per a satisfer els objectius plantejats inicialment.
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2.8.2.1. FONAMENTS DE FLUORESCÈNCIA
El procés  de fluorescència es  basa en l’excitació per absorció d’àtoms o molècules  a partir d’un 

feix electromagnètc de manera que al relaxar-se les  espècies  excitades al seu estat fonamental 

retornen l’excés d'energia en forma de fotons.

A la figura 2.12, es  pot observar  un diagrama parcial de l'energia d’una molècula hipotètica la 
qual pot  ajudar  a entendre de millor  manera el que s’ha comentat anteriorment. Estan 
representats els  nivell fonamentals  (E0) i dos nivells  d'excitació (E1 i E2). A més  a més, 

cadascun dels  estat electrònics  posseeix estats vibracionals  excitats. Així doncs, quan una molècula 
d’aquestes característiques s’exposa a una banda de radiació visible  els  estats  electrònics del 

nivell energètic E1 són poblats. De  manera similar succeeix quan la molècula és  radiada amb una 
banda de  radiació ultravioleta però en aquest cas es pobla en el nivell energètic E2, el qual és 

més energètic. [31]

 

2.8.2.1.1. Procés de relaxació

El temps de vida d’una molècula excitada és molt curt, donant-se el que  es coneix com a procés 
de relaxació, és  a dir, la relaxació de l’espècie al seu nivell fonamental. Els  processos de 

relaxació més  importants  són els  no radiants i el procés  de fluorescència. En la figura 2.13 

Figura 2.12. Absorció molècular d’un cas hipotètic
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queden esquematitzats aquests.

En el procés de relaxació no radiant es poden diferenciar al mateix temps dos tipus:
-Desactivació o relaxació vibracional: apareix quan les  molècules  excitades  i les  del dissolvent 

col·lisionen entre elles  mateixes  de manera que l’excés  d'energia vibracional es  passat  a les 

molècules  del dissolvent, augmentant la temperatura del medi com a resultat. Aquest queda 
representat en la figura 2.13 per les fletxes  petites que hi ha entre els nivells energètics 
vibracionals.
- Conversió interna: consisteix en una relaxació entre el nivell vibracional més  baix d’un estat 

electrònic excitat i el nivell vibracional més elevat d’un altre estat electrònic. Els  mecanismes 

que segueixen aquest no són ben coneguts però s’ha observat un augment de la temperatura del 
medi com a resultat.

En el procés  de fluorescència, les  molècules  electrònicament excitades poden relaxar-se a qualsevol 

estat vibracional del nivell fonamental. Per això, totes les espècies absorvents  són potencialment 
fluorescents. No obstant, no ho són ja que la seva estructura permet camins no radiants  els quals 

són processos de relaxació més ràpids que els fluorescents. [31]

2.8.2.1.2. Espècies fluorescents
Els compostos  que  contenen anells  aromàtics són els  que proporcionen una emissió de fluorescència 

molecular  més  intensa i més  útil. També espècies  amb dobles  enllaços presenten fluorscència però 

aquesta és d'intensitat menor. 
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Figura 2.13. Processos de relaxació més importants
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La fluorescència està afavorida per la rigidesa de la molècula ja que aquesta disminueix la 
velocitat de relaxació no radiant de tal manera que hi ha el temps  suficient  per  a que tingui lloc 

la fluorescència.

2.8.2.2. ANGLE DE CONTACTE
Pot definir-se l’angle de contacte com l’angle format per  la superfície d’un líquid al entrar en 
contacte amb un sòlid.

Degut als  diferents tractaments  al que ha estat sotmès  el disc de titani la seva mullabilitat ha 

anat canviant. És  per  això que una manera d’entendre la variació de la seva superfície és 
estudiar les variacions de l’angle de contacte.

Mitjançant el plasma cleaning  s’han dipositat sobre de la superfície de titani grups hidroxils  els 
quals  són dipols  carregats negativament. Per això es  considera que en aquest cas  la superfície de 

titani és  hidrofílica, és  a dir, degut a que l’aigua és un altre dipol presentarà una certa afinitat 
amb els grups hidroxils i, per tant, la gota formada presentarà un angle de contacte menor.

Durant la silanització s’han introduït grups  silans sobre la superfície de manera que els  dipols 
negatius  de l’hidroxils han sigut compensats. D’aquesta manera l’afinitat amb l’aigua ha 

disminuït considerant-se la mostra més  hidrofòbica i conseqüentment l’angle de  contacte format 
serà major.
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Per l’estudi que comporta aquest projecte, és  interessant veure el comportament de  la superfície 
de la proveta després  de cadascun dels  tractaments, ja que d’aquesta manera podem fer una 

classificació per veure les  superfícies  hidrofòbiques  i hidrofíliques i veure quins  dels  tres  àcids  és  el 

més  proper  a generar una superfície antifouling, terme explicat en el punt 2.9 de la present 
memòria, ajudant a l’adhesió de  les cèl·lules  adients  una vegada s’ha insertat  l’implant dins 

del cos humà.

A la vegada, com durant la formació de l’enllaç peptídic s'alliberen molècules  d’aigua, un medi 

hidrofòbic afavoreix a la formació d’aquest enllaç peptídic degut a la afinitat de  la superfície 
amb l’aigua.

2.8.2.3. FONAMENTS  SOBRE LA MICROBALANÇA RESSONADORA DE 

QUARS
Globalment, el sistema utilitzat per  tal de fer les  mesures  amb la balança de quars  consta de 
quatre parts, tal i com es  pot  veure en la figura 2.14: el cristall sensor, la cambra de mesura, la 
unitat electrònica i l’ordinador  on està instal·lat  el software per  tal de  poder realitzar  les 
mesures  corresponents. El cristall que fa de sensor es munta dins  de la cambra de mesura la qual 
està connectada a la unitat electrònica i es  controla tot el procés  mitjançant el software instal·lat 
a l’ordinador.
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Figura 2.14.Gota hidrofòbica i gota hidrofíbica
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La microbalança de cristall de quars  (QCM) és  una tècnica antiga, de finals de  1950, que 

s’utilitza principalment per tal de controlar la disposició de  les  pel·lícules  fines   en sistemes  de 
buit. 

El sensor QCM-D consta d’una capa molt fina (aproximadament 0,3 mm) de  disc de quars 
entre dos  elèctrodes, tal i com es  veu en la figura 3.15. Quan s’aplica una tensió elèctrica als 

elèctrodes  es  produeix una deformació mecànica en el disc de quars. Per  altra banda, el cristall es 
pot fer  oscil·lar  aplicant-hi un camp de freqüència AC proper  a la seva freqüència de ressonància 
(generalment en el rang de MHz).

La freqüència de ressonància F depèn totalment de la massa que es  faci oscil·lar. Quan una 
massa s’uneix a un dels  dos elèctrodes  del sensor la freqüència disminueix. Si la pel·lícula es 

molt fina i rígida la disminució de la freqüència és  proporcional a la massa de la pel·lícula 
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Figura 2.15. Sistema Q-Sense
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Figura 2.16. Sensor de cristall
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D’aquesta manera, el cristall de quars pot ser utilitzat com una balança molt i molt precisa, ja 

que la seva sensibilitat pel que fa referent al canvi de massa és més elevada que 5ng/cm2.

Tradicionalment només  es  mesura la freqüència del sensor, no obstant, hi han moltes  situacions 

en que la pel·lícula que es diposita en el sensor no es pot considerar com a rígida.
Si la pel·lícula que es  diposita és  tova, aquesta no seguirà les  oscil·lacions  del sensor i l'energia 

es  dissiparà degut a la fricció (viscositat) en forma de pèrdues. Aquestes  pèrdues  es  poden 
observar com un augment en el factor de dissipació (amortització) D del cristall oscil·lant.

Per tal de mesurar simultàniament la freqüència i el coeficient de dissipació, Q  Sense va 
desenvolupar una tecnologia patentada, anomenada QCM-D.

El nucli d’aquesta tecnologia és  la unitat electrònica. En la figura 2.17 es  pot  observar un 
esquema simplificat  de la part de la unitat electrònica que s’utilitza per  tal d’excitar  i provar 

la freqüència de ressonància i la dissipació del sensor i a partir d’aquesta detallar  el procés  de 
mesura del factor de freqüència i dissipació del cristall.

1.L’ordinador  envia una senyal per  tal de que es  comenci la mesura als  comandos  del μ-
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Figura 2.17. Components principals utilitzats en tecnologia QCM-D
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processador de la unitat electrònica. El μ-processador  indica al generador de la unitat  que 

exciti el sensor d’oscil·lació. La freqüència de  sortida del generador s’inclou en la mesura 
inicial i es  fa coincidir  amb la freqüència de ressonància desitjada del sensor (fonamental, 

primera ressonància,...).

2.Després  de 5ms  el μ-processador para la sortida del generador. Quan això succeeix, la 

oscil·lació del sensor comença a decréixer exponencialment. Al mateix temps, el convertidor 
d’analògic a digital (ADC) comença a gravar la sortida del sensor. Abans  de que la senyal del 

sensor  arribi a l’ADC, la freqüència és  converteix a una freqüència baixa fins arribar als 

50Hz per  tal de facilitar la mesura de  l’ADC (la conversió a la baixa té lloc mitjançant la 
mescla de la sortida del sensor amb  una freqüència de referència coneguda i després  filtrant la 

freqüència suma quedant només la diferència de freqüències).

3.La curva obtinguda es  traspassada a l’ordinador via el port  paral·lel. Després  el QSoft 

s’ajusta a una exponencial amortitzada sinusoïdal a la curva de gravat i, per tant, als 
extractes de F i D.

4.El valors  de F i D extrets  es tracen en la pantalla de l'ordinador, d’aquesta manera, pot 

començar una nova mesura.

2.9. FONAMENTS SOBRE LES SUPERFÍCIES 

ANTIFOULING
Es  coneix com a “Fouling” l’acumulació i el depòsit de material biològic en una superfície 
immersa en aigua. Per tant, tota aquella superfície que  sigui propensa a ser  antifouling  serà 

aquella que mostri un major caràcter hidrofòbic, menys afí a l’aigua.

El que s’aconsegueix generant una superfície “antifouling” és  el fet de poder filtrar  de certa 

manera totes  aquelles  proteïnes generades  en el cos  que també es  podrien adherir  en el implant 
inserit al cos humà però que no són les  que interessen per  tal de que l'os  es  regeneri més 

ràpidament. D’aquesta manera, adherint a la superfície de la proveta de titani un àcid amb cert 
comportament antifouling, el que es provoca és  una major eficàcia del pèptid adherit a la 

superfície del titani i una major rapidesa de la regeneració de l’òs on està ubicat l’implant.
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2.10. FONAMENTS SOBRE ELS MÈTODES D’ANÀLISI 

DE RESULTATS
Moltes  vegades abans  de poder analitzar els resultats  obtinguts  és necessari tractar-los 
adequadament. Per  això, a continuació, es  comenta d’una manera breu alguna de les accions 
que s’han utilitzat per analitzar els resultats.

2.10.1. ANOVA EN UNA SOLA DIRECCIÓ
L’anàlisis  de la variança, o també conegut com ANOVA, és  una tècnica fonamental que  realitza 

un contrast d’hipòtesi estadística. En l’estudi estadístic realitzat s’ha utilitzat l’ANOVA on 
el seu model correspon a un factor d’efectes  fixes  o com s’acostuma a conèixer  ANOVA d’una 

sola direcció. Un tractament o factor és  una propietat o característica que permet distingir les 

diferents  poblacions  de manera que les  hipòtesis a contrastar consideren K situacions 
experimentals analitzades sobre una variable resposta Y.

H0: μ1=μ2=...=μk
H1: almenys dos difereixen

on μi, i= 1, 2, 3, ..., k representen valors  mitjos de les variables  resposta, en les  k situacions 
experimentals, respectivament.

Per refusar la hipòtesi nul·la la tècnica recorreix a dos  estimadors independents  de  la variança 

com són els  quadrats  mitjos  dels tractaments  i els quadrats mitjos  de l’error  que  són comparats 
probabilísticament amb l’ajuda de la distribució F de Fisher. La distribució F té les següents 
propietats importants:

- La distribució F no és simètrica, està desplaçada cap a la dreta.
- Els valors de F poden ser nuls, negatius o positius, no negatius.
-Hi ha una distribució F diferent per a cada parell de graus  de llibertat per  el numerador  o el 
denominador.

Com a requeriment per poder explicar l’ANOVA és necessari que:
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-Les poblacions són distribucions que són aproximadament normals.

-Les poblacions tenen la mateixa variança o desviació estàndard.
-Les mostres  són mostres  aleatòries  simples, és a dir, les mostres  de la mateixa mida tenen la 
mateixa probabilitat de ser seleccionades.

-Les mostres són independents unes de les altres.
-Les mostres són de poblacions que estan categoritzades en una sola direcció.

A l’hora de rebutjar o no la hipòtesis  nul·la s’ha de fixar un valor de p (valor de la 

probabilitat) ja que depenent d’aquest serà o no rebutjada:

- Si el valor de p <= α, es rebutja la hipòtesi nul·la de mitjanes iguals.
- Si el valor de p > α, no es rebutja la hipòtesi nul·la de mitjanes iguals.

Tots els  estudis estadístic realitzats al llarg  del projecte s’ha considerat un interval de confiança 
del 95%, sent, per tant, el valor de α de 0,05.
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CAPÍTOL   3

MATERIALS I MÈTODES 

________________________
En aquest capítol, es  descriuen el materials  i els mètodes  utilitzats  durant el projecte detallant els 

paràmetres establerts en els diferents equips.
En canvi, al utilitzar els  reactius  en varis  assaigs  per  comoditat del lector  s’ha realitzat una 
taula on estan nombrats tots amb les corresponents cases comercials.

Reactius Casa comercial

APTES Sigma-Aldrich
DIEA Sigma-Aldrich

Pentà Sigma-Aldrich

Etanol Sigma-Aldrich

Isopropanol Sigma-Aldrich

Acetona Panreac

5(6)-Carboxyfluorescein-
GGGK

Sinteritzat pel Pablo Sevilla, doctorand del Departament de 
Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica a la UPC

Acid malonic Sigma-Aldrich

Acid glicolic Sigma-Aldrich

Acid glutaric Sigma-Aldrich

PBS Gibco

MES Sigma-Aldrich

HBTU Sigma-Aldrich

Taula 3.1. Cases comercials dels reactius utilitzats
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En tots els assaigs, abans de tractar les mostres d’estudi s’ha realitzat la neteja corresponent, 
seguint en tots els casos el següent procediment:
- Submergir el titani en ciclohexà i posar-ho en els ultrasons durant cinc minuts.
- Submergir el titani en isopropanol i posar-ho en els ultrasons durant cinc minuts.

- Netejar tres vegades amb aigua destil·lada, acetona i assecar amb N2.

3.1. PREPARACIÓ DE LES MOSTRES D’ASSAIG
3.1.1. INTRODUCCIÓ

El titani comercialment pur  de grau 2 es  va rebre  com una barra de  1,5 m de  longitud i de 10 

mm de diàmetre. Després de diferents  processos s’ha arribat a discs  de 10mm de diàmetre i 2 
mm de gruix polits a mirall en una de les seves cares.

S’han utilitzat dues  pulidores, una manual i un altre automàtica, les característiques  de les 
quals es recull en la taula 3.2.

Pulidora manual Pulidora automàtica

Marca Struers Buehler
Model LaboPol-5 - Part superior: Automet 2

- Part inferior: Ecomet 4

Velocitat de gir Variable, compresa la de 
treball en l’interval de 20 a 

30 rad/s

Variable, compresa la de 
treball en l’interval de 4 a 

15 rad/s
Força Manual Variable, compresa la de 

treball en l’interval de 31 a 
360N

Diàmetre dels discs 200 mm 305 mm

Inicialment  els  draps  utilitzats  són de carbur  de silici de la marca Buehler. Depenent del nivell de 

polit s’ha anat variant  segons el tamany de les  partícules  del carbur de  silici, utilitzant-se els 
draps del número  P240 (58,5 um de tamany de partícula), P400 (35um de tamany de 

partícula), P600 (25,8um de tamany de partícula), P1200 (15,3 um de tamany de partícula) 

i P4000 (5um de tamany de partícula).

Taula 3.2. Especificacions tècniques de les dues pulidores, la manual i l’automàtica
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Finalment, s’ha optat per un drap de vellut per tal d’obtenir l’efecte de  mirall en una de  les 
seves cares. Juntament amb el drap  de vellut, d’abrasiu s’ha utilitzat sílica coloidal mastermet 
de la marca Buehler. Aquesta consisteix en partícules de sílice en una solució 

aquosa a un pH 10. Per tal d’obtenir  aquest pH conté un 10% d’una solució de NaOH amb 

un tamany de partícula de sílica de 0,06 um.

3.1.2. CONDICIONS EXPERIMENTALS D’ESTUDI
A continuació, es  pot veure un llistat detallat  amb  totes  les  mostres  que  s’han preparat per tal 
de realitzar els estudis corresponents:
- Titani net.
- Titani sotmès a plasma cleaning i silanitzat amb APTES.
-Titani sotmès a plasma cleaning, silanitzat amb APTES i àcid malònic.

- Titani sotmès a plasma cleaning, silanitzat amb APTES i àcid glutàric.

- Titani sotmès a plasma cleaning, silanitzat amb APTES i àcid glicòlic.
- Titani sotmès a plasma cleaning i submergit durant 14h en una solució de pèptid i DMF.

-Titani sotmès  a plasma cleaning, silanitzat amb  APTES i submergit durant 14h en una solució 
de pèptid i DMF.

-Titani sotmès  a plasma cleaning, silanitzat amb  APTES, àcid malònic i submergit durant 14h en 

una solució de pèptid i DMF.
-Titani sotmès  a plasma cleaning, silanitzat amb APTES, àcid glutàric i submergit durant 14h en 

una solució de pèptid i DMF.

-Titani sotmès  a plasma cleaning, silanitzat amb  APTES, àcid glicòlic i submergit durant 14h en 
una solució de pèptid i DMF.

3.1.3. PROCÉS EXPERIMENTAL DE LA PREPARACIÓ MECÀNICA 
DE LES MOSTRES

Inicialment  partim d’un cilindre de 1,5 m de longitud i  10mm de diàmetre. Per això ha sigut 
necessari treballar-ho per  tal d’anar  reduint les  seves  dimensions. Les  etapes  que s’han seguit 
són les següents:
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- Tall del cilindre de 1,5 m de longitud a segments  de 7 cm aproximadament mitjançant la 

talladora de  disc Leco CM-12. La rebava que queda a la peça una vegada s’ha tallat, s’ha 
eliminat amb l’esmeriladora Formis.
- Tall dels segments  de 7cm de  longitud a discs  de 2mm de gruix a partir de la talladora de 
precisió Struers  Accutom-50. En aquest cas, s’ha creat un programa per  tal d’ajustar el 

tall a l’obtenció dels  discs  de 2mm de gruix. Tot i que anteriorment  s’ha realitzat un tall 
abrasiu del titani es  molt poc probable que hi hagi hagut un canvi de fase de la seva 
estructura per  la seva elevada puresa. De totes  maneres, la primera proveta procedent del 
primer tall del segment de titani s’ha reciclat no utilitzant-se com a proveta d’estudi.
- Polit d’una de  les cares  del disc fins  a obtenir  un efecte mirall en ella. Els  draps  de polit que 

s’han utilitzat han estat de carbur de silici de número P240, P400, P600, P1200 i 
P4000. Inicialment, s’han utilitzat el drap  de  menor  número i a mesura que totes  les 

provetes  presentaven un únic pla s’ha canviat  de drap. S’ha intentat actuar amb  rapidesa i 

per  això s’han polit les  peces  en grup i no d’una en una. En el cas  del polit automàtic 
s’ha arribat a pulir fins a 80 provetes  a la vegada. Per  això, s’han enganxat amb  adhesiu 

de cianoacrilat en una superfície metàl·lica adequada per a ser  utilitzada com a polidora 
automàtica. En el cas  del polit manual s’han polit a la vegada un màxim de 50 provetes  les 

quals han estat unides a baquelita mitjançant adhesiu de cianoacrilat.
- Una vegada s’ha acabat amb el drap  P4000 per  poder aconseguir l’efecte mirall sobre la 
cara desitjada, s’ha utilitzat un drap de vellut i com abrasiu la sílica. És important controlar 

el procés  ja que  la sílica tendeix a precipitar podent arribar  a esgarrapar les  provetes. Per això 
s’ha d’estar humitejant el drap en intervals curts.
- Una vegada s’ha acabat el polit de les mostres, s’ha realitzat la neteja d’aquestes. Per 
tant, tant en el polit manual com en l’automàtic primer s’ha dut a terme una neteja 

mecànica. Amb  un drap  de vellut totalment net  s’han fet varies  passades durant uns  minuts 

utilitzant només aigua.
- Passat el temps necessari es  desenganxen del suport. En el cas de les mostres  automàtiques, al 

tractar-se del suport metàl·lic es  banyen en acetona uns  15 minuts  i posteriorment amb 
l’ajuda d’un martell i d’una espàtula s’extreuen els  discs de titani. S’ha d’aclarir que 

es  va comprovar prèviament, abans  d’establir  aquest  procés  d'extracció com el protocol·lari, 
s’ha comprovat que el fet d’extreure les  mostres  amb  l’ajut d’un martell i  d’una 
espàtula no danya les  provetes  que  posteriorment s’han d’utilitzar durant tot el procés 
experimetal. Per a les  mostres  polides  manualment, al estar enganxades  en baquelita deixant-
les en acetona i en ultrasons és suficient per desenganxar-les completament.
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- Una vegada les mostres  han estat  desenganxades, es  netegen les resten de l’adhesiu de 
cianoacrilat de manera manual i seguidament es  deixen durant 15 minuts  en una solució de 
NaOH de concentració 0‘5mg/ml i acetona 75-25%. Passat un temps, es  netegen les  mostres 

amb aigua tres vegades  i es  deixen durant 15 minuts  més  en acetona als  ultrasons. 
Seguidament es netegen durant 15 minuts en aigua i ultrasons.

3.2. SILANITZACIÓ
Per augmentar el caràcter bioactiu del titani amb  el teixit circumdant, diversos autors han 

considerat  la variació de  la seva composició superficial mitjançant  diferents  processo entre els  que 

es  troben la fixació de molècules  sobre la seva superfície, aportant així un augment en la capacitat 
d’interaccionar mitjançant enllaços covalents amb les cèl·lules del sistema fisiològic.

La silanització és  un d’aquests  processos  que permeten augmentar  el caràcter bioactiu del titani 
amb el teixit circumdant.

3.2.1. PLASMA CLEANING
El plasma cleaning  utilitzat correspon a un plasma cleaning-sterilizer de la marca Harrick 
Scientific Corporation model PDC-002.

Figura 3.1. Mostra de titani polida fins a l’efecte mirall
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L’operació del plasma cleaning  és  senzilla. La mostra es  situada a la càmera on es  durà a terme 

el procés. El gas  processat a petites  velocitats  de flux de  gas  (normalment de 5 a 0,264 N·m3/

h [26]) i a baixa pressió (de 0,000263 a 0,000789 atm)[26] s’exposa a petites 

radiofreqüències  electromagnètiques  de radiació que oscil·len entre  8 i 12 MHz de manera que el 

plasma és creat a una temperatura molt propera en la càmera.

Així doncs, el procés a seguir és el següent:

- Col·locar les mostres sobre el porta-objectes i introduir-les a l’equip.
- Tancar la porta i assegurar-se que la clau d’aquesta està ben tancada.
- Fer el buit durant 5 minuts aproximadament.
- Obrir  el pas  d’oxigen deixant que aquest entri a la càmera al mateix temps que surt l’aire 

per la clau que hi ha a la porta de la càmera. Deixar aquesta situació durant dos minuts.
- Tancar la porta de l’aire exterior i la clau d’oxigen. Fer el plasma.
- Deixar actuar el plasma sobre les mostres durant cinc minuts.

Una vegada s’ha realitzat el plasma sobre la peça, és  important aïllar les provetes  de titani 

totalment del medi. Per  això s’introdueixen les  mostres  en un erlenmeyer. Una vegada tapat, 
amb l’ajuda d’una agulla s’introdueix el nitrogen mentre amb  un altre agulla s’expulsa 
l’aire.

Figura 3.2. Mostra de titani sotmesa al procés de plasma cleaning
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3.2.2. PROCÉS DE SILANITZACIÓ
Per tal de realitzar el procés de silanització cal fer servir un silà, una base i un dissolvent.

L’elecció del silà ve donada per documentació científica a més  a més  per  un dels  objectius 
principals  del projecte que  és la d’aconseguir la màxima estabilitat en la unió del pèptid a la 

superfície de titani mitjançant la utilització de crosslinkers.

Aquest fet fa que s’hagi escollit per dur a terme la silanitzaci ó l’APTES (3- 
aminopropyltriethoxysilane), el qual es pot veure la seva estructura en la figura 3.3.

En aquest cas  que s’utilitza l’APTES com a silà, la unió del pèptid té lloc per  una amina, sent 
necessari un intermig  que sigui capaç d’unir les dues  amines, la del silà i la del pèptid. Aquest 

fet es durà a terme en aquest projecte mitjançant el crosslinker.

Juntament amb el silà, durant el procés de silanització també s’utilitza com a dissolvent el pentà 

i com a base  el DIEA (N,N-Diisopropylethyalamina) la qual presenta la següent estructura 
(figura 3.4).

Figura 3.3. Fórmula estructural de l’APTES
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L’elecció d’un dissolvent apolar  és  degut a que l'absència d’aigua sobre  la superfície és  un 

factor  molt important a tenir  en compte. A mes a més, els  recipients  a utilitzar han d’estar 
completament secs i si és possible, la seva exposició sobre l’ambient també ha de ser mínima.

Una vegada s’ha preparat la solució amb les quantitats  corresponents  i s’ha posat en contacte 
amb el titani a tractar  el silà s’anclarà mitjançant els  grups -OH que s’havien introduït en el 

titani anteriorment mitjançant el procés de plasma. 

Una vegada s’ha realitzat el plasma cleaning  a les provetes  és  important que aquestes  estiguin 
dins  d’un erlenmeyer tapat i s’ha d’introduir  nitrogen per  evitar  d’aquesta manera la 
contaminació de la reacció i l’eliminació dels  grups hidroxils sobre la superfície de  titani degut al 

contacte amb l’aire. Així doncs, amb  l’ajuda de dues  agulles  s’introdueix per una d’elles 
nitrogen i per l’altre sortirà l’aire que es vol eliminar.

Tot seguit es  mesuren les  quantitats  correctes  de silà, pentà i DIEA i s’afegeixen a 

l’erlenmeyer. Posteriorment es  posarà en un bany d’ultrasons  de  manera que durant tota una 

hora, que es  el temps  requerit per  a que  es  dugui a terme la reacció, cada deu minuts  es  posarà 
en marxa els ultrasons durant un minut.

Una vegada ha passat el temps necessari, s’extreuen les  peces  i es  netegen tres vegades  amb 
etanol, tres  vegades  amb  isopropanol, tres  vegades  amb aigua destil·lada i tres vegades amb 
acetona. I per acabar, es sequen amb nitrogen.

Figura 3.4. DIEA
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3.2.2.1. FORMACIÓ MULTICAPA O MONOCAPA
Pel que fa al procés  de silanització, un dels  objectius  principals és el d’aconseguir una monocapa 

de silà per tal de poder enllaçar correctament  el silà amb el crosslinker i posteriorment amb el 

pèptid.

És per aquest motiu que després d’un període silanitzant de la manera explicada anteriorment, i 
en vista de que els resultats no eren del tot favorable es va canviar la metodologia de silanització, 

afegint-hi una part al procés de silanització, que queda de la següent manera:

- Introduir dins de l’erlenmeyer les quantitats exacte de silà, pentà i dissolvent.
- Durant un hora es deixa l’erlenmeyer dins dels ultrasons, deixant reposar durant 10 minuts i 
activant els ultrasons durant 1 minut.
- Per últim, per tal de fomentar la formació de la monocapa i no de la multicapa que faria que 
l’enllaç no fos correcte, s’extreuen les provetes de l’erlenmeyer col·locant-les en un vas de 
precipitats amb aigua destil·lada i deixant-les dins dels ultrasons, amb els ultrasons actius, 
durant 20 minuts. Provocant d’aquesta manera que tot el silà que no s’hagi enllaçat 
correctament es desprengui.

3.2.3. PROVETES A SILANITZAR
A continuació, es presenta un llistat amb totes les provetes a silanitzar:

- Titani net.
- Titani sotmès a plasma cleaning i silanitzat amb APTES.

-Titani sotmès a plasma cleaning, silanitzat amb APTES i àcid malònic.
- Titani sotmès a plasma cleaning, silanitzat amb APTES i àcid glutàric.

- Titani sotmès a plasma cleaning, silanitzat amb APTES i àcid glicòlic.

- Titani sotmès a plasma cleaning i submergit durant 14h en una solució de pèptid i DMF.
-Titani sotmès  a plasma cleaning, silanitzat amb  APTES i submergit durant 14h en una solució 

de pèptid i DMF.
-Titani sotmès  a plasma cleaning, silanitzat amb  APTES, àcid malònic i submergit durant 14h en 

una solució de pèptid i DMF.

-Titani sotmès  a plasma cleaning, silanitzat amb APTES, àcid glutàric i submergit durant 14h en 
una solució de pèptid i DMF.

-Titani sotmès  a plasma cleaning, silanitzat amb  APTES, àcid glicòlic i submergit durant 14h en 
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una solució de pèptid i DMF.

3.3. UNIÓ SILÀ-PÈPTID
3.3.1. INTRODUCCIÓ

Una vegada s’ha unit el silà a la superfície  del titani augmentant el seu caràcter bioactiu, es 
procedeix a la unió del pèptid al silà. En el cas  d’aquest projecte  la unió es  durà a terme 

mitjançant un crosslinker  que ens  permeti atraure d’una manera més selectiva als  pèptids als 
que es vol que s’adhereixi l’implant.

3.3.2. PROVETES D’ESTUDI PER A L’OBTENCIÓ DEL PÈPTID A 

UNIR
A continuació es detallen les provetes d’estudi utilitzades en aquest apartat:

- Titani net.
- Titani sotmès a plasma cleaning i silanitzat amb APTES.
-Titani sotmès a plasma cleaning, silanitzat amb APTES i àcid malònic.

- Titani sotmès a plasma cleaning, silanitzat amb APTES i àcid glutàric.

- Titani sotmès a plasma cleaning, silanitzat amb APTES i àcid glicòlic.
- Titani sotmès a plasma cleaning i submergit durant 14h en una solució de pèptid i DMF.

-Titani sotmès  a plasma cleaning, silanitzat amb  APTES i submergit durant 14h en una solució 

de pèptid i DMF.
-Titani sotmès  a plasma cleaning, silanitzat amb  APTES, àcid malònic i submergit durant 14h en 

una solució de pèptid i DMF.
-Titani sotmès  a plasma cleaning, silanitzat amb APTES, àcid glutàric i submergit durant 14h en 

una solució de pèptid i DMF.

-Titani sotmès  a plasma cleaning, silanitzat amb  APTES, àcid glicòlic i submergit durant 14h en 
una solució de pèptid i DMF.

3.3.3. CROSSLINKERS
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Pels tres  crosslinkers  utilitzats en el projecte (àcid malònic, glicòlic i glutàric) la metodologia i el 

protocol a seguir per tal d’unir-los al silà és la mateixa.

El tres  àcids  utilitzats  per  enllaçar  el silà amb el pèptid presenten la peculiaritat que tenen dos 

grups  carboxilics  lliures. Això ens  permet enllaçar  el silà amb el pèptid tots dos  per la amina que 
reaccionarà amb cadascun dels oxígens.

Figura 3.5. Àcid malònic

Figura 3.6. Àcid glutàric

Figura 3.7. Àcid glicòlic
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A part dels  àcids  utilitzats  també intervenen en la reacció l’HBTU, que fa la funció de coupling 

reagent, DMF que  és  el solvent no aquós i DIEA que és  la base que permet que el pH de la 
reacció es mantingui alt i, d’aquesta manera, tingui lloc amb més freqüència.

Les quantitats a afegir de cadascun dels elements són (cadascun en funció del seu pes molecular):

- Àcid : segons  l’àcid que es  faci servir en cada cas  la quantitat a afegir  és  diferent ja que es  vol 

obtenir  la mateixa molaritat d’àcid sigui quin sigui el que hi hagi. Per  tant, en cada cas 
tenim:

- Àcid malònic: 0,5 mg/ml

- Àcid glutàric: 0,634 mg/ml
- Àcid glicòlic: 0,64 mg/ml

- HBTU: s’ha de tenir  en compte que per cada molècula d'àcid al tenir dos terminals  -OH s’ha 
d’afegir el doble (en pes molecular) d’HBTU. Pet tant, d’HBTU s’afegeix: 3’64 mg/ml.
- DMF: 1ml
- DIEA: 0,02 ml

Una vegada estan preparades  les  diferents  composicions, s’introdueixen les  provetes  en diferents 
pots petits de vidre, on individualment s’afegeix l’acid corresponent.

Cadascuna de les provetes van numerades per poder, posteriorment, fer l’estudi corresponent.

Una vegada transcorreguts 20 minuts on les  provetes  estan en repòs  deixant que reacciona l’àcid 
a la base  de la proveta, es  retira la solució de l’àcid, per procedir a l’adhesió del pèptid 
fluorescent.

3.3.4. OBTENCIÓ DEL PÈPTID A UNIR
El pèptid a utilitzar  en aquest cas  presenta la peculiaritat de posseir en un dels  seus  extrems  un 
fluorur, el qual li li aporta la capacitat de poder-se observar sota fluorescència.

El pèptid exactament correspon al 5(6)-Carboxyfluorescein-GGGK.
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El procediment que s’ha seguit ha sigut:
- Titani net submergit durant 14h en la solució de pèptid - DMF i a temperatura ambient 
(mostra de control).
- Titani sotmès  a plasma cleaning  i silanitzat amb APTES. Posteriorment s’ha submergit en la 

solució de pèptid durant 14h i a temperatura ambient. El pèptid s’havia dissolt amb DMF 
(mostra de control).
- Titani sotmès  a plasma cleaning  i silanitzat amb  APTES. Posteriorment, s’ha adherit a la 

superfície el crosslinker, en aquest cas  l’àcid malònic i, finalment, s’ha dissolt en la solució 
de pèptid - DMF durant 14h i a temperatura ambient (mostra d’estudi).

- Titani sotmès  a plasma cleaning, silanitzat amb APTES i adherint àcid glutàric. Posteriorment, 

s’ha dissolt en la solució de pèptid - DMF durant 14h i a temperatura ambient (mostra 
d’estudi).

- Titani sotmès  a plasma cleaning, silanitzat amb  APTES i adherint àcid glicòlic. Posteriorment, 
s’ha dissolt en la solució de pèptid - DMF durant 14h i a temperatura ambient (mostra 
d’estudi).

S’han realitzat dos  repliques  per a cadascuna de les  mostres  de  control i tres repliques  per  a 
cadascuna de les mostres d’estudi.

La solució de pèptid fluorescent ha estat preparada de la següent manera:

- S’han pesat 12,4mg de pèptid CFGGGK i s’han dissolt en 1ml d’aigua.

- S’han realitzat alíquotes donant una solució final de concentració de 500 Ug/ml.
- En aquest cas  el silà és  l’APTES, per  tant  el pH requerit és  de 7 per tant el dissolvent 
utilitzat ha estat el DMF.

Figura 3.8. 5(6)-Carboxyfluorescein-GGGK
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Finalment, es miraran les  provetes  amb el microscopi de fluorescència Nikon E600 la qual té 

acoblada la càmera Olympus DP72.

3.4. AVALUACIÓ UNIÓ SILÀ-PÈPTID
En aquest apartat s’ha estudiat l’estabilitat de l’enllaç format per  la superfície del titani - 
silà - crosslinker - pèptid. Per tal de veure l’estabilitat s’han fet servir tres mètodes diferents:
- Angles de contacte.

- Fluorescència.
- Ultrasons.

- Balança de quars.

3.4.1. ANGLES DE CONTACTE
L’equip  que s’ha utilitzat per mesurar l’angles  de contacte  és  l’OCA 15 plus  Video.Based 
Optical Contact Angles  Meter i el software el SCA 20 fabricat per Dataphysics  Instruments 
GMBH.

Les proves que s’han utilitzat per  mesurar  els  angles  de contacte tenen diferents tractament  per 
tal de veure les possible diferències que hi han entre elles. 

Les mostres a tractar han sigut:
- Titani net.
- Titani sotmès a plasma cleaning i silanitzat amb APTES.

-Titani sotmès a plasma cleaning, silanitzat amb APTES i àcid malònic.
- Titani sotmès a plasma cleaning, silanitzat amb APTES i àcid glutàric.

- Titani sotmès a plasma cleaning, silanitzat amb APTES i àcid glicòlic.
- Titani sotmès a plasma cleaning i submergit durant 14h en una solució de pèptid i DMF.

-Titani sotmès  a plasma cleaning, silanitzat amb  APTES i submergit durant 14h en una solució 

de pèptid i DMF.
-Titani sotmès  a plasma cleaning, silanitzat amb  APTES, àcid malònic i submergit durant 14h en 

una solució de pèptid i DMF.
-Titani sotmès  a plasma cleaning, silanitzat amb APTES, àcid glutàric i submergit durant 14h en 
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una solució de pèptid i DMF.

-Titani sotmès  a plasma cleaning, silanitzat amb  APTES, àcid glicòlic i submergit durant 14h en 
una solució de pèptid i DMF.

En tots  els  casos  anteriors, s’han aïllat les  mostres  de l’atmosfera introduint-les  en un 
erlenmeyer i introduint nitrogen per evitar la contaminació.

Una vegada es  tenen totes les  dades, per  poder determinar si els  valors  obtinguts en cadascuna de 
les mostres estudiades  presenten diferències  significatives entre elles  s’ha realitzat un estudi 
estadístic amb el software Minitab. Exactament s’ha realitzat un estudi ANOVA d’una 

direcció.

3.4.2. FLUORESCÈNCIA
S’ha realitzat un estudi de  fluorescència per  tal de visualitzar  en el microscopi de totes  les 

mostres que tenen quines d’elles presenten més silà a la seva superfície.

Per tal de realitzar l’estudi i veure  les  diferències  entre mostres, s’han utilitzat les  següent 
provetes:

- Titani net.
- Titani sotmès a plasma cleaning i silanitzat amb APTES. (mostra de control)

- Titani sotmès a plasma cleaning, silanitzat amb APTES i àcid malònic. (mostra de control)
- Titani sotmès a plasma cleaning, silanitzat amb APTES i àcid glutàric. (mostra de control)

- Titani sotmès a plasma cleaning, silanitzat amb APTES i àcid glicòlic. (mostra de control)
- Titani sotmès  a plasma cleaning  i submergit durant 14h en una solució de pèptid i DMF. 
(mostra de control)
- Titani sotmès  a plasma cleaning, silanitzat amb  APTES i submergit durant 14h en una solució 

de pèptid i DMF. (mostra de control)

- Titani sotmès  a plasma cleaning, silanitzat amb  APTES, àcid malònic i submergit durant 14h en 
una solució de pèptid i DMF. (mostra d’estudi)

- Titani sotmès  a plasma cleaning, silanitzat amb APTES, àcid glutàric i submergit durant 14h en 

una solució de pèptid i DMF. (mostra d’estudi)
- Titani sotmès  a plasma cleaning, silanitzat amb  APTES, àcid glicòlic i submergit durant 14h en 
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una solució de pèptid i DMF. (mostra d’estudi)

Al igual que amb  els  angles  de contacte, s’han realitzat dues  rèpliques  per a les  mostres de 

control i tres rèpliques per a les mostres d’estudi.

Un cop  s’ha acabat les preparació de les  mostres, s’ha observat per microscopía la fluorescència  

amb el microscopi de fluorescència Nikon E600 la qual té acoblada la càmera Olympus DP72.

Un cop preses  totes  les  imatges  necessàries, s’ha obtingut la intensitat d’aquestes  mitjançant el 
programa Image J, i després s’ha realitzat un estudi ANOVA d’una sola direcció per  veure  les 
diferencies significatives entre les mostres.

3.4.3. ESTABILITAT DE LA UNIÓ DEL PÈPTID PER ULTRASONS
El pèptid pot mantenir  dos  tipus d’unió amb la proveta de  titani. Per un costat pot donar-se el 

fenomen de fisisorción, és  a dir, pot  ser absorbit pel material mitjançant enllaços  dèbils  com són 
els enllaços electrostàtics  o de Van der  Waals. Per altre banda, es  dóna l’enllaç covalent amb 

l’àcid sent aquest el que es busca en l’estudi ja que és més estable.

Per tal de poder  determinar  la tipologia d’unió que s’ha donat, és  necessari exposar  les  mostres 

a condicions capaces d’eliminar  les  molècules absorbides  i deixar només els enllaços 
corresponents.

Les mostres utilitzades han sigut:
- Titani net.
- Titani sotmès a plasma cleaning i silanitzat amb APTES. (mostra de control)

- Titani sotmès a plasma cleaning, silanitzat amb APTES i àcid malònic. (mostra de control)
- Titani sotmès a plasma cleaning, silanitzat amb APTES i àcid glutàric. (mostra de control)

- Titani sotmès a plasma cleaning, silanitzat amb APTES i àcid glicòlic. (mostra de control)

- Titani sotmès  a plasma cleaning  i submergit durant 14h en una solució de pèptid i DMF. 
(mostra de control)

- Titani sotmès  a plasma cleaning, silanitzat amb  APTES i submergit durant 14h en una solució 
de pèptid i DMF. (mostra de control)

- Titani sotmès  a plasma cleaning, silanitzat amb  APTES, àcid malònic i submergit durant 14h en 
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una solució de pèptid i DMF. (mostra d’estudi)

- Titani sotmès  a plasma cleaning, silanitzat amb APTES, àcid glutàric i submergit durant 14h en 
una solució de pèptid i DMF. (mostra d’estudi)

- Titani sotmès  a plasma cleaning, silanitzat amb  APTES, àcid glicòlic i submergit durant 14h en 

una solució de pèptid i DMF. (mostra d’estudi)

Una vegada s’han preparat totes les  mostres, aquestes s’han observat en el microscopi de 
fluorescència Nikon E600 la qual té acoblada la càmera Olympus DP72 i s’han realitzat les 
fotografies de les imatges observades.

Seguidament s’han submergit les  mostres, tant les de control com les  d’estudi, en PBS (solució 

tampó de fosfat sodi, composta cada pastilla de 25gr  per 30,5ml 0,2M de Di-sodi i 19,5ml 
0,2M de mono-sodi) per tal de mantenir  el pH mig  a 7 i s’han deixat en els  ultrasons  durant  5 
minuts i s’han netejat les mostres amb aigua destil·lada.
Tot seguit, s’han tornat a observar les  mostres en el microscopi i s’han fet les  corresponents 
fotografies de les imatges observades.

Aquest procés  s’ha repetit fins  que el temps  global de les  mostres  als  ultrasons  ha sigut de  15 
minuts.

Una vegada realitzades  totes  les  fotografies de les diferents fases  de l’estudi de l’estabilitat, 
s’han obtinguts  les  intensitats  mitjanes  de les  mostres  i s’ha realitzat un estudi ANOVA amb 
el software MiniTab per tal de comprovar si hi havien diferencies significatives entre les mostres.

3.4.4. MICROBALANÇA RESSONADORA DE QUARS
Una vegada duts  a terme els  estudis  anteriors, l’últim de tots a realitzar  que  ens permet veure 
l’evolució al llarg  de  temps  de l’adhesió del crosslinker  triat i, posteriorment, del pèptid és la 

balança de quars.

Per tal de realitzar les proves s’ha utilitzat la balança de quars D300 de l’empresa Q-Sense.
En aquest estudi, en comptes  d’utilitzar les  provetes  de titani, s’ha utilitzat un sensor  de 
cristall QCM-D de Q-Sense. Aquest consta d’una capa molt  fina de disc de quars  entre dos 
elèctrodes, que són els  que ens permeten prendre totes  les mesures necessàries. A la vegada, el 

cristall fet servir  té un recobriment d’òxid de  titani, que és el que ens  permet utilitzar-lo 
equivalentment a les mostres utilitzades fins ara.

BIOFUNCIONALITZACIÓ DE SUPERFÍCIES DE TITANI                                                   Pàgina -65



Dels tres  àcids  utilitzats  durant tot el projecte, per  realitzar aquesta última etapa s’utilitza 

l’àcid que millor resposta s’ha obtingut en totes  les  proves  anteriors. En aquest cas ha sigut 
l’àcid malònic, per  tant per  dur a terme tot el protocol de la balança de quars  es farà adherint 

àcid malònic com a crosslinker.

El procés a seguir per tal de biofuncionalitzar el sensor de cristall és:

-Neteja del sensor amb: ciclohexà, isopropanol, aigua destil·lada i, per últim, acetona.
-El procés  de silanització s’ha de dur  a terme fora de  la màquina D300 ja que els  elements 

necessaris  per  dur  a terme la silanització no es  poden introduir  dins  de la cambra de la balança 

de quars  ja que aquesta es  faria malbé. Per tant, el procés  de silanització és  el mateix que  s’ha 
utilitzat fins ara per  silanitzar les  provetes  de titani tenint en compte  que només  s’ha de 
silanitzar la part llisa del sensor.

Per poder  dur  a t e r m e l a 
silanització, s’ha de tancar el sensor  en un tub que aïlli la part  del sensor a la qual no es  vol 

que arribi el silà i tancar-la ben hermèticament per tal que la silanització es  dugui a terme 
correctament. 

Finalitzada la silanització, s’introdueix el sensor  dins  d’un vas de  precipitats  amb aigua 
destil·lada per  deixar-ho al ultrasons  durant 20 minuts, amb els  ultrasons  actius, per tal de 

fomentar la formació de la monocapa.

-Es neteja la proveta amb:
-Etanol
- Isopropanol
-Aigua destil·lada
-Acetona

System Description
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Figura 3.9. Part del sensor a silanitzar (active electrode)
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Deixant el sensor durant cinc minuts amb cadascun d’ells als ultrasons.
-A continuació, s’introdueix el sensor dins  de la cambra de la balança de quars  i es  realitza la 
mesura en sec de la freqüència (F) i el coeficient de dissipació (D), apuntant els resultats 
obtinguts.
-Quan s’han obtingut els  valors de F i D, es  neteja la cambra amb  2ml d’aigua destil·lada, 
fent passar 2ml pel circuit per  on entren tots  els líquids  mantenint la cambra del sensor  tancada 

i 2 ml més per la cambra on està el sensor, per tal de netejar les dues cavitats.
-Una vegada s’han fet passar els  4ml d’aigua destil·lada, s’introdueix el MES i s’activa el 
programa per  tal que comenci a generar-se les  dades  de sortida per  poder  veure el canvi en la 
freqüència (i per  tant, en la massa del sensor) quan s’afegeixi el MES amb l’àcid malònic. 

Un cop s’introdueix el MES a la cambra es deixa estabilitzar  la gràfica, és a dir, fins que la 
freqüència és manté constant en el temps.

-Després  d’estabilitzar-se el MES dins  de la cambra, la solució amb l’àcid malònic per  fer-la 

reaccionar  amb el silà que hi ha enllaçat  a la superfície de titani. La solució a introduir  està 
formada per:

- EDC: 0,44 mg/ml
-NHS: 0,66 mg/ml
-MES: 10 ml (solució tampó)
-Àcid malònic: 0,5 mg/ml

Com es  pot comprovar  s’han canviat els  components  químics  que  reaccionen amb  l’àcid malònic 

ja que els  que s’havien fet servir  fins  ara no són compatibles  amb  la balança de quars  i, per 
tant, s’han hagut de buscar  uns  equivalents  que si que es poguessis fer reaccionar  dins  de la 

cambra de la balança de quars.
-Un cop  s’ha estabilitzat l’àcid malònic, és  a dir, que ja s’ha enllaçat l’àcid malònic amb el 

silà que ja estava prèviament enllaçat a la superfície del titani, es  torna a fer circular tant pel 

circuit com per  la cambra 2 ml de MES per tal de netejar  el circuit i per retirar  tot l’àcid 
malònic sobrant, el que no s’ha enllaçat amb el silà.

- Per últim, només  cal afegir el pèptid dissolt amb MES, fins  arribar a una concentració de         
0’5 mg/ml. S’introdueix en la cambra i es  deixa reaccionar durant tota la nit  per tal de que 
s’estabilitzi la reacció.
-Després  d’haver deixat reaccionar  tota la nit el pèptid amb  el crosslinker, es  procedeix a passar 

2ml de MES per dins  de la cambra per retirar tot el pèptid que hagi pogut quedar  a la superfície 
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CAPÍTOL   4

RESULTATS
________________________

4.1. AVALUACIÓ DE SUPERFÍCIES HIDROFÒBIQUES I 

HIDROFÍLIQUES
En aquest apartat s’ha tractat de realitzar l’estudi per tal de determinar quines de les 
superfícies a estudiar eren hidrofòbiques, és a dir, aquelles superfícies que repel·leixen l’aigua, 
o bé si eren hidrofíliques.

Per tal de dur a terme aquest estudi, s’ha utilitzat la tècnica de l’angle de contacte. En 
aquesta tècnica es deixa caure una gota d’aigua sobre la superfície de titani i segon l’angle que 

forma la tangent de la gota amb l'horitzontal es pot classificar la mostra com hidrofílica o 
hidrofòbica.

Figura 4.1. Imatges de la mesura de l’angle de contacte. La primera de les imatges correspon a la gota al 
sortir de l’agulla sense haber-se dipositat encara sobre la superficie de Titani. La segona de les imatges 
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En la següent taula adjunta queden reflexats  els  valors  promigs  així com els  valors  de les 

desviacions estàndards pertinents dels angles de contacte de cadascuna de les mostres estudiades.

Mostra Mitjana angle de contacte (º) Desviació estàndard (º)

Ti 40,30 1,60

Ti+APTES 61,93 1,40

Ti+APTES+Malònic 62,57 0,31

Ti+APTES+Glutàric 60,30 1,14

Ti+APTES+Glicòlic 66,33 2,61

Ti+Pèptid 64,73 1,36

Ti+APTES+Pèptid 38,57 2,04

Ti+APTES+Malònic+Pèptid 52,33 0,61

Ti+APTES+Glutàric+Pèptid 51,91 1,01

Ti+APTES+Glicòlic+Pèptid 49,69 2,76

Tot seguit es  mostra el gràfic resum de la taula anteriorment mostrada, per  tal de veure  amb més 
claredat les diferencies entre dades.

Taula 4.1. Recull de mitjanes i les desviacions estàndard dels angles de contacte obtinguts.

Gràfic 4.1. Gràfica recull dels diferents angles de contacte.
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Un cop fetes  les  taules  i les  gràfiques, s’ha procedit a realitzat  un estudi ANOVA dels  resultats 

amb un nivell de confiança del 95%, obtenint els següents resultats:

Mostra pvalor

Ti+APTES+Pèptid vs Ti+APTES+Malònic+Pèptid 0,031

Ti+APTES+Pèptid vs Ti+APTES+Glutàric+Pèptid 0,009

Ti+APTES+Pèptid vs Ti+APTES+Glicòlic+Pèptid 0,013

Ti+APTES+Malònic+Pèptid vs Ti+APTES+Glutàric+Pèptid 0,310

Ti+APTES+Malònic+Pèptid vs Ti+APTES+Glicòlic+Pèptid 0,270

Ti+APTES+Glicòlic+Pèptid vs Ti+APTES+Glutàric+Pèptid 0,048

4.2. ESTUDI DE LA UNIÓ SILÀ-PÈPTID
4.2.1. FLUORESCÈNCIA

En la següents mostres es pot observar el que s’ha apreciat al microscopi i, al mateix temps, es 
poden apreciar les diferencies entre les diferents mostres.
Les imatges corresponen a les mostres de titani llistades en l’apartat 3.3.3. Els punts verds que 
es poden observar en elles, són llums emesa per les molècules fluorescents unides al pèptid.

Amb la primera de les mostres es quan es realitza la calibració del microscopi fluorescent en quant 

a la intensitat llumínica, mantenint-la constant durant totes les observacions i només variant 
l’alçada del microscopi per tal de veure correctament la mostra analitzada.

Totes les mostres són a 10 augments.

Taula 4.2. Valor de p obtinguts a l’analitzar la variança
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Titani silanitzat amb APTESTitani

Titani net sumergit durant 14h en una solució de 
pèptid-DMF

Titani net silanitzat amb APTES i sumergit durant 
14h en una solució de pèptid-DMF

Titani silanitzat amb APTES i funcionalitzat amb àcid 
Malònic, imatge 2

Titani silanitzat amb APTES i funcionalitzat amb àcid 
Malònic, imatge 1
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Titani silanitzat amb APTES i funcionalitzat amb àcid 
Glutàric, imatge 1

Titani silanitzat amb APTES i funcionalitzat amb àcid 
Glutàric, imatge 2

Titani silanitzat amb APTES i funcionalitzat amb àcid 
Glicòlic, imatge 1

Titani silanitzat amb APTES i funcionalitzat amb àcid 
Glicòlic, imatge 2

Titani silanitzat amb APTES, funcinalitzat amb 
Malònic i submergit durant 14h en una solució de 

pèptid-DMF, imatge 1

Titani silanitzat amb APTES, funcinalitzat amb 
Malònic i submergit durant 14h en una solució de 

pèptid-DMF, imatge 2



Per a totes aquests imatges, els paràmetres que s’han fixat al mircoscopi han sigut els següents:
- Temps d’adquisició de la imatge: 1200ms.
-Histograma: 0-100%
- ISO 800.

Per cadacuna de les captures preses amb el microscòpi s’ha fet un estudi d’instensitat aportada 

per la florescencia, obtenint el següent resultat.

Figura 4.2. Imatges obtingudes amb el microscopi de fluorescència
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Titani silanitzat amb APTES, funcinalitzat amb 
Glutàric i submergit durant 14h en una solució de 

pèptid-DMF, imatge 1

Titani silanitzat amb APTES, funcinalitzat amb 
Glutàric i submergit durant 14h en una solució de 

pèptid-DMF, imatge 2

Titani silanitzat amb APTES, funcinalitzat amb 
Glicòlic i submergit durant 14h en una solució de 

pèptid-DMF, imatge 1

Titani silanitzat amb APTES, funcinalitzat amb 
Glicòlic i submergit durant 14h en una solució de 

pèptid-DMF, imatge 2



Mostra Intensitat 
mitjana (A)

Desviació 
estàndard

Titani 1,45 0,57

Titani silanitzat amb APTES 1,60 0,91

Titani silanitzat amb APTES i funcionalitzat amb àcid malònic 1,44 1,35

Titani silanitzat amb APTES i funcionalitzat amb àcid glutàric 1,52 2,23

Titani silanitzat amb APTES i funcionalitzat amb àcid glicòlic 1,29 0,77

Titani net submergit 14h en una solució de pèptid-DMF 2,05 5,54

Titani silanitzat amb APTES i submergit durant 14h en una 
solució de pèptid-DMF

1,83 3,96

Titani silanitzat amb APTES, funcionalitzat amb àcid malònic i 
submergit durant 14h en una solució de pèptid-DMF

50,39 38,31

Titani silanitzat amb APTES, funcionalitzat amb àcid glutàric i 
submergit durant 14h en una solució de pèptid-DMF

34,15 32,08

Titani silanitzat amb APTES, funcionalitzat amb àcid glicòlic i 
submergit durant 14h en una solució de pèptid-DMF

33,89 29,41

A continuació, es mostra un gràfic on es poden observar amb més claritat les diferencies 
d’intensitats entre mostres. 

Taula 4.3. Intensitat mitjana de les fotografies realitzades mitjançant el microscopi.
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En el següent anàlisi de variança s’ha estudiat la possible presència de diferencies significatives 

entre els resultats obtinguts, amb un interval de confiança considerat del 95% obtenint els valors 
de p corresponents.

Mostra pvalor

Ti+APTES+Pèptid vs Ti+APTES+Malònic+Pèptid 0,051

Ti+APTES+Pèptid vs Ti+APTES+Glutàric+Pèptid 0,004

Ti+APTES+Pèptid vs Ti+APTES+Glicòlic+Pèptid 0,031

Ti+APTES+Malònic+Pèptid vs Ti+APTES+Glutàric+Pèptid 0,120

Ti+APTES+Malònic+Pèptid vs Ti+APTES+Glicòlic+Pèptid 0,113

Ti+APTES+Glicòlic+Pèptid vs Ti+APTES+Glutàric+Pèptid 0,035

Gràfic 4.2. Intensitat mitjana de les fotogràfies.

Taula 4.4. Resultats de la taula ANOVA
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4.2.2. ESTABILITAT DE LA UNIÓ SILÀ-PÈPTID
Per tal de poder  mirar l’estabilitat de l’enllaç sobre les  nostres  mostres  s’han obtingut 
diferents imatges després d'haver estat sotmeses a cinc, deu i quince minuts d’ultrasons.  

Figura 4.3. Imatges obtingudes amb el microscopi de fluorescència.
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Ti + APTES + Glicòlic + 
Pèptid - 0min ultrasons

Ti + APTES + Glicòlic + 
Pèptid - 5min ultrasons

Ti + APTES + Malònic + 
Pèptid - 0min ultrasons

Ti + APTES + Malònic + 
Pèptid - 5min ultrasons

Ti + APTES + Malònic + 
Pèptid - 10min ultrasons

Ti + APTES + Malònic + 
Pèptid - 15min ultrasons

Ti + APTES + Glicòlic + 
Pèptid - 10min ultrasons

Ti + APTES + Glicòlic + 
Pèptid - 15min ultrasons

Ti + APTES + Glutàric + 
Pèptid - 5min ultrasons

Ti + APTES + Glutàric + 
Pèptid - 10min ultrasons

Ti + APTES + Glutàric + 
Pèptid - 15min ultrasons

Ti + APTES + Glutàric + 
Pèptid - 0min ultrasons

Ti + APTES + Pèptid - 
0min ultrasons

Ti + APTES + Pèptid - 
5min ultrasons

Ti + APTES + Pèptid - 
10min ultrasons

Ti + APTES + Pèptid - 
15min ultrasons

Ti + Pèptid - 0min 
Ti + Pèptid - 5min 

ultrasons
Ti + Pèptid - 10min 

ultrasons Ti + Pèptid - 15min 



En totes les imatges s’han uti l i tzat les mateixes condicions de microscopi:
- Temps d’adquisició de la imatge: 1200ms.
-Histograma: 0-100%
- ISO 800.

Tal i com s’ha fet per analitzar mitjançant fluorescència les  mostres  inicials, a continuació 
s’analitzaran les intensitats (A) de les totes les mostres en els diferents temps d’ultrasons.

Mostra Intensitat 
(A) 0 min

Intensitat 
(A) 5 min

Intensitat 
(A) 10 
min

Intensitat 
(A) 15 
min

Titani 1,08 1,06 1,04 1,03

Titani silanitzat amb APTES 1,84 1,65 1,46 1,43

Titani silanitzat amb APTES i funcionalitzat 
amb àcid malònic

2,24 1,95 1,52 1,14

Titani silanitzat amb APTES i funcionalitzat 
amb àcid glutàric

2,05 1,96 1,78 1,36

Titani silanitzat amb APTES i funcionalitzat 
amb àcid glicòlic

1,61 1,74 1,41 2,03

Titani net submergit 14h en una solució de 
pèptid-DMF

1,52 1,49 1,36 1,13

Titani silanitzat amb APTES i submergit durant 
14h en una solució de pèptid-DMF

3,19 1,96 1,65 1,09

Titani silanitzat amb APTES, funcionalitzat 
amb àcid malònic i submergit durant 14h en 

una solució de pèptid-DMF

26,35 18,12 8,81 5,47

Titani silanitzat amb APTES, funcionalitzat 
amb àcid glutàric i submergit durant 14h en 

una solució de pèptid-DMF

16,21 4,49 2,41 4,27

Titani silanitzat amb APTES, funcionalitzat 
amb àcid glicòlic i submergit durant 14h en una 

solució de pèptid-DMF

22,24 4,82 3,93 3,33

Taula 4.5. Recull de les intensitats de les mostres amb diferents temps d’ultrasons
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A continuació, per tal de veure la evolució de la intensitat en funció del temps  que s’han vist 

exposades  les mostres  als  ultrasons, es  mostra un gràfic on es pot veure com aquesta va variant al 
llarg del en funció del temps d’exposició.

Per tal de veure altre cop  les diferencies  significatives  entre les  mostres  que més ens  interessen, és 

a dir, aquelles  que han set  biofuncionalitzades  amb  els  diferents  àcids  s’ha realitzat un estudi p-
valor. En aquest  cas  s’ha realitzat un estudi ANOVA per  les  mostres  en cada punt dels 
ultrasons, per tal de veure les diferencies significatives en cada interval de temps.

Taula ANOVA per a les mostres passats 0 minuts d’ultrasons:

Mostra pvalor

Ti+APTES+Pèptid vs Ti+APTES+Malònic+Pèptid 0,143

Ti+APTES+Pèptid vs Ti+APTES+Glutàric+Pèptid 0,098

Ti+APTES+Pèptid vs Ti+APTES+Glicòlic+Pèptid 0,075

Ti+APTES+Malònic+Pèptid vs Ti+APTES+Glutàric+Pèptid 0,054

Ti+APTES+Malònic+Pèptid vs Ti+APTES+Glicòlic+Pèptid 0,063

Ti+APTES+Glicòlic+Pèptid vs Ti+APTES+Glutàric+Pèptid 0,011

Grafic 4.3. Recull de les diferents intensitats de les mostres després de varis temps d’ultrasons.

Taula 4.6. Resultats de la taula ANOVA per a les mostres sotmeses a 0 minuts d’ultrasons

BIOFUNCIONALITZACIÓ DE SUPERFÍCIES DE TITANI                                                   Pàgina -79



Taula ANOVA per a les mostres passats 5 minuts d’ultrasons:

Mostra pvalor

Ti+APTES+Pèptid vs Ti+APTES+Malònic+Pèptid 0,031

Ti+APTES+Pèptid vs Ti+APTES+Glutàric+Pèptid 0,022

Ti+APTES+Pèptid vs Ti+APTES+Glicòlic+Pèptid 0,025

Ti+APTES+Malònic+Pèptid vs Ti+APTES+Glutàric+Pèptid 0,053

Ti+APTES+Malònic+Pèptid vs Ti+APTES+Glicòlic+Pèptid 0,073

Ti+APTES+Glicòlic+Pèptid vs Ti+APTES+Glutàric+Pèptid 0,210

Taula ANOVA per a les mostres passats 10 minuts d’ultrasons:

Mostra pvalor

Ti+APTES+Pèptid vs Ti+APTES+Malònic+Pèptid 0,020

Ti+APTES+Pèptid vs Ti+APTES+Glutàric+Pèptid 0,023

Ti+APTES+Pèptid vs Ti+APTES+Glicòlic+Pèptid 0,290

Ti+APTES+Malònic+Pèptid vs Ti+APTES+Glutàric+Pèptid 0,073

Ti+APTES+Malònic+Pèptid vs Ti+APTES+Glicòlic+Pèptid 0,053

Ti+APTES+Glicòlic+Pèptid vs Ti+APTES+Glutàric+Pèptid 0,008

Taula 4.7. Resultats de la taula ANOVA per a les mostres sotmeses a 5 minuts d’ultrasons

Taula 4.8. Resultats de la taula ANOVA per a les mostres sotmeses a 10 minuts d’ultrasons
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Taula ANOVA per a les mostres passats 15 minuts d’ultrasons:

Mostra pvalor

Ti+APTES+Pèptid vs Ti+APTES+Malònic+Pèptid 0,023

Ti+APTES+Pèptid vs Ti+APTES+Glutàric+Pèptid 0,012

Ti+APTES+Pèptid vs Ti+APTES+Glicòlic+Pèptid 0,033

Ti+APTES+Malònic+Pèptid vs Ti+APTES+Glutàric+Pèptid 0,053

Ti+APTES+Malònic+Pèptid vs Ti+APTES+Glicòlic+Pèptid 0,069

Ti+APTES+Glicòlic+Pèptid vs Ti+APTES+Glutàric+Pèptid 0,014

4.2.3. ESTUDI CANVI METODOLOGIA SILANITZACIÓ
Un cop  observats  els  resultats  de l’estabilitat  de la unió silà pèptid, es  pot  observar com es 
produeix un ràpid decreixement en les  provetes  que s’han biofuncionalitzat completament, és a 

dir, que s’han silanitzat, s’han adherit l’àcid corresponent i finalment s’ha afegit el pèptid a 

la superfície del titani.

Una possible  causa d’aquest ràpid decreixement, és el fet que durant la silanització el temps 
d’ultrasons no sigui suficient i per  això enlloc de  formar-se una monocapa de silà es formi una 

multicapa, provocant el no enllaç covalent amb la superfície  de  titani i que, com a conseqüència, 
aquest es desprengui molt fàcilment durant l’estudi d’estabilitat.

Per tal de veure si aquest era un possible factor  que causava la no estabilitat de la unió, es  va 
canviar el procés de silanització a:

-Durant el procés de silanització, en comptes de sacsejar-ho durant 1 hora continuada, es 
decideix fer el procés de, 1 minut d’ultrasons-10 minuts de sacseig, així durant 1 hora.

-Neteja posterior a la silanització amb aigua durant 20 minuts en els ultrasons.

Taula 4.9. Resultats de la taula ANOVA per a les mostres sotmeses a 15 minuts d’ultrasons
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Un cop fet aquest procés  de  biofuncionalització s’han obtingut  aquests  resultats  al microscopi, de 

l’estudi de l’estabilitat de la unió silà pèptid produïda amb aquest procés de silanització.

Per tal de veure si s’ha produït una millora en l’estabilitat de la unió silà pèptid, es  tornen a 
comparar les intensitats de les diferents mostres.

Ti + APTES + Malònic + 
Pèptid - 0min ultrasons

Ti + APTES + Malònic + 
Pèptid - 5min ultrasons

Ti + APTES + Malònic + 
Pèptid - 10min ultrasons

Ti + APTES + Malònic + 
Pèptid - 15min ultrasons

Ti + APTES + Glutàric + 
Pèptid - 0min ultrasons

Ti + APTES + Glutàric + 
Pèptid - 5min ultrasons

Ti + APTES + Glutàric + 
Pèptid - 10min ultrasons

Ti + APTES + Glutàric + 
Pèptid - 15min ultrasons

Ti + APTES + Glicòlic + 
Pèptid - 0min ultrasons

Ti + APTES + Glicòlic + 
Pèptid - 5min ultrasons

Ti + APTES + Glicòlic + 
Pèptid - 10min ultrasons

Ti + APTES + Glicòlic + 
Pèptid - 15min ultrasons

Figura 4.4. Imatges preses amb el microscopi de fluorescència de les diferents mostres.
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Mostra Intensitat 
(A) 0 min

Intensitat 
(A) 5 min

Intensitat 
(A) 10 
min

Intensitat 
(A) 15 
min

Titani silanitzat amb APTES, funcionalitzat 
amb àcid malònic i submergit durant 14h en 

una solució de pèptid-DMF

50,6 24,61 21,26 11,24

Titani silanitzat amb APTES, funcionalitzat 
amb àcid glutàric i submergit durant 14h en 

una solució de pèptid-DMF

18,12 11,48 11,08 3,82

Titani silanitzat amb APTES, funcionalitzat 
amb àcid glicòlic i submergit durant 14h en 

una solució de pèptid-DMF

6,55 8,41 8,18 1,961

I, tal i com s’ha fet amb  la resta d’estudis, a continuació es  presenta la gràfica resum de la 

variació de la intensitat en funció del temps en el qual ha estat sotmesa la mostra a ultrasons.

Taula 4.10. Intensitat mitjana de les fotografies realitzades mitjançant el microscòpi.

Gràfic 4.4. Recull de les intensitats mitjanes
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A continuació es  realitza un estudi de la variança per tal de  veure  les  diferencies  significatives 
entre les  mostres, i comprovar  si realment hi ha hagut un canvi prou significatiu dels  valors de 
les intensitats de les mostres com per canviar la metodologia de treball.

Mostres pvalor

Ti+APTES+Malònic+Pèptid vs Ti+APTES+Malònic+Pèptid 0,081

Ti+APTES+Glutàric+Pèptid vs Ti+APTES+Glutàric+Pèptid 0,047

Ti+APTES+Glicòlic+Pèptid vs Ti+APTES+Glicòlic+Pèptid 0,011

4.2.4. ESTUDI MICROBALANÇA RESSONADORA DE QUARS
Una manera d’anar  veient l’evolució de l’adhesió del pèptid a la superfície de la mostra és 

utilitzant una balança de quars.

Abans  d’utilitzar-la, s’ha hagut de comprovar la solubilitat dels  àcids  amb l’aigua, ja que a 

la balança de quars  se li ha d’introduir aigua en comptes de les  solucions  que s’han utilitzat 
fins ara per tal d’adherir els àcids.

Dels tres  àcids  utilitzats, s’ha escollit l’àcid Malònic per  tal de fer  l’estudi de la  microbalança 

ressonadora de quars  ja que dels  tres àcids  fets  servir durant tot el projecte, el que ha presentat 
un millor  comportament i del que s’ha observat una millor  estabilitat de l’enllaç ha sigut 

l’àcid malònic, és  per això que es  va decidir  utilitzar aquest per  a realitzar aquesta última 
prova.

En aquests  gràfics es  distingeixen dos  components, la freqüència (F) i el coeficient de dissipació 
(D). La freqüència ens  informa de la quantitat de matèria que s’adhereix a la superficie de la 

mostra, tenint  una relació inversa amb  la massa, és a dir, quan la freqüència augmenta vol dir 

que la mostra perd massa. En canvi el coeficient de dissipació ens  dóna informació sobre la 
rigidesa, és a dir, informació sobre la pròpia capa.

Taula 4.11. Valors de p segons l’àcid utilitzat despers de 15 minuts d’ultrasons
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Tot seguit, es  mostren les  imatges de  les  gràfiques  obtingudes  amb el procés d’adhesió del pèptid 

utilitzant àcid malònic com a molècula d’unió.

Figura 4.5. Gràfic de freqüpencia 5MHz
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Figura 4.6. Gràfic de freqüència 14,7 MHz

Figura 4.7. Gràfic de freqüència 28,4 MHz
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De totes les quatre gràfiques la més fiable d’elles és la referent a la freqüència de 14,7 MHz. 

Es per això que es la que s’ha triat per tal d’estudiar més detingudament.
En ella es poden observar clarament 4 canvis diferenciats pel que fa a la freqüència (F).

Figura 4.8. Gràfic de freqüència 34,7 MHz
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2 3 41

La primera fase que es  veu que no està numerada és la corresponent al punt inicial del 

procediment, on només està la mostra amb la solució tampó (MES) fins que s’estabilitza.
1.- Punt inicial del procediment, una vegada està silanitzada la proveta, s’introdueix dins  la 

balança de quars amb la solució tampó (MES) fins a la estabilització.

2.- Adhesió de  l’àcid malònic a la proveta. Es deixa reaccionar fins que arriba a 
l’estabilització.

3.- Neteja del malònic sobrant amb la solució tampó (MES).

4.- Adhesió del pèptid a la proveta, i es deixa reaccionar  aproximadament 21h, fins que es  veu 
una estabilitat en la proveta i, per tant, l’adhesió de tot el pèptid en ella.

Figura 4.9. Gràfic de freqüència 14,9 MHz
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CAPÍTOL 5

DISCUSSIÓ DELS RESULTATS

________________________
5.1. AVALUACIÓ DE LES SUPERFÍCIES 

HIDROFÒBIQUES I HIDROFÍLIQUES
Com es  pot comprovar en totes  les  mostres, es veu que la silanització provoca un augment de 
l’angle de  contacte, per tant fa que augmenti el comportament hidrofòbic de la mostra i que  com 

a conseqüència tingui menys afinitat amb l’aigua.

Pel que fa a les  provetes  que tenen adherit àcid però sense pèptid el resultat es  com l’esperat. 

Totes tres  tenen un comportament similar, però dins  de la igualtat la mostra que té un major 
angle de contacte i, per tant és  més  hidrofòbica, és  la proveta amb  àcid Glicòlic fet que ens fa 

pensar  que dels  tres  àcids  el que té un major  comportament antifouling, és  a dir, el que té un 

caràcter  menys  afí amb l’aigua i el que  permetrà que hi hagi una acumulació menor  de material 
biològic no desitjat en la superfície del titani, és el Glicòlic.

Les mostres  silanitzades  i, sense haver adherit l’àcid, que es funcionalitzen amb pèptid mostren 

un comportament més  hidrofílic, ja que disminueix l’angle de contacte. Aquest fet és  perquè en 
aquest cas  no s’ha fet reaccionar  els  grups  de -OH que queden lliures  a la superfícies  de la 
mostra al realitzar el plasma cleaning  i, per  tant, queden lliures  per  a poder reaccionar amb 
l’aigua, mostrant una major afinitat amb aquesta.
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Si observem les  mostres en les  quals  si que s’hi adherit pèptid es  veu que estadísticament entre 

les que  si que s’ha adherit àcid i les que no, no hi ha diferències  significatives (taula 4.2). Per 
contra, si es  presta atenció a les  diferències  que hi han entre les mostres que si que se’ls hi ha 

adherit àcid, observem que en les  comparacions  que s’han fet entre l’àcid malònic i el glutàric i 

el glicòlic si que s’observen diferencies  significatives  en els angles  de contacte a la superfície del 
titani. En canvi si es compara el glutàric amb el glicòlic aquestes  diferencies  deixen de  ser 
significatives.

5.2. ESTUDI DE LA UNIÓ SILÀ-PÈPTID
5.2.1. FLUORESCÈNCIA

En totes  les  mostres  funcionalitzades  ha sigut possible veure fluorescència, demostrant d’aquesta 

manera que s’ha adherit a la superfície pèptid.

Si s’observen les  mostres  les quals  s’han tractat amb àcid i les  que no, es  veu una clara 
diferencia de color entre unes  i les altres, fent obvia la diferència de pèptid que s’han enllaçat 
en un cas  i en un altre. Aquest  fet  es  pot comprovar  observant el valor  de p de la taula 4.4 on 

es  veu que hi ha una diferencia significativa estadísticament entre la mostra de titani APTES i 
pèptid i la mostra de titani APTES malònic i pèptid.

El cas que s’ha de mirar  amb  deteniment, són els  tres  casos en els  qual s’ha adherit l’àcid, ja 
que s’han fet servir tres  àcids  diferents  per tal de  comprovar quin dels  tres  és  el que millor 

respon a la funcionalització.
Si es  comparen els  valor  de p que s’han obtingut  en la taula 4.4, s’observa que en els  casos  en 
els que es  comparen l’àcid malònic amb  el glutàric i el glicòlic si que s’obtenen diferencies 

significatives pel que fa referència a la intensitat de la mostra.

Si observem la gràfica 4.2 es  pot veure com clarament les  mostres  que presenten una major 
intensitat de  fluorescència són les que s’han tractat amb malònic, per  sobre de les que s’han 

tractat amb glicòlic o glutàric.
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5.2.2. ESTABILITAT DE LA UNIÓ SILÀ-PÈPTID
Un dels  objectius  de la prova d’estabilitat de la unió es  veure si l’enllaç del pèptid amb la 
superfície de titani és  o no estable. Per això, després de sotmetre  a les  mostres  de titani a 15 min 
d’ultrasons s’ha pogut observar el decreixement de la intensitat de les mostres.
Un cop han transcorregut  els  15 minuts  d'ultrasons  la mostra que més  intensitat té, segueix sent 

aquell que porta àcid Malònic, per sobre de les que porten Glutàric i Glicòlic, tal i com 

passa just després de  la biofuncionalització, que la mostra que presenta una major  intensitat és  la 
que està tractada amb àcid Malònic.

En totes  les  provetes s’observa una pèrdua de la intensitat en les  proves  de  fluorescència, fet que 

corrobora que tot el pèptid que hi havia a la superfície de les mostres  no estava enllaçat 
establement.

Dins  de la globalitat de  les  mostres, les  que més  interessen són aquelles  que han estat silanitzades 
i posteriorment se li ha adherit el pèptid a la seva superfície.
En aquest grup  de mostres es poden veure  canvis significatius entre les  mostres en les  quals  se’ls 
hi ha aplicat molècula d’unió (malònic, glicòlic i glutàric) i en les  que no. Aquest fet  es  pot 
comprovar en la taula 4.5, que  ens  mostra el valor de p comparant les mostres  que s’han 
funcionalitzat amb àcid i les  que no i, a la vegada, dins  de les  que s’han funcionalitzat amb àcid 
les diferencies significatives o no que hi ha entre elles.

S’observen diferències significatives entre les tres  mostres que s’han funcionalitzat amb àcid 

(malònic, glicòlic i glutàric) i les que no, així com la diferència significativa que  hi ha entre les 
mostres  funcionalitzades  amb  malònic vs les que han estat funcionalitzades amb glicòlic o Glutàric. 

Fet que porta a pensar que dels  tres  àcids el que comença a ser  més  favorable a la 
biofuncionalització és l’àcid malònic.

En aquest apartat també es  pot observar la variació de la intensitat de les mostres en funció del 
temps  d’ultrasons. Si s’observa la gràfica 4.4 es  pot veure com en la majoria de les  mostres  ha 

hagut un decreixement de la intensitat lluminosa, fent-se  més  evident en les mostres que han 
estat funcionalitzades  amb  àcid, ja que des  d’un primer moment s’ha adherit més  pèptid a la 

superfície de titani, però aquest decreixement fa evident que l’enllaç no és estable.

En la següent taula es pot veure un resum del decreixement de les intensitats.
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Mostra 0min 
ultrasons

15min 
ultrasons

%variació 
intensitat

Titani 1,027 0,978 -4,77

Titani silanitzat amb APTES 1,946 3,065 57,48

Titani silanitzat amb APTES i funcionalitzat amb àcid malònic 1,672 2,096 25,40

Titani silanitzat amb APTES i funcionalitzat amb àcid glutàric 1,568 1,956 24,75

Titani silanitzat amb APTES i funcionalitzat amb àcid glicòlic 2,474 1,959 -20,82

Titani net submergit 14h en una solució de pèptid-DMF 26,525 21,976 -17,15

Titani silanitzat amb APTES i submergit durant 14h en una 
solució de pèptid-DMF

21,277 8,814 -58,57

Titani silanitzat amb APTES, funcionalitzat amb àcid malònic i 
submergit durant 14h en una solució de pèptid-DMF

14,215 2,434 -82,87

Titani silanitzat amb APTES, funcionalitzat amb àcid glutàric i 
submergit durant 14h en una solució de pèptid-DMF

14,090 1,928 -86,32

Titani silanitzat amb APTES, funcionalitzat amb àcid glicòlic i 
submergit durant 14h en una solució de pèptid-DMF

15,964 2,217 -86,11

Tal i com s’ha comentat anteriorment, es pot observar  que el decreixement de la intensitat  de 
les mostres  és  més  evident  en les  que s’ha funcionalitzat amb àcid que en les  que no. Arribant a 

assolir-se fins  a un 86% de decreixement, sent així en part, perquè els valors  d’intensitat 
inicials són molt més elevats.

Si ens  situem després  de que hagin transcorregut 15 minuts  d’ultrasons i es tornen a comprovar 
els valor de p per  veure les  diferencies  significatives  de les  intensitats, es  pot veure en les  taules 

4.6, 4.7, 4.8 i 4.9 com en tots els  casos hi ha una diferència significativa entre les  mostres amb 
àcid malònic i les mostres amb àcid glutàric i glicòlic.

Els resultats  obtinguts i la discussió d’aquests  fa pensar en un possible problema en el procés  de 

silanització degut al gran decreixement de la intensitats  de les  mostres. Es  per  això que a partir 

d’aquests resultats  s’ha plantejat un canvi en el procés  de  silanització, per  tal provocar  la 
formació d’una monocapa de silà per tal que l’àcid reaccioni amb aquesta monocapa provocant 

Taula 5.1. Decreixement de les intensitats de les mostres
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un enllaç covalent i fent així que els  processos  posteriors  s’enllacin covalentment entre ells  i 

evitar el despreniment del pèptid de la superfície de titani durant el procés d’ultrasons.

5.2.3. ESTUDI CANVI METODOLOGIA DE SILANITZACIÓ
Mirant els  valors  de les  intensitats  obtingudes  amb  la segona metodologia de silanització utilitzada 

(taula 4.10) es  veu com el valor  de la intensitat final en el cas  de l’àcid malònic és  més elevada 

en aquest cas  que amb el primer  sistema de silanització, passant d’un valor de 5,47A a un de 
11,24A. En els altres dos casos, glutàric i glicòlic, hi ha un decreixement del valor.

Si, a mes  a més, s’observen els  valors  de  p  de la taula 4.11 obtinguts en fer  l’estudi de la 

variança per  tal de veure quines diferències  són significatives  i quines no, podem veure que la 

diferencia que s’obté en la intensitat en les  mostres  que ha estat tractades  amb àcid malònic sí 
que és  significativa, en canvi la diferència que hi ha en el cas  dels  altres  dos  àcids  no es pot 
considerar com a significativa.

5.2.4. ESTUDI MICROBALANÇA RESSONADORA DE QUARS
Un cop s’han observat els resultats  obtinguts  en la resta d’apartats, s’ha decidit realitzar la 
prova de balança de  quars  per  l’àcid amb  millors prestacions  durant el procés  de 

biofuncionalització, que en aquest cas és l’àcid malònic.
Durant aquest procés  es pot veure l’evolució de tot  el procés  de funcionalització. Dels  quatres 

gràfics obtinguts, el que més  segurs  són els seus  resultats  és  el corresponent a 14,7 Hz i, per 

tant, serà aquest el que s’ha analitzat per tal de treure les conclusions corresponents.

Durant el gràfic es pot observar, és  necessari uns  temps  de repòs  per tal que la proveta 
s’estabilitzi, arribant a durar tot el procés 24h aproximadament.

Tenint en compte que l’evolució de la freqüència es  de relació inversa a la massa, es pot 
comprovar com en el tram 1 de la figura 4.9 hi ha un decreixement  de la massa de la proveta 

corresponent a l’adhesió del MES, ja que la proveta s’introdueix a la balança de quars 
silanitzada i en aquest primera etapa s’elimina tot aquella matèria que no s’ha enllaçat de 
manera estable.
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Un cop s’ha estabilitzat aquest primera fase, s’adhereix l’àcid malònic  veient com la proveta 

guanya molta matèria de cop, perdent part d’aquest fins a arribar  a l’estabilització, volent dir 
que s’ha format l’enllaç covalent entre el silà i l’àcid.

La tercera etapa és l’adhesió de MES a la proveta per eliminar  tota aquella part de l’àcid que 
no s’ha enllaçat de manera estable.

Es  pot observar  com hi ha una gran pèrdua de massa, ja que la freqüència creix molt ràpidament, 
ja que  està netejant tot l’àcid sobrant. A més a més, s’ha de tenir en compte que  l’enllaç que 

es  du a terme  entre el silà i l’àcid es  tracta de nanograms  i per  tant l’error de precisió de la 

balança quan es tracten mesures tant petites creix molt ràpidament.

En la quarta i última etapa, és  pot veure el procés  d’adhesió del pèptid a la superfície del titani, 
veient-se com la massa de la proveta torna a créixer fins arribar a l’estabilització.

Finalment, es  va comprovar que la netejar amb MES la proveta biofuncionalitzada per complert 
no perdés més massa de la que tenia inicialment, obtenint-se un resultat positiu a la prova.
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CAPÍTOL   6

CONCLUSIONS
________________________

Una vegada analitzats i discutits els resultats, es conclou que:
- S’ha desenvolupat parcialment un nou procés de biofuncionalització utilitzant un nou 

crosslinker, l’àcid malònic, el qual no s’havia utilitzat anteriorment  en la immobilització de 
molècules.

En perspectives  futures, caldria seguir  investigant sobre els  crosslinkers  utilitzats, ja que tot i que 
el que té millor resposta és  l’àcid malònic, el que té major  resposta antifouling  es  l’àcid glicòlic 

fet que comportaria estudiar  per veure quin dels  dos  àcids  interessa més per  tal de millorar 
l’osteointegració o altres mecanismes biològics.

Altres conclusions obtingudes:
- A partir  de l’angle de  contacte es  pot  veure com els àcids  utilitzats  augmenten el caràcter 
hidrofòbic del titani.

- Mitjançant l’estudi de fluorescència es veu una clara diferència d’intensitat lluminosa entre 

els  tres  crosslinkers  utilitzats, obtenint  major  intensitat lum ínica en les  provetes 
biofuncionalitzades amb àcid malònic.

- L’estabilitat de la unió silà pèptid canvia significativament en quan es  canvia la metodologia 

de silanització.
- Per tal d’obtenir una completa adhesió del pèptid a la superfície  de la proveta de titani cal fer 

reaccionar  la proveta amb el pèptid durant 20h com a mínim. D’aquest manera s’obté una 
certa estabilitat de la unió.
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ANNEX A

IMPACTE ECONÒMIC

________________________
En l’actual capítol s’agrupen els  costos del projecte, principalment per l’estudi realitzat 
poguent englobar  varis  assaigs. En aquests  són considerats  els  reactius  específics, els equips 
utilitzats i el personal necessari per a poder realitzar-ho.

S’ha elaborat una taula en la qual s’engloba el material bàsic tant del laboratori com 

d’oficina, a més a més d’altres activitats com és la formació del problema entre altres coses.

Les taules  corresponents  a la matèria prima, el polit i la neteja de les  mostres  comptabilitzat 
l’utilitzat durant tot el projecte per el que no es torna a comptabilitzar en cap altre apartat.

Els costos  de  personal s’han calculat segons  el preu per hora, considerant que el cost d’un 

enginyer junior és de 20€/h (es considerat el sou junt amb la quota patronal).

El valor dels  reactius  utilitzats ve donat en €/volum o €/massa segons sigui l’estat del producte 
líquid o sòlid una vegada s’ha comprat.

A continuació es presenten les taules amb els costos del projecte detallats.
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Matèria primera

Conceptes Quantitat Preu Cost (€)

Barra de titani de metro i mitg de longitud i de 10 mm 
d’ample

0’5 uni 368,45€/barra 184,23

Cost total associat a la matèria primera 184,23

Preparació de les mostres

Conceptes Quantitat 
(unitats)

Preu Cost (€)

Material

Disc abrasiu de carbur de silici de 23cm de 
diàmetre

1 25,70 €/uni 25,70

Disc de pols de diamant de 125mm de diàmetre i 
de 0,4m de gruix

1 248,67 €/uni 248,67

Draps de carbur de silici de 200mm de diàmetre

P240 1 4,04 €/uni 4,04

P400 1 4,04 €/uni 4,04

P600 1 4,04 €/uni 4,04

P1200 1 9,37 €/uni 9,37

Draps de carbur de silici de 305mm de diàmetre

P240 4 14,75 €/uni 59,00

P400 4 14,75 €/uni 59,00

P600 4 14,75 €/uni 59,00

P1200 4 17,9 €/uni 71,60

P4000 4 17,9 €/uni 71,60

Draps de vellut de 200mm 1 16,1 €/uni 16,1

Drap de vellut de 305mm 4 37,82€/uni 151,28

Sílica coloidal 1/2 L 161 €/L 80,50

Taula A.1. Costos associats a la matèria prima sense I.V.A
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Conceptes Quantitat 
(unitats)

Preu Cost (€)

Solució 50% HNO3+50% NH4HF2 0,2 L 60 €/L 12,00

Superglue 3 3,65 €/uni 10,95

Equip

Talladora refrigerada Leco CM-12 20 min 15 €/h 5,00

Esmeriladora Formis 1CV 5 min 5 €/h 0,41

Talladora Struers Accutom-50 30 h 20 €/h 600,00

Pulidora automàtica Buehler 60 h 30 €/h 1800,00

Pulidora manual Struers 24 h 20 €/h 480,00

Personal

Tall del cilindre a segments 20min 20 €/h 6,67

Tall a discs de 2mm de gruix 30h 20 €/h 600,00

Polit manual 24h 20 €/h 480,00

Polit automàtic 60h 20 €/h 1200,00

Cost total associat a la preparació de les mostres 6058,97

Neteja de les mostres

Conceptes Quantitat Preu Cost (€)

Material

Hidròxid de sodi 10gr 16,30 €/Kg 0,163

Acetona 1 L 16,65 €/L 16,65

Etanol 0,5 L 25,5 €/L 12,75

Ciclohexano 0,5 L 37,21 €/L 18,61

Isopropanol 0,5 L 23,29 €/L 11,65

Personal

Taula A.2. Costos associats a la preparació de les mostres sense I.V.A
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Conceptes Quantitat Preu Cost (€)

Neteja de les mostres 25 h 20 €/h 500,00

Cost total associat a la neteja de les mostres 559,82

Avaluació superfícies hidrofòbiques i hidrofíliques

Concepte Quantitat Preu Cost (€)

Material

APTES 21 ml 28,30 €/100 ml 5,94

DIEA 10,5 ml 42,64 €/100ml 4,48

Pentano 23,5 ml 90,77 €/L 2,13

Etanol 420 ml 25,5 €/L 10,71

Isopropanol 420 ml 23,39 €/L 9,78

Acetona 420 ml 16,65 €/L 6,99

DMF 20 ml 21,1 €/L 0,42

HBTU 18,2 mg 1,95 €/g 0,03

Àcid malònic 2,5 mg 22,90 €/100g 0,0006

Àcid glutàric 3,2 mg 40,80 €/100g 0,0013

Àcid glicòlic 3,17 mg 165,50 €/100g 0,006

Pèptid fluorescent 0,9 mg 41 €/mg 36,90

Equip

Plasma cleaning Harrick 30 min 5,74 €/h 2,87

Personal

Preparació de les mostres 10h 20 €/h 200,00

Angle de contacte 5h 20 €/h 100,00

Tècnic de laboratori 15 min 20 €/h 15,00

Taula A.3. Costos associats a la neteja de les mostres sense I.V.A
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Concepte Quantitat Preu Cost (€)

Anàlisi dels resultats 5h 20 €/h 100,00

Cost total associat a l’avaluació de 
superfície hidrofòbiques i hidrofíliques

495,26

Estudi de la unió silà pèptid

Concepte Quantitat Preu Cost (€)

Material

APTES 42 ml 28,30 €/100 ml 11,88

DIEA 21 ml 42,64 €/100ml 8,96

Pentano 47 ml 90,77 €/L 4,26

Etanol 840 ml 25,5 €/L 21,42

Isopropanol 840 ml 23,39 €/L 19,56

Acetona 840 ml 16,65 €/L 13,98

DMF 40 ml 21,1 €/L 0,84

HBTU 36,4 mg 1,95 €/g 0,06

Àcid malònic 5 mg 22,90 €/100g 0,001

Àcid glutàric 6,4 mg 40,80 €/100g 0,002

Àcid glicòlic 6,34 mg 165,50 €/100g 0,010

Pèptid fluorescent 1,8 mg 41 €/mg 73,80

Equip

Plasma cleaning Harrick 30 min 5,74 €/h 2,87

Microscopi fluorescència Nikon E600 6h 60 €/h 360,00

Personal

Preparació de les mostres 20h 20 €/h 200,00

Microscopi de fluorescència 6h 20 €/h 120,00

Taula A.4. Costos associats a l’avaluació de superfícies hidrfòbiques i hidrofíliques sense I.V.A
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Concepte Quantitat Preu Cost (€)

Anàlisi dels resultats 10 20 €/h 200,00

Cost total associat a l’estudi de la unió 
silà pèptid

1037,64

Estudi de la balança de quars

Concepte Quantitat Preu Cost (€)

Material

APTES 42 ml 28,30 €/100 ml 11,88

DIEA 21 ml 42,64 €/100ml 8,96

Pentano 47 ml 90,77 €/L 4,26

Etanol 840 ml 25,5 €/L 21,42

Isopropanol 840 ml 23,39 €/L 19,56

Acetona 840 ml 16,65 €/L 13,98

MES 20 ml 25,67 €/L 0,51

EDC 4,4 mg 3,54 €/g 0,015

NHS 6,6 mg 2,71 €/g 0,017

Àcid malònic 5 mg 22,90 €/100g 0,001

Àcid glutàric 6,4 mg 40,80 €/100g 0,002

Àcid glicòlic 6,34 mg 165,50 €/100g 0,010

Pèptid fluorescent 1,8 mg 41 €/mg 73,80

Proveta cristall 2 unitats 600 €/uni 1200

Equip

Plasma cleaning Harrick 30 min 5,74 €/h 2,87

Balança de quars 48h 14,76 €/h 708,48

Personal

Taula A.5. Costos associats a l’avaluació de la unió silà pèptid sense I.V.A
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Concepte Quantitat Preu Cost (€)

Preparació de les mostres 20h 20 €/h 200,00

Balança de quars 48h 20 €/h 960

Anàlisi dels resultats 15h 20 €/h 300

Cost total associat a l’estudi de la 
balança de quars

3525,77

Varis

Concepte Quantitat Preu Cost (€)

Material

Material d’oficina 300,00

Varis laboratori 600,00

Ús de material de laboratori varis 1000,00

Personal

Formació sobre el problema 25h 20 €/h 500,00

Búsqueda bibliografica 35h 20 €/h 700,00

Dedicació dels tutors 20h 90 €/h 1800,00

Dedicació de tècnics i companys 50h 60 €/h 3000,00

Redacció de la memòria 200h 20 €/h 4000,00

Cost total associat a varis 11900

- Varis laboratori: guants, pots de plàstic, caixes per guardar mostres, etc.
- Ús de material de laboratori varis: microscopis òptics, talladores, etc.

A continuació es comptabilitza el cost sense I.V.A de tot el procés experiemental

Taula A.5. Costos associats a l’estudi de la balança de quars sense I.V.A

Taula A.6. Costos associats a varis sense I.V.A
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Concepte Cost (€)

Cost total associat a la matèria primera 184,23

Cost total associat a la preparació de les mostres 6058,97

Cost total associat a la neteja de les mostres 559,82

Cost total associat a l’avaluació de superfície hidrofòbiques i hidrofíliques 495,26

Cost total associat a l’estudi de la unió silà pèptid 1037,64

Cost total associat a l’estudi de la balança de quars 3525,77

Cost total associat a varis 11900,00

Cost total experimental sense I.V.A 23761,69

Finalment s’ha calculat el cost total del projecte amb I.V.A

Concepte Cost (€)

Cost total experimental 23761,69

Despeses generals (10% del cost total experimental) 2376,17

Seguretat i higiene laboral (3% del Cost total experimental) 712,85

Mermes (10% del Cost total experimental) 2376,17

Subtotal 29226,88

18 % I.V.A 5260,84

TOTAL I.V.A inclòs 34487,72

El cost total del projecte puja fins  la xifra de 34487,72 € del quals  23761,69 € corresponen al 
cost experimental, 2376,17 € a despeses  generals, 712,85 € a seguretat i higiene laboral i 

2376,17 € a material desprecintat (mermes).

Taula A.6. Cost total experimental sense I.V.A
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ANNEX B
IMPACTE MEDIAMBIENTAL

________________________
L’impacte mediambiental del projecte s¡ha tingut en compte en tot moment intentant de 
minimitzar-lo al màxim possible. És  per  això, que molts  dels  reactius utilitzats, tot  i utilitzar-se 
en petites quantitats han estat tractats d’una manera amiga amb el mediambient.

La legislació actual no permet tirar  a les cloaques  municipal matèries  o productes  d’ús  domèstic, 

industrial, sanitari, tòxic, perillós  o radioactiu. S’ha de realitzar una gestió dels  residus  eficaç 
que eviti que es tracti descontroladament.

B.1. GESTIÓ DE RESIDUS
Tant en el laboratori de Biomaterials  de l’Escola Tècnica Superior  d’Enginyeria Industrial com 

en el laboratori del grup IBEC de l’edifici Hèlix del Parc Científic de Barcelona, ambdós ubicats 

en el Campus Sud, Zona Universitària Diagonal) existeix un protocol de gestió de residus a seguir.

B.1.1. LABORATORI DE BIOMATERIALS
En el laboratori de Biomaterials  s’ha dut a terme només  la preparació de les  mostres. En aquest 

centre es  treballa únicament amb residus  químics  els quals  s’envasen segons  la seva composició 
química existint diferents  recipients  per el seu emmagatzematge. La seva localització en el 

laboratori és  estratègica, trobant-se en punts propers  a on són utilitzats  els  residus. Depenent del 
residu a tirar els envasos tenen una capacitat a una altra i estan identificats segons:
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- Residus àcids: envàs de PP amb una capacitat de 1/2 litre de residus.

- Residus bàsics: envàs de PP amb una capacitat de 1/2 litre de residus.
- Residus sòlids amb mercuri: envàs de PP amb una capacitat de 10 litres i boca ample.

- Aigua amb mercuri: envàs de PP amb una capacitat de 1/2 litre de residus.

- Residus sòlids metàl·lics: envàs de PP amb una capacitat de 1/2 litre de residus.

- Residus sòlids: envàs de PP amb una capacitat de 5 litres i boca ample.
- Dissolvents: envàs de PP amb una capacitat de 10 litres de residus.

Una vegada el recipient s’ha omplert és  emmagatzemat en un armari de seguretat. ECOCAT és 
una empresa que es  dedica a gestionar  residus  perillosos  a nivell nacional al igual que el seu 
tractament posterior sent aquesta l’encarregada de recollir  els  residus generats  en el laboratori 
cada 6 mesos.

B.1.2. LABORATORI DE BIOMATERIALS
EN el laboratori de l’edifici Hèlix s’han realitzat la gran majoria dels  assaigs  o la preparació 
d’aquests. En aquest treballen diferents  grups  d’investigació per el que la quantitat i la 

variabilitat de residus formats  són superiors  que en el laboratori de Biomaterials. Poden trobar-se 
tant residus químics com residus biològics, domèstics o d’oficina.

Així doncs, segons la naturalesa dels residus la seva recollida es separada en:
- La basura domèstica es troba en papereres  convencionals  localitzades  al llarg  dels  passadís, 
oficines i despatxs. 
- El paper d’oficina es recollit diariament pel personal de neteja del centre.
- El cartró s’ha de plegar i dipositar-se en els contenidors blaus habilitats en els passadís.
- El plàstic s’ha de dipositar en els contenidors grocs repartits pels passadís.

- El vidre sense trencar es recull en els contenidors verds situats en els passadís.

- Les piles es recullen en les papeleres en formes de piràmides repartides en els passadis.
- Els tonels  i els  cartutxos de les  impressores  es  dipositen en les  papereres  situades  al costat de les 
fotocopiadores i en els passadís propoers als ascensors.
- Els residus  resultants  de l’activitat d’investigació són classificats  segons  la seva naturalesa i 
el potencial de toxicitat existents:
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- Dissolvents  halogenats: productes  amb un percentatge d’halògens  major  a un 2% a 

excepció dels bifenilpoliclorats (PCBs) el qual es recull per separat.
- Dissolvents no halogentas: líquids orgànics que contenen menys d’un 2% d’halognats.

- Solucions  aquoses  àcides: aquells líquids  solubles  en aigua amb pH àcid. Poden ser àcids 

orgànics o inorgànics però solubles en aigua i de concentració baixa. Si la 
 

   concentració és superior al 10% han de ser  neutralitzats  o solubilitzats per ser abocats  
   en aquest contenidor.

- Solucions  aquoses  bàsiques: líquids  de pH bàsic solubles  en aigua. Si les  bases  són 
concentrades han de ser neutralitzades o diluir-se. 

- Residus  químics  específics: productes  que per la seva perillositat no poden incluir-se en 
els grups anteriors. Es troben en aquest grup:

- Peròxids.
- Compostos pirofòrics: magnesi metàl·lic en pols.

- Compostos molt reactius: clorurs àcids, metalls alcalins, compostos peroxidables.
- Compostos molt tòxics: cianurs i sulfurs.
- Compostos no identificats.

- Residus  sòlids  de laboratoris  químics: inclou paper impregnat, guants 
bruts, cristalls trencats, tot el material de rebuig  que es  produeix en el 

laboratori i no pot considerar-se material domèstic.
- Material punxant i tallant químic o biològic: els  recipients  són de pared 

rígida que es  tanquen hermèticament. Solen correspondre a pipetes 

Pasteur, agulles, portaobjectes, fulles  de bisturí, vidres  trencats entre 
d’altres.

- Residus  biològics  per  esterilitzar: corresponen a cultius  cel·lulars, cultius 
de microorganismes o mostres de teixits.
- Residus  biològics  citòxids  o citostàtics: requereixen precaucions  extremes 
per  a la seva gestió ja que es  destrueixen per  incineració controlada. Com 

exemples  es  troben medicaments  antineoplàstics, productes  químics 

cancerígens o mutàgens.
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La retirada de residus es  realitza per part del personal del Parc Científic sent ells  els  que 

s’encarreguen de la gestió. De forma periòdica, un dia fixe  a la setmana (dimecres) els 
contenidors plens són retirats i substituïts per d’altres de buits.

B.2. CONTAMINACIÓ ASSOCIADA ALS MATERIALS 

UTILITZATS
B.2.1. LABORATORI DE BIOMATERIALS

En el desbast de les mostres  és pràcticament impossible evitar la pèrdua d’aigua i contaminar 

l’aigua residual amb  les  partícules de titani resultants  del pulit. No obstant s’ha de pensar  que 
la quantitat del metall abocat  és ínfim ja que el desbast tantsols  redueix el gruix de  la mostra en 
l’ordre  d’algunes  micres. Per part de  l’aigua, sempre s’ha intentat consumir la quantitat 
justa i necessària.

Per poder aconseguir  l’efecte mirall desitjat sobre la superfície de les  provetes  s’ha utilitzat 

sílica coloidal i en el cas  del polit manual també s’ha optat  per una combinació d’àcids  de 

HNO3 i NH4HF2. Ambdós  solucions  no han pogut ser rescatades  una vegada s’han utilitzat 
acabant al clavegueram. És  important dir  que les  quantitats d'ambdós  productes  són petites  i 

s’ha de comentar  que estan altament diluïdes  i tot i això encara es dilueixen més  en contacte 
amb l’aigua utilitzada per pulir.

Durant la neteja dels discs  de titani s’utilitzen una serie de dissolvents que  una vegada utilitzats 
són abocats  en els recipients  respectius. En aquest cas, ha correspost al recipient de dissolucions 
situat en el laboratori de Biomaterials.

B.2.2. PROCÉS DE SILANITZACIÓ
El procés de silanització ha sigut el procés en el qual s’han generat major quantitat de residus.

De la silanització en si, s’obté una mescla de  DIEA-silà-pentà que degut a la presència del clor 
en el silà ha de ser abocada en el recipient de solucions halogenades.
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Els dissolvents  utilitzats per  a la neteja de les mostres després  de la silanització són dipositats  en 

el contenidor de recipients de solucions bàsiques.

B.2.3. FUNCIONALITZACIÓ
Pel que fa als  residus  obtinguts  del procés de  funcionalització amb els  tres  àcids  utilitzats, com 

s’han fet reaccionar amb  bases, s’han convertit en una solució bàsica i, per tant un cop 
realitzada la funcionalització s’aboca el líquid sobrant a les solucions bàsiques.

B.2.3. FLUORESCÈNCIA
El pèptid fluorescent està dissolt en carbonat de sodi. Per això i a que el volum generat és  de 

microlitres és abocat en el recipient de solucions bàsiques.

B.3. CONTAMINACIÓ ASSOCIADA A LES TÈCNIQUES 

UTILITZADES
Principalment, els equips utilitzats  han consumit electricitat. Es  desconeix la procedència 
d’aquesta per lo que quantificar el seu impacte sobre el mediambient és  impossible. De totes 
maneres s’ha intentat consumir la menor quantitat possible.

Durant el procés  de polit ha hagut un consum d’aigua abundant ja que la tècnica ho requeria. 

De totes maneres s’ha intentat consumir el necessari, no més.

B.4. ALTRES IMPACTES
En tot moment ha hagut un ús racional del paper evitant impressions innecessàries.
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