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I. RESUM 

Actualment l’ús dels ciments de fosfat de calci s’ha estès fins a convertir-los ja en una eina 

habitual en la medicina, especialment en els camps de la cirurgia oral, maxilofacial i 

ortopèdia. Tot i això, els ciments encara estan lluny de ser un biomaterial perfecte i queden 

molts aspectes en els quals millorar des de l’enginyeria. L’objectiu d’aquest treball és, doncs, 

optimitzar les formulacions actuals dels ciments, sobretot en l’aspecte de la biointegració del 

material.  

L’os es compon de forma natural bàsicament de dos components, hidroxiapatita i col·lagen. 

Els ciments ens aporten la part mineral que forma la hidroxiapatita però no la part orgànica. 

Per això, seguint una estratègia biomimètica es vol intentar introduir també la part orgànica 

dins el ciment amb la inserció del col·lagen, que només es pot aconseguir per síntesi animal. 

A priori, s’espera que el col·lagen millori la interacció de les cèl·lules òssies amb el material, 

afavorint el seu creixement. Però aquesta part es deixa per estudis posteriors. Més 

concretament, el que s‘estudia aquí és la via de poder treballar el ciment i la seva fabricació 

junt amb el col·lagen. 

En primer lloc, s’estudia la millor manera de tractar el col·lagen per utilitzar-lo després sense 

malmetre’l. De la mateixa manera, s’analitza quina és la millor manera de fer la mescla junt 

amb el ciment; fent en paral·lel diferents propostes respecte com tractar el col·lagen i la seva 

proporció, relació líquid pols, etc.  

En segon lloc, es mira l’efecte de la introducció del col·lagen en la reacció de presa del ciment 

i en les propietats mecàniques del material. A més, es comprova si les propietats mecàniques 

del material continuen essent les mateixes. 

Els resultats mostren que es pot obtenir un ciment de composició similar al original però amb 

la integració del col·lagen. Les propietats mecàniques es veuen poc afectades, encara que 

s’observa una millora amb els compostos amb col·lagen. La resta de proves que se li fan al 

nou material demostren que a nivell de composició és realment molt similar a l’original. 
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III. GLOSSARI 

α-TCP   Fosfat tricàlcic α, α-Ca3(PO4)2 

β-TCP   Fosfat tricàlcic β, β- Ca3(PO4)2 

Aloempelt Trasplantament de teixit entre dos individus genèticament diferents de 

la mateixa espècie (provinent de cadàvers en general). 

Antigenicitat Capacitat de reaccionar amb els anticossos.  

Atelocol·lagen Col·lagen al que se li ha extret els telopèptids per aconseguir una 

antigenicitat mínima. 

Autoempelt Trasplantament per una banda de teixit remogut d'un lloc a altre del 

mateix individu. 

Bioactivitat Capacitat de produir una acció i reacció controlades en l'entorn 

fisiològic. Capacitat de formar enllaços directes amb l'os sense 

interposició d'una càpsula fibrosa (permet una bona integració).  

Biocompatibilitat  Capacitat d'un material de complir la seva funció donant lloc a una 

resposta adequada de l'organisme receptor en una situació específica. És 

un concepte relatiu: no és una propietat del material sinó d'una aplicació 

específica.  

Biodegradació Descomposició o trencament d'un material que es produeix com a 

conseqüència de l'activitat cel·lular, enzimàtica, bacteriana o viral, 

acabant amb la seva desaparició.  

Bioinert Es diu d'un material que té una inèrcia biològica, química, física i 

tèrmica que no modifica el funcionament fisiològic del cos.  

Biomaterials Substàncies, naturals o sintètiques, o combinació de substàncies, que 

poden implantar-se en l'organisme per a tractar, restituir, substituir o 

augmentar un òrgan o teixit.  
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CDHA Hidroxiapatita deficient en calci, obtinguda per precipitació d'un fosfat 

de calci en una solució aquosa sota condicions fisiològiques, 

Ca9(HPO4)(PO4)5OH. 

CPC Ciment de fosfat de calci. 

Empelt Teixit o òrgan que després de ser separat del seu origen s'insereix en un 

lloc de l'organisme (el propi, el d'un altre o el d'una altra espècie). Es 

caracteritza perquè una vegada implantat es pot rehabilitar i es manté en 

vida gràcies als teixits vius del receptor.  

Enduriment Consolidació, augment de la duresa i de la resistència mecànica fins a 

obtenir una consistència sòlida.  

Entrecreuament Enllaços entre aminoàcids de diferents fibres (crosslink). 

HA  Hidroxiapatita sinteritzada a alta temperatura, Ca10(PO4)6(OH)2. 

L/P Relació Líquid/Pols (volum de líquid dividit per la massa de pols).  

Material compost Un compost és un material format per dos o més components que 

reuneix les millores característiques biològiques i mecàniques dels 

materials d'origen. 

Ortofosfat de calci Fosfat de calci que conté el grup ortofosfat PO4
3-. 

Osteoblasts Cèl·lules òssies formadores de teixit ossi. 

Osteocits Osteoblasts madurs que ja no formen os. 

Osteoclasts Cèl·lules òssies que reabsorbeixen el teixit ossi. 

Osteoconducció Propietat passiva d'un material o teixit de rebre i guiar el creixement 

ossi, per mitjà de la invasió vascular i cel·lular provinent del teixit ossi 

viu del receptor.  

Osteoconductivitat Un material osteoconductiu és un material que serveix de trama per a la 

formació òssia originada en el teixit ossi adjacent. 
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PHA Hidroxiapatita precipitada, obtinguda per precipitació d'un fosfat de 

calci en una solució aquosa a temperatura ambient o corporal, 

Ca10(PO4)6(OH)2. 

Presa Quan la pasta perd la seva plasticitat de manera que si es manipula es 

danya l'estructura de manera irreversible o si es barreja amb més aigua 

no es recupera la plasticitat, o es recupera només parcialment. 

Proteïna Nom genèric de diferents polímers naturals formats per la unió 

d'aminoàcids mitjançant un enllaç peptídic. 

RC Resistència a compressió. 

Regeneració Substitució progressiva d’un biomaterial per teixit nou, equival a 

bioactivitat i reabsorció a la vegada. 

SEM Microscopi Electrònic d'Escombrat. (Scanning Electron Microscopy). 

Substitutiu Material o segment tissular capaç de portar a terme les funcions d’un 

altre teixit de l’organisme. 

Tropocol·lagen Conjunt de tres cadenes polipeptídiques que adopten la conformació 

d'hèlix. És el monòmer del polímer natural que serà el col·lagen. 

Xenoempelts Empelts que s’implanten entre individus d’espècies diferents. 
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IV. INTRODUCCIÓ 

Aquest projecte s’emmarca dins el camp de l’enginyeria de teixits. Més concretament, 

l’objectiu es centra en el desenvolupament d’un nou material compost basat un ciment de 

fosfat ce calci i que a més contingui col·lagen, ja sigui per a fabricar un suport o bastida per a 

realitzar cultiu cel·lular de cèl·lules òssies in vitro o guiar el creixement ossi in vivo. 

Els ciments de fosfat de calci s’obtenen posant en contacte una fase sòlida formada per pols 

de fosfat de calci i una fase líquida de base aquosa. En aquest cas, s’opta per a introduir 

col·lagen d’origen boví dins d’aquesta fase líquida. La raó d’aquesta maniobra és intentar fer 

una aproximació mimètica al material complex però de grans prestacions que és l’os humà. 

A la natura, els ossos es conformen bàsicament de dos components. La fase inorgànica es 

compon bàsicament d’hidroxiapatita deficient en calci (CDHA) que s’aconsegueix amb 

l’aportació de la pols del ciment. La fase orgànica es compon també bàsicament de col·lagen. 

El col·lagen, ara com ara, no es pot fabricar sintèticament i per això s’introdueix col·lagen 

d’origen animal. 

Fins ara, s’han desenvolupat moltes tècniques sobre els ciments de fosfat de calci fent 

possible el seu ús a nivell comercial i convertint-lo en un material ja habitual en els quiròfans. 

El principal problema o aspecte a millorar que presenten encara aquests materials és la seva 

biocompatibilitat. Per això, s’espera que la introducció del col·lagen en el ciment millori la 

relació de les cèl·lules amb el material i la seva proliferació sigui millor. 

Amb aquesta motivació, s’analitzen les diferents possibilitats que presenta el col·lagen en 

quan a tractaments físico químics i es treballa per aconseguir un protocol que possibiliti 

realitzar mostres de ciment amb col·lagen d’una forma òptima. També es mira de trobar la 

concentració òptima del col·lagen en el líquid i les conseqüències generades en cada una 

d’aquestes variacions. 
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V. FONAMENTS TEÒRICS 

1. L’os 

L’objectiu d’aquest treball és desenvolupar un material per a la regeneració òssia. Per això, és 

important conèixer el material que voldrem complementar o fins i tot substituir. 

1.1. Introducció 

L'os és un òrgan dur i resistent que forma part de l’endoesquelet dels vertebrats. Està compost 

principalment per teixit ossi, un tipus especialitzat de teixit connectiu constituït per cèl·lules, i 

components extracel·lulars calcificats. Els ossos també posseeixen cobertes de teixit connectiu 

(periosti) i cartílag, vasos, nervis, i alguns contenen teixit hematopoyètic i adipós (medul·la 

òssia). 

Les seves tres funcions principals són: 

• Mecànica o de suport; permet la inserció muscular i per tant possibilita la locomoció. 

• Protecció d’òrgans vitals; com poden ser el cervell, el cor o els pulmons i de la 

mateixa manera la medul·la òssia. 

• Metabòlica; permet emmagatzemar diferents ions, principalment calci i fòsfor. 

1.2. Fisiologia de l’os [1] 

1.2.1. Composició de l'os 

L'os és un teixit connectiu mineralitzat, compost d'una banda no cel·lular (material osteoide), 

la qual al seu torn presenta dues fases (proteica i mineral), i d’una altra cel·lular. 

Tant la fase proteica com la fase orgànica en general està composta principalment per 

col·lagen (70% del pes en sec). El col·lagen és predominantment del tipus I i se’n parlarà més 

endavant. 
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La fase mineral consisteix en cristalls d’hidroxiapatita que es van intercalant entre les fibres 

de col·lagen. La hidroxiapatita biològica que es forma té la següent fórmula: 

Ca8,3S0,7(PO4)4,3(CO3)x(HPO4)y(2OHyCO3)0,15S1,7 

On S representa una vacant i x + y = 1,7 

A més presenta les característiques següents: 

• Deficient en calci 

• Carbonatada (conté grups carbonat) 

• CO3
2- a la seva estructura (substitució pels grups PO4

3-) 

• Composició no estequiomètrica degut a la presencia dels grups HPO4 i els ions Na
+, 

Mg2+, K+, F- i Cl-, que s’incorporen a l’estructura que és molt oberta i admet molts 

tipus d’espècies. 

• Estructura cristal·lina distorsionada (imperfecta) 

• De baixa cristal·linitat (250-500 x 30 Å) 

• Superfície específica elevada (cristalls molt petits) 

Components cel·lulars de l'os: 

Osteoblasts 

Els osteoblasts són les cèl·lules osteoformadores al generar dipòsit actiu de material osteoide. 

Es disposen en forma de capa epitelioide a la superfície òssia. Aquestes cèl·lules tenen 

estructura poligonal i aplanada amb múltiples prolongacions, on el nucli es situa en el lloc 

més allunyat de la superfície òssia. Els osteoblasts sintetitzen la majoria de les proteïnes 

presents a l'os: col·lagen tipus I, osteocalcina, osteonectina, osteopontina, proteoglicans i 

proteïnes morfogèniques de l'os. 

L’osteoblast intervé en la mineralizació, al generar materials i l'ambient propici per a la 

precipitació de sals de fosfat de calci. A la mesura que l'os es mineralitza l’osteoblast deixa de 

tenir activitat de síntesi de material osteoide i es converteix en osteòcit, el qual va quedant 

inclòs en l'os rígid i comença a tenir funcions de receptor de forces externes principalment 

determinades per l'activitat muscular. 
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Osteoclasts 

Els osteoclasts són cèl·lules que porten a terme la reabsorció d'os vell. Són cèl·lules grans 

multinucleades, semblades als macròfags, els quals són alliberats a la sang i captats en llocs 

de reabsorció òssia, fusionant-se amb uns altres i formant l’osteoclast. Aquesta cèl·lula en 

plena activitat forma túnels profunds en la superfície de l'os compacte, generant cavitats que 

són envaïdes posteriorment per altres cèl·lules endotelials. 

L'acció del osteoclast sobre l'os s'exerceix al crear un ambient àcid i a l'excretar enzims, a més 

de tenir activitat de fagocitosi sobre els detritus de la matriu òssia degradada 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. V.1: Esquema de la composició de l’os. [2] 

1.2.2. Estructura de l’os 

Al cos humà hi són presents dos tipus de configuració òssia: 

• Os compacte: Forma la diàfasi i es presenten com a una massa sòlida i continua. 

• Os esponjós: Posseeix una xarxa d’espícules ramificades o trabècules que limiten 

espais ocupats per medul·la òssia. S’acostuma a situar a l’interior de la epífisis. 
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Fig. V.2: Esquema de les parts de l’os. 

A nivell microscòpic es poden distingir: 

• Os haversià: format per cilindres anomenats osteones per les quals passen capil·lars 

sanguinis, teixit ossi i lacunaes que és on es troben els osteocits. 

• Os laminar: format per làmines. 

• Os plexiforme: molts desorganitzat, immadur. 

1.3. Biomecànica de l’os 

Com ja s’ha comentat, l’os es compon principalment de des components, el col·lagen i la part 

mineral conformada principalment per hidroxiapatita. Les dues components conformen un 

molt bon tàndem que li proporciona a l’os les seves excel·lents propietats mecàniques. Per una 

banda, el col·lagen li confereix la flexibilitat i la resistència a tensió, mentre que per l’altra, la 

hidroxiapatita li proporciona duresa, rigidesa i elevada resistència a la compressió. 

Si s’observa la corba tensió-deformació s’aprecien clarament dues regions diferenciades: una 

regió elàstica lineal en la que es compleix la llei de Hooke i una regió plàstica abans de 

fractura que no presenta un límit elàstic ben definit. La velocitat de deformació també afecta 
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en aquesta corba. Com major és la velocitat més rígid i resistent és, responent a un 

comportament viscoelàstic. [3] 

Per últim, s’ha de destacar que l’estat natural de l’os dintre del cos és de una humitat molt 

elevada. Aquesta humitat també afecta en el comportament biomecànic degut al efecte 

plastificant de l’aigua. Per això, de cara a la realització d’assaigs és important tenir humitats 

elevades per reproduir l’ambient del cos. 

2. Regeneració òssia 

Igual que la pell, la major part de l'os es forma abans del naixement, però és renovat 

contínuament al llarg de la vida. El teixit ossi no es troba mai en repòs sinó que constantment 

es renova. Fins i tot els ossos llargs que a l'arribar a l'edat adulta han adquirit la seva forma i 

grandària definitius són contínuament remodelats, destruint os vell que és substituït per os 

nou. Aquest remodelat permet que l'os pugui ser una reserva contínua del calci que 

l'organisme necessita per a altres funcions, estant regulat per diverses hormones, vitamines i 

altres factors. 

2.1. Mecanismes biològics de regeneració òssia 

La regeneració de defectes en el teixit ossi està influenciada per diferents factors entre els 

quals es poden esmentar el tipus d'os, és a dir, si es tracta d'os cortical o trabecular, el lloc i el 

grau de severitat de la fractura o defecte, el grau de fixació durant el període de curació, 

l'espècie i l'edat de l'individu.  

Etapes de la remodelació òssia (Fig. V.3): 

• Hemostasis: hemorràgia que té lloc degut a una fractura de l’os. Els mecanismes 

habituals del cos actuen per evitar una hemorràgia major i la falta d’oxigen genera 

necrosis a las parts que no tenen oxigen. 

• Formació de teixit granulat: els macròfags van netejant la zona afectada fins eliminar 

el hematoma i deixar un teixit fibrós vascularitzat. 

• Osteoconducció: migració de cèl·lules amb potencial osteogènic. 

• Mineralització: unió de les capes de matriu col·laginosa amb les capes mineralitzades, 

donant lloc al os nou. 
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Fig. V.3: Esquema de la regeneració d’una fractura. [4] 

2.2. Tècniques de regeneració i reparació òssia 

El més important a la hora de regenerar os de forma artificial és respectar l’anatomia original 

de la forma més fidel possible i recuperar al mateix temps el màxim de funcionalitat de l’os. 

A continuació es descriuen breument algunes tècniques de regeneració i reparació òssia. 

2.2.1.Empelt 

2.2.1.1. Autoempelts 

L’autoempelt, com el seu nom indica, és l’empelt que trasplanta un teixit del mateix 

organisme. Degut això, aquest tipus d’empelt dona pocs problemes ja que genèticament és 

idèntic, i és aquesta la seva principal avantatge que fan que sigui la variant més utilitzada. Per 

una altra banda, el seu inconvenients són que la disponibilitat és limitada i la alta morbilitat de 

la extracció ja que les intervencions són llargues i complexes. [5][6] 
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2.2.1.2. Aloempelt 

Un aloempelt és un trasplant entre membres d’una mateixa espècie. Normalment, el donant 

acostuma a ser un cadàver ja que no hi ha problemes de disponibilitat i és possible fer empelts 

que d’altra manera comprometrien la vida del donant. L’aloempelt pot donar problemes de 

reaccions inmunològiques de rebuig, transmissió de malalties o i fins i tot provocar 

infeccions. [6] 

2.2.1.3. Xenoempelts 

Aquest són els empelts realitzats entre individus d’espècies diferents, per exemple empelts 

d’origen boví. Aquesta tècnica permet obtenir majors quantitats d’os amb una microestructura 

determinada. Per altra banda, el risc de rebuig i de transmissió de malalties és realment elevat. 

2.2.2. Enginyeria de teixits 

Per tal de millorar les possibilitats anteriors s’han investigat tot tipus de materials per a tal de 

fer empelts artificials. Em primer lloc, és necessari que el material sigui biocompatible, però 

no totalment inert, ja que el cos l’aïllaria sense integrar-lo realment. En aquesta linia, en el cas 

dels ossos interessa que el cos acabi substituint el material per teixit propi. Per això, es busca 

que els materials usats tinguin biodegradablitat, osteoconductivitat, osteointegració, etc. 

La enginyeria de teixits és una de les àrees de major potencial dintre de la medicina 

regenerativa.  La seva aplicació implicaria disminuir la problemàtica amb les intervencions i 

evitaria els problemes generats amb els empelts. La enginyeria de teixits es basa en la 

utilització de biomaterials d’última generació, és a dir, bioactius i bioabsorbibles i capaços 

d’estimular una resposta cel·lular controlada. 

Dintre aquesta línia de desenvolupament existeixen dues opcions. La primera es tracta de la 

fabricació de bastides tridimensionals acel·lulars, que s’usaran per allotjar cèl·lules una 

vegada implantats in vivo. La segona (Fig. V.4) consisteix en el desenvolupament de bastides 

tridimensionals que in vitro allotgen cèl·lules progenitores, per després ser implantades en el 

pacient. [7] 
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Fig. V.4. Esquema d’un procés d’enginyeria de teixits. Adaptat de [7]. 

 

3. El col·lagen 

El col·lagen és una proteïna fibrosa que es troba en tots els organismes multicel·lulars. 

Veritablement és la proteïna més abundant en els mamífers, en els que constitueix un 25% del 

total. El col·lagen és l’element fibrós majoritari dels ossos, però també de la pell, tendons, 

cartílags, entre altres. 

3.1. Proteïnes [8] 

Les proteïnes juguen un paper essencial en tots els processos biològics. Entre les seves 

variades funcions es troben: 

• Catàlisi enzimàtica; tots els enzims coneguts són proteïnes. 

• Transport i emmagatzemament; com per exemple la hemoglobina. 

• Moviment coordinat; en el moviment muscular. 

• Suport mecànic; en la pell i els ossos. 

• Protecció immune; els anticossos són proteïnes 

Bioreactor 

Cèl·lules 

Biomaterial 

Factors de creixement 
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• Generació i transmissió dels impulsos nerviosos; els receptors proteics de les 

neurones. 

• Control del creixement i la diferenciació; factors de creixement. 

Les proteïnes estan formades per aminoàcids, les seves unitats estructurals. A la vegada, els 

aminoàcids estan formats per un grup amino, un grup carboxílic, un àtom de hidrogen i un 

grup distintiu R. (Fig. V.5)  

 

 
 
 
 
 
 

Fig. V.5. Molècula d’un aminoàcid. 
 

Segons els grup R es tenen els diferents aminoàcids. Totes les proteïnes es basen en la seva 

construcció en un total de vint aminoàcids que varien en mida, forma, càrrega, capacitat de 

enllaç hidrogen i reactivitat química. Tota la gran varietat existent de proteïnes prové de les 

diferents combinacions d’aquest vint aminoàcids i no de cap altre element. Per a aquestes 

combinacions els aminoàcids s’uneixen formant cadenes polipeptídiques, a la vegada una 

proteïna està formada per una o més cadenes polipeptídiques. Aquestes cadenes, a més, es 

pleguen per donar una estructura repetitiva regular. 

Observant la organització dels aminoàcids en nivells, es destaquen quatres nivells 

d’organització: (Fig. V.6) 

• Estructura primària: és la seqüència d’aminoàcids, l’orde en que estan col·locats 

determinarà la proteïna que obtenim. 

• Estructura secundària: gràcies als ponts d’hidrogen 

o Hèlix alfa: la cadena s’enrotlla en forma d’espiral sobre si mateixa. 

o Hèlix del col·lagen: semblant a la alfa però més rígida. 

o Beta làmines: estructura en zig-zag. 

• Estructura terciària: plegament en forma de glòbul, en un espai tridimensional. 

• Estructura quaternària: similar a la terciària, però només entre cadenes diferents. És el 

nivell més complex i es dona lloc en proteïnes complicades. 
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3.2. Fisiologia del col·lagen 

Com ja s’ha comentat, unes de les proteïnes presents en el cos humà en major proporció és el 

col·lagen. Si a més ens fixem en l’os, en que es basa aquest treball,  veiem que es tracta 

principalment de la fase orgànica del mateix. 

3.2.1. Formació del col·lagen 

El col·lagen s'origina per una molècula precursora (monòmer) anomenada tropocol·lagen que 

mesura al voltant de 300 nm de llarg i 1,4 nm de diàmetre. El tropocol·lagen està format per 

tres cadenes polipeptídiques anomenades cadenes alfa (no hèlixs alfa). Cada cadena α està 

constituïda per un polipèptid, format per una repetició en tàndem de tres aminoàcids sent molt 

riques en prolina, hidroxiprolina i glicina, les quals són fonamentals en la formació de la 

superhèlix. Cada cadena té un pes molecular entorn als 100.000 daltons. 

Fig. V.6. Nivells d’organització de les proteïnes. [9] 
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Gràcies a la seva estructura anular rígida, la prolina estabilitza la conformació helicoïdal en 

cada una de les seves cadenes α. La glicina, no obstant això, es situa ocupant un lloc cada tres 

residus localitzant-se al llarg de la regió central, degut sens dubte a la seva mida petita, i 

afavorint a l’empaquetament de les tres cadenes α, necessària per a la formació de la 

superhèlix de col·lagen. Les tres cadenes s'enrotllen i es fixen mitjançant enllaços transversals 

per a formar una triple hèlix amb una distància entre les voltes de 8,6 nm. 

La triple hèlix es manté unida entre si a causa de ponts d'hidrogen, que no afecten a totes les 

tres cadenes, sinó aproximadament a 2/3 de cada cadena alfa.  

El disseny estructural fonamental de la fibra de col·lagen és el d’una formació esglaonada de 

molècules de tropocol·lagen, on cada esglaó està desplaçat un quart, de la longitud de la 

molècula de tropocol·lagen.(Fig. V.7)  

Un altre fet interessant, és que les molècules de tropocol·lagen al llarg d’una fila no estan 

connectades pels seus extrems. Existeix un forat de prop de 640 Å entre el començament de la 

molècula de tropocol·lagen i el començament de la següent. Aquest espai juga un paper 

important en la formació de l’os, ja que són els llocs on comença la nucleació de la HAp, la 

fase mineral de l’os.  

A més, els tropocol·làgens s'uneixen entre si per mitjà d'enllaços entre alguns aminoàcids, 

anomenats entrecreuaments o "crosslinkings". (Fig. V.7) 
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Fig.V.7. Estructura del col·lagen. (a) i (c) mostren el tropocol·lagen. Formació de microfibres.[10] 

Vist que les molècules de col·lagen formen microfibres, pujant un nivell més, aquestes 

microfibres s’agrupen per formar fibretes (fibril). Aquestes a la vegada s’agrupen per forma 

una fibra de col·lagen. (Fig V.8) 

 

 

 

 

 

 

Fig. V.8. Organització en fibres del col·lagen [11] 
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En resum es pot dir que la estructura primària serien les cadenes d’aminoàcids. La secundaria 

la estructura generada degut als ponts d’hidrogen de tota la cadena. La tercera l’associació de 

tres cadenes per formar una estructura en forma d’hèlix. El quart nivell seria l’entramat 

d’aquestes cadenes per formar la microfibra (microfibril), que componen la unitat bàsica per a 

la construcció de nivells superiors amb fibretes i fibres de col·lagen. 

Per una altra banda, al laboratori aquestes estructures poden desenvolupar-se o no segons les 

manipulem. La estructura quaternària pot ser reversible quan el pH de la suspensió on es troba 

el col·lagen passa a ser de menys de 4. És a dir, per pH molt baixos només es desenvolupen 

fins a la estructura terciària i per a pH més neutres es desenvolupen la resta d’estructures, així 

per a pH més pròxims a 7 es formaran les fibres de col·lagen. Si a més es juga amb la força 

iònica per a precipitar-les es poden veure a simple vista les formacions macrofibroses. [12] 

3.2.2. Tipus de col·làgens 

El col·lagen en lloc de ser una proteïna única, es considera una família de molècules 

estretament relacionades però genèticament diferents. Dintre dels diversos tipus, fins a 23, els 

més habituals i estudiats són els quatre primers. 

El col·lagen tipus I es troba abundantment a la dermis, l’os, el tendó i la còrnia. Forma fibretes 

estriades de 20 a 100 nm de diàmetre. És sintetitzada per fibroblasts, condroblasts i 

osteoblasts. Al ser majoritàriament el tipus de col·lagen que es troba a l’os és el que 

s’utilitzarà en aquest estudi. 

El tipus II es troba principalment al cartílag, el tipus III al vasos sanguinis i a la pell i el tipus 

IV forma la làmina bassal (separació de l’epiteli dels teixits) i no forma fibres sinó que es 

sintetitza com una mena de filtre o xarxa. La resta de col·làgens acostumen a estar associats a 

un dels tipus anteriors i per això són menys habituals. 

3.2.3. Funció del col·lagen dintre de l’os 

La principal característica mecànica del col·lagen és la seva elasticitat, i per altra banda és la 

seva major aportació a l’estructura de l’os. Els dos components principals de l’os, com ja s’ha 

comentat, són l’hidroxiapatita i el col·lagen. La hidroxiapatita, com a ceràmic que és, aporta 

duresa i robustesa, i el col·lagen aporta la resistència a tracció i flexió. Les fibres de col·lagen 

es disposen segons la direcció en que s’aplica preferencialment la força sobre l’os, per 
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conferir les seves bones propietats de flexió. Els cristalls d’hidroxiapatita es col·loquen entre 

les fibres, de manera que no destorben la organització en fibres del col·lagen i li confereixen 

les seves bones propietats a compressió. (Fig. V.9) 

Aquesta combinació dels dos materials dona a l’os unes propietats mecàniques excel·lents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. V.9. Esquema de l’organització del teixit dintre de l’os. [2] 

4. Bioceràmiques 

4.1. Classificació 

Les bioceràmiques ocupen un lloc important dintre del món dels biomaterials pel que fa a la 

substitució de teixits durs. De l’ampli ventall de possibilitats es podrien classificar segons el 

tipus de resposta que indueixen al teixit que hi entra en contacte. 

• Ceràmiques casi inerts: Creen una càpsula fibrosa entre el teixit circumdant i la 

superfície de l’implant. Un exemple d’aquest grup és l’alúmina (Al2O3), que va ser la 

primera bioceràmica gràcies a les seves bones propietats mecàniques i resistència al 

desgast. 
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• Ceràmiques bioactives: aquestes generen una resposta biològica del teixit que 

l’envolta creant un enllaç entre el material i el teixit ossi. En aquest grup existeixen 

materials molt variats com els vidre bioactius, les ceràmiques basades en 

hidroxiapatita i altres fosfats de calci. 

• Ceràmiques reabsorbibles: Un cop han estat introduïdes al cos, poc a poc van sent 

absorbides o degradades per l’organisme. Això, possibilita que en el seu lloc es vagi 

generant teixit ossi. Com a inconvenient, a vegades les velocitats de degradació i de 

creixement de l’os són massa diferents, donant a lloc a problemes. Com a exemple hi 

ha el sulfat de calci o alguns fosfats de calci. 

4.2. Ceràmiques bioactives 

Com ja s’ha comentat són les ceràmiques capaces de generar un enllaç amb el teixit ossi, 

sense formar cap capa fibrosa. 

Al principi dels anys 70, Hench va desenvolupar el Bioglass®, que contenia principalment 

SiO2, Na2O, CaO i P2O. Es va demostrar que era capaç de generar un enllaç tant en un teixit 

dur com en un de tou, però degut a les seves males propietats mecàniques va quedar relegat a 

situacions sense massa càrrega. 

A Japó, Kokubo va desenvolupar un material a partir de vitroceràmica més resistent, 

composta per cristalls d’apatita i wollastonita en una matriu vítria de SiO2, que van denominar 

vitroceràmica A/W. Posteriorment han aparegut més formulacions de vidres i ceràmiques 

bioactives. 

5. Ciments de fosfat de calci com a biomaterials per a la 

regeneració òssia 

Les ceràmiques bioactives, i més concretament els fosfats de calci susciten interès degut als 

seus múltiples usos clínics: el farciment d’os defectuós, reconstrucció òssia, reemplaçament 

ossi, recobriment de pròtesis metàl·liques (especialment de maluc i genoll), etc. Les més 

significatives com la hidroxiapatita (Ca10(PO4)6(OH)2) o el fosfat tricàlcic (Ca3(PO4)2) es van 

introduir a finals dels anys 70. Tot i això, el mètode de fabricació d’aquestes ceràmiques, 

habitualment sinteritzat a altes temperatures, representa un inconvenient degut a que 
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condiciona el seva mida i la seva forma, que s’ha de definir molt bé abans de la implantació. 

A més poden haver problemes d’adaptació i fixació a la cavitat on hagin de ser col·locats. 

5.1. Fosfats de Calci, CaP 

Es poden distingir dos tipus de fosfat de calci: 

• Els CaP obtinguts per precipitació a partir d’una solució aquosa a temperatura ambient 

(CaP a baixa temperatura) 

• Els CaP obtinguts per reacció tèrmica, en general per sobre dels 1000 ºC (CaP d’alta 

temperatura). 

Els principals fosfats de calci estan classificats a la següent taula: 

Estable a temperatura ambient i a 37 ºC 

Nom Abreviatura Fórmula Ca/P 

Fosfat monocàlcic monohidratat MCPM Ca(H2PO4).H2O 0,5 

Fosfat dicàlcic dihidratat (Brushita) DCPD CaHPO4.2H2O 1 

Fosfat octalcàlcic OCP Ca8H2(PO4)6.5H2O 1,33 

Fosfat de calci amorf ACP Ca3(PO4)2.nH2O 1,5 

Hidroxiapatita deficient en calci CDHA Ca9(HPO4)(PO4)5OH 1,5 

Hidroxiapatita precipitada PHA Ca10(PO4)6(OH)2 1,67 

Estable per a temperatures més altes 

Fosfat dicàlcic (Moneita) DCP CaHPO4 1 

Fosfat tricàlcic (α,β) (α,β)-TCP Ca3(PO4)2 1,5 

Hidroxiapatita (estequiomètrica) HA Ca5(PO4)3OH 1,67 

Fosfat tetracàlcic TTCP Ca4(PO4)2O 2 

Taula V.1: Els principals compostos de fosfat de calci. [13] 

Les formulacions més utilitzades com a biomaterials son en primer lloc la hidroxiapatita, ja 

que és el component principal de la fase mineral de l’os i la més estable en solució. En segon 

lloc, el fosfat tricàlcic α, que contràriament no està present en el cos humà. A més, les dues 

formulacions presenten bones propietats de bioactivitat i osteoconductivitat. 

Per una altra banda, una propietat també molt important en els CaP és la seva solubilitat en 

aigua per poder preveure el seu comportament un cop implantades. Si la solubilitat és inferior 
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a la part mineral de l’os, el CaP es degrada molt lentament o fins i tot no s’arriba a degradar. 

Pel contrari, si la solubilitat del CaP és superior a la part mineral de l’os, es degrada. Així, 

utilitzant les diferents isotermes de solubilitat de CaP (Fig. V.10), es pot preveure la velocitat 

de degradació del CaP in vivo i  es pot classificar a pH 7 de la forma següent: 

MCPM>TTCP>α-TCP>DCPD>DCP>OCP>β-TCP>PHA>HA 

 

Fig. V.10. Isotermes de solubilitat de diferents fosfats de calci. [2] 

En funció del pH pot haver precipitació dissolució de hidroxiapatita. Qualsevol fosfat de calci 

en solució ens portarà a la formació d’hidroxipatita ja que té una corba de solubilitat per sota 

de els demés CaP, el que significa que el CaP és més estable. 

5.2. Ciments de fosfat de calci (CPC) 

Al 1983, W.E. Brown i L.C. Chow van descobrir el primer ciment de fosfat de calci (CPC). 

Aquest descobriment ha permès un gran avanç en l’ús dels fosfats de calci com a substituts 

ossis. 
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5.2.1. Definició 

Un ciment es defineix com a una mescla de una fase sòlida, normalment en forma de pols, 

formada per un o més fosfats de calci i una fase líquida, formada per aigua o bé una solució 

aquosa.  

Es produeix una reacció a temperatura ambient, anomenat presa, entre les dues fases que fa 

endurir la mescla donant lloc a un cos sòlid d’hidroxiapatita o algun altre fosfat de calci. (Fig. 

V.11) [14] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fig. V.11. Esquema del procés de formació d’un ciment. 

Per a poder tenir aplicacions clíniques, un ciment ha de ser capaç de fer la presa amb contacte 

dels fluids corporals, tenir un temps de presa i enduriment raonables i unes propietats 

mecàniques mínimes un cop implantat. També és necessària una cohesió mínima de la pasta 

en tot el procés per a que no es dissolgui en qualsevol moment. 

5.2.2. Avantatges 

Els ciments de fosfat de calci presenten varies avantatges respecte a altres materials utilitzats 

per a reconstrucció o regeneració òssia: 

• Moldejabilitat 

• Injectabilitat 

• Bona aposició material - teixit circumdant 
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• Fàcil manipulació 

• Absència de toxicitat 

• Absència de exotermia durant la presa 

• Absència de contracció del volum durant la presa 

• Són biocoactius i osteoinductors 

5.2.3. Inconvenients 

Els ciments de fosfat de calci no deixen de ser ceràmics, i per tant, l’inconvenient principal 

serà que les seves propietats mecàniques no seran massa bones, i per això per a determinades 

funcions on hi ha elevades càrregues mecàniques hauran de ser descartades. 

Per una altra banda, pot ser que algun tipus de formulació tingui problemes de cohesió un cop 

s’implanta i entra en contacte amb els fluids corporals, encara que hi ha solucions per aquest 

cas. 

Per últim, tot i ser un material reabsorbible, hi ha força casos en que això no acaba de passar. 

Principalment, això és degut a que la mida de porus és molt petit i poques vegades 

interconnectat, la sang difícilment pot arribar a entrar dins la matriu del ciment i això 

impossibilita la colonització de les cèl·lules i per tant la seva reabsorció. Gràcies a aquest 

factor, gran part del desenvolupament en CPC es basa en millorar la porositat per facilitar la 

colonització de les cèl·lules òssies (veure 5.2.4). 

5.2.4. Reabsorció 

S’acostuma a distingir entre dos tipus de reabsorció: [15] 

• Reabsorció passiva: deguda a la velocitat de dissolució del material en els fluids 

corporals i depèn bàsicament dels components finals del ciment. També depèn de la 

porositat del material , del pH, de la cristalinitat o de les substitucions iòniques. 

• Reabsorció activa: deguda a l’activitat cel·lular. Acostuma a passar només a la 

superfície del ciment degut a que la estructura del mateix ciment no permet la 

penetració de les cèl·lules o els vasos sanguinis. 

En els última anys, com ja s’ha comentat, els estudis es basen en millorar la porositat (entre 

altres) per a tal de millorar sobretot la reabsorció activa, i així activar la regeneració del teixit 

ossi. 
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5.2.5. Ciments de fosfat de calci amb col·lagen 

Des de fa molts anys que es proven de fabricar materials compostos de fosfat de calci i 

col·lagen. Realment el millor material que mai es podrà aconseguir serà el que més 

semblances tingui amb l’os natural. Per aquesta raó molts científics han intentat fer aquesta 

aproximació mimètica. 

La veritat, però, és que en el mercat no abunden productes per a la regeneració òssia que 

continguin també col·lagen, i encara menys ens els quiròfans espanyols. Molt probablement, 

en aquest moment les dificultats de manipulació i d’antigenicitat encara pesen massa com per 

a que els nous compòsits siguin una realitat comuna. 

L’aproximació que més experts han provat és la de tenir una matriu de col·lagen i precipitar la 

HAp a partir de Ca(OH)2 sobre la mateixa matriu de col·lagen. El resultat és un material 

compost sense massa bones propietats  mecàniques. Tot i això, sembla ser una de les formes 

més apunten cap a la integració de les fibres amb el fosfat de calci, tot i que el resultat no 

acaba de ser ben bé el mateix. [16][17] 

Una altra opció és aconseguir la HAp a partir de fosfat tetracàlcic (TTCP) i moneita (DCP). 

Es barregen els precursors de la HAp amb el col·lagen en estat líquid i tot seguit es 

compacten. Aquesta variant és més similar a la que aquí es proposa, i de fet varies tècniques 

han pogut ser aprofitades per a ser estudiades en aquest estudi. [18][19] 

Per últim, una variació de l’últim cas de ciment amb col·lagen, és afegir el col·lagen en estat 

sòlid als precursors per tot seguit afegir-hi l’aigua. [19] 
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VI. MATERIALS I MÈTODES 

Com ja s’ha comentat, qualsevol ciment està format per dues fases, una de sòlida en forma de 

pols i una de líquida. Si es mesclen les dues fases, el material endureix amb el pas del temps 

en el que es considera el procés de presa. A continuació, es descriuen els components que 

conformen les dues fases que s’han analitzat en aquest estudi. 

1. Fase sòlida 

1.1. Obtenció de la pols del ciment 

1.1.1. Obtenció de l’α-TCP 

El mètode seguit per a la obtenció de l’α-TCP és el de la sinterització de  

CaHPO4 i CaCO3. La reacció corresponent és la següent: 

2CaHPO4 + CaCO3 � Ca3(PO4)2 + CO2 + H2O 

Per a seguir la estequiometria de la reacció, es mesclen 131,589 g de CaHPO4 (Sigma, lot 

045k0034) amb 48,399g de CaCO3 (Sigma, lot 025k00491) durant 15 minuts en una 

mescladora “Whip Mix”, així s’aconsegueix una homogeneïtzació dels dos components. 

Finalment s’obtenen 175 g de α-TCP. A continuació, es posen els 175 g en un gresol de platí-

rhodi, compactant-ho el màxim possible. La sinterització es realitza en un forn “Hobersal”, 

segons la escala de temperatures següents: 
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Fig. VI.1: Rampes de temperatura per al sinteritzat de la pols. 

 

1. Escalfament fins a 300 ºC, amb una rampa de 2,5 ºC/min durant 2 hores 

2. Eliminació del CO2 a temperatura constant de 300 ºC, durant 2 hores. 

3. Escalfament fins a 1100 ºC amb una velocitat de 2,5 ºC/min durant 5 hores i 20 

minuts. 

4. Temperatura constant de 1100 ºC durant 2 hores, per permetre la transformació de β-

TCP a α-TCP. 

5. Escalfament fins a 1400 ºC amb una velocitat de 2,5 ºC / min durant 2 hores. 

6. Es manté la temperatura constant a 1400 ºC durant 2 hores per tal d’estabilitzar la fase 

α i assegurar-nos uns transformació completa. 

Per últim, es realitza un tremp a temperatura ambient per aconseguir estabilitzar la fase α per 

a baixes temperatures i evitar així que el sistema vagi cap a la fase β, que és l’estable. És 

realment important que obtinguem α-TCP, ja que la β-TCP no s’hidrolitza igual que la α per 

donar hidroxiapatita [20] (Fig. VI.2). 
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Fig. VI.2: Esquema de la hidròlisis del fosfat tricàlcic segons la seva fase. 

 



Projecte final de carrera  Pàg. 37 

 

Per aconseguir que el tremp es realitzi en tot el material i d’una forma suficientment ràpida és 

necessari trencar el aglomerat que surt del forn. Per això, s’usa un martell per anar trencant els 

bocins d’α-TCP i amb un ventilador s’aconsegueix enfocar i accelerar el refredament. Un cop 

realitzat aquest procés ja es pot passar a la mòlta. 

 

 

 

 

 

 

1.1.2. Mòlta de l’alfa-TCP 

En aquest estudi només s’ha fet servir un protcol de molta per obtenir una mida de partícula 

petita i obtenir una pols fina.  Per a obtenir-la, es posa aproximadament 145 g d’α-TCP en un 

recipient d’àgata per després ser introduït al molí (Fig. VI.5). 

Per a la pols fina el protocol és el següent: 

• Mòlta amb 10 boles grans durant 60 minuts a 450 rpm. 

• Mòlta amb 100 boles petites durant 60 minuts a 500 rpm. 

Les boles s’utilitzen per trencar les partícules que inicialment són 

força grans. Després, les petites afinen i homogeneïtzen la mida final. 

 

Fig. VI.5. Molí de boles planetari 

A vegades, degut als xocs de les boles amb el recipient, tot el conjunt pot agafar temperatures 

realment elevades, especialment en els protocols llargs com aquest. Per això, depenent 

sobretot de la temperatura ambiental, pot ser necessari fer la mòlta en etapes, deixant estones 

per refredat tot el conjunt del molí. 

Fig. VI.3. Trossejat per afavorir el tremp  Fig. VI.4. α-TCP ja trossejat i temprat 
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1.1.3. Llavors d’hidroxiapatita precipitada 

A la pols ja mòlta d’α-TCP se li afegeix un 2 % en pes de hidroxiapatita precipitada  (PHA, 

Alco ref.nº1.02143.1000) que és útil com a llavor per a la nucleació de la futura 

hidroxiapatita. Per assegurar la homogeneïtzació es posa un altre cop a la mescladora “Whip 

Mix” durant 15 minuts. 

2. Fase líquida 

La variació de la fase líquida conforma el gruix d’aquest estudi, ja que és la fase que conté el 

col·lagen. Per això, a continuació es presenten les diferents fases líquides utilitzades i la seva 

preparació. 

2.1. Solució d’una sal inorgànica com a accelerant 

Una primera forma de la fase líquida, que és la que s’utilitza habitualment en els ciments de 

fosfats de calci, és utilitzar el Na2HPO4. Aquesta solució se l’anomena accelerant ja que 

augmenta la concentració de ions fosfat, el que fa augmentar la velocitat de precipitació de la 

hidroxiapatita. En aquest estudi la concentració utilitzada de Na2HPO4 és del 2,5 % en pes de 

la fase líquida. Així doncs, es barregen 2,5 g de Na2HPO4 (Panreac – lot 22491) en 100 ml 

d’aigua destil·lada. 

2.2. Solució d’àcid acètic 

Per a dissoldre el col·lagen és necessari un pH molt baix, del ordre de pH 2 o 3. Per això, es 

sol emprar una solució d’àcid acètic de 0,05 N. Per poder comparar l’efecte real del col·lagen 

es prepara una sèrie que consisteix en el ciment utilitzant com a fase líquida aquesta 

dissolució d’àcid acètic, sense col·lagen, per tal d’utilitzar-la com a control. 

2.3. Solució de col·lagen 

El col·lagen que s’ha utilitzat en aquest estudi s’obté directament de la seva extracció de 

pericardi boví. Aquest procés es porta a terme als laboratoris de “Servicio de Cirugía 

Experimental, Clínica Puerta de Hierro” a càrrec del Dr. E. Jorge-Herrero, [21]. 

Com ja s’ha comentat, el col·lagen és molt insoluble i una de les úniques maneres de poder 

dissoldre’l és diluir-lo a pH baixos. Partint del col·lagen en estat sòlid el primer pas per 
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afavorir la solubilitat és fer-lo a bocins el més petits possible amb l’ajuda d’unes tisores. Tot 

seguit, es mescla el col·lagen sòlid amb la solució d’àcid acètic de 0,05 N segons la 

concentració desitjada. Primer es comença barrejant a mà per a no perdre gens de col·lagen 

per les vores i un cop ja es comença a solubilitzar s’utilitza un agitador magnètic 

convencional durant uns vint minuts fins que s’observa una solubilitat total. La solució 

obtinguda es guarda entre 6 i 10 ºC per evitar la seva degradació, ja que es tracta de material 

orgànic. 

2.3.1. Col·lagen solubilitzat en medi àcid 

Aquesta variant es tracta simplement d’agafar el preparat de col·lagen solubilitzat en àcid 

acètic i utilitzar-lo com a líquid directament per al ciment. 

2.3.2. Col·lagen fibrilitzat 

L’objectiu d’aquest estudi és fer una aproximació mimètica millor que les propostes actuals. 

Per això, és necessari intentar tractar el col·lagen per a que la seva forma sigui la més 

semblant possible a l’estat en que es troba a l’os. En el cas de l’os, s’observa que el col·lagen 

està fibrilitzat formant una xarxa amb entrecreuaments entre les fibres. Així que les dues 

consignes més destacables són per un cantó la organització en forma de fibres de les proteïnes 

i per un altre el entrecreuament d’aquestes fibres. 

En una segona variant el que es pretén és només fibrilitzar el col·lagen. Per aconseguir això hi 

ha diversos procediments. El que es necessita és augmentar la força iònica i ajustar el pH fins 

a neutralitzar la solució, per això es porten a terme dues etapes. En primer lloc es pujarà la 

força iònica amb hidrogenfosfat de sodi 0,3 M i fins una concentració final 20 mM. En segon 

lloc, s’incrementa el pH amb hidròxid de sodi 1 M (Panreac lot 53970 UCT) fins a un interval 

entre 7,2 i 7,4 per aconseguir que les fibres precipitin [22] [23]. És important seguir aquest 

ordre ja que si es precipita abans la formació de les fibres no es podrà dur a terme. [24] 

Amb la solució ajustada de pH es fa la mescla per al ciment com en els altres casos explicats. 

En aquest cas, la fibrilització encara no s’ha realitzat i s’intenta veure si aquest procés es pot 

donar al mateix temps que la presa del ciment. A aquesta variant se l’anomena col·lagen 

fibrilitzat A (Fig. VI.6). S’aprecien canvis en la viscositat i coloració del líquid. 
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L’altra variant consisteix en un cop ajustat el pH desitjat, deixar reposar la solució amb una 

agitació molt suau de 20 a 30 minuts fins que s’aprecia un canvi de color, donat que la 

precipitació de les fibres succeeix en un interval de temps curt i amb la gran majoria de les 

fibres a la vegada. A aquest tractament se l’anomena Col·lagen fibrilitzat B. 

 

 

 

Fig. VI.6. Procés de fibrilització B. a) Col·lagen dissolt i b) col·lagen fibrilitzat B (després d’uns 20 

minuts) 

2.3.3. Col·lagen entrecreuat 

Seguint la mateixa idea de mimetitzar els materials, la segona opció és la d’entrecreuar el 

col·lagen. Hi ha moltes formes d’entrecreuar el col·lagen i finalment s’opta per usar el 

glutaraldehid (GA) (Sigma-Aldrich, lot S29335-266). Per una banda, amb l’efectivitat del GA 

s’assegura que amb relativament poc temps i poca quantitat realment el col·lagen estarà 

entrecreuat. [16][25]. Per l’altra banda, es sap de l’elevada citotoxicitat que genera el GA, 

però amb les quantitats emprades de col·lagen en aquest estudi la quantitat de GA necessària 

és realment molt petita, no arribant als límits tòxics que registra la bibliografia.  

La concentració utilitzada és de 1 % , per això segons la quantitat de col·lagen que es necessiti 

entrecreuar se li introduirà  0,13 ml per cada ml. Un cop introduït el GA la reacció és molt 

ràpida, així que és necessari posar la pols just després del GA, ja que si s’entrecreua tot no 

dona temps a barrejar el ciment. D’aquesta forma l’entrecreuament i la barreja és realitza al 

mateix temps. 

2.3.4. Col·lagen fibrilitzat i entrecreuat 

Aquesta última variant vol recrear els dos efectes a la vegada utilitzant els mateixos 

mecanismes abans descrits. 

a) b) 
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Fig. VI.7. Motlle de tefló 

És important fibrilitzar abans que entrecreuar, ja que si tenim el col·lagen ja amb enllaços que 

genera l’entrecreuament serà molt complicat fibrilitzar-lo. Per això, primer es fibrilitza amb 

l’hidrogenfosfat i ajustant el pH per després entrecreuar-lo amb el GA. 

3. El ciment 

Un cop ja es té a punt la fase líquida es pot passar a la preparació del ciment barrejant la pols 

amb el líquid segons la relació líquid-pols (L/P) desitjada. En aquest estudi bàsicament s’han 

utilitzat les relacions L/P = 0,45 i L/P = 1 ml/g. 

Com el líquid que conté col·lagen acostuma a ser molt viscós pot dificultar el procés de 

mescla i com a resultat pot fer que el procés sigui més lent. Això pot ser un problema ja que la 

presa del ciment ha de dur-se a terme dins del motlle i pot estar començant als 3 minuts 

aproximadament. 

Per això, no s’acostuma a preparar el ciment per més de un ml cada vegada. Així que 

generalment s’agafa un ml del líquid i 2,22 g de pols per a L/P = 0,45 o 1 g de pols per a L/P 

= 1. S’aboca la pols de cop al líquid i amb l’ajuda d’una espàtula es barreja procurant que no 

quedin grumolls i la mescla sigui homogènia. 

Tot seguit, i deixant passar el mínim de temps possible s’introdueix la pasta 

dins de un motlles cilíndrics de 12 mm d’alçada i 6 mm de diàmetre de 

Tefló (Fig. VI.7). Per ajudar al desmotllament, es tracta al motlle amb un 

desmotllant prèviament per a facilitar la futura extracció. 

Passats uns quinze minuts, es submergeixen els motlles en una solució Ringer’s a 37 ºC i se’ls 

hi deixa durant set dies. La solució Ringer’s és una dissolució al 0,9 % de NaCl (9 g de NaCl 

en 1 litre d’aigua destil·lada). A més de simular els líquids fisiològics del cos facilitarà la 

reacció d’hidròlisi que donarà lloc a la hidroxiapatita. 

Per desmotllar les mostres s’utilitza un aparell desmotllant que facilita la 

feina a més de poder estandarditzar el procés. (Fig. VI.8). 

 

 Fig. VI.8: Aparell desmotllant 
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VII. MÈTODES EXPERIMENTALS DE CARACTERITZACIÓ 

1. Caracterització del ciment 

1.1. Temps de presa 

Hi ha diverses formes de mesurar el temps de presa, com 

mesurar l’evolució de la calor, la conductivitat elèctrica o 

la viscositat. De totes maneres, s’opta pel procediment que 

a priori sembla més senzill, la penetració de les agulles de 

Gilmore, descrit a la norma ASTM C266-89 (Standard 

Test Method for Time of Setting of Hydraulic Cement by 

Gilmore Neddles) (Fig. VII.1).   

         Fig. VII. 1.Agulles de Gilmore 

La mesura consisteix en dues agulles de Gilmore. La primera és lleugera de 113,4 g de pes i 

2,13 mm de diàmetre. La segona és més pesada, de 453,6 g i 1,06 mm de diàmetre. Cada 

agulla indica un temps de presa, el temps de presa inicial (t0) i el final (tf). En els dos casos el 

procediment és el mateix; un cop feta la mescla, es diposita en un recipient poc profund. 

Primerament s’introdueix la primera agulla fins que no deixi marca en el ciment al deixar-la 

caure suaument, el temps mesurat des de l’inici de la mescla serà el t0. Després es passa a la 

segona agulla i de la mateixa manera, quan ja no deixa marca, indica el tf.  

El t0 és el temps que ha de transcorre per a que el ciment aguanti una pressió estàtica 

aproximadament de 0,3 MPa; mentre que el tf és el temps que haurà de passar per a que el 

ciment aguanti aproximadament una pressió estàtica de 5 MPa. 

La norma permet, a més, detectar les dues fases dintre la presa del ciment. El t0 indica el final 

de la presa en si, on el ciment encara pot ser modelat. Mentre que tf indica el enduriment, on 

ja no es pot tocar el ciment sense danyar la seva estructura. 

1.2. Cohesió en aigua 

El temps de cohesió en aigua dona una idea del temps que s’haurà d’esperar abans de poder 

submergir la pasta en un medi aquós sense que es desintegri. També servirà en un estudi 
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inicial per decidir si determinades relacions L/P són viables per culpa de no tenir prou 

cohesió. 

L’anàlisi consisteix en preparar el ciment de la forma ja descrita en diferents motlles. Poc a 

poc es va abocant les peces fins que n’hi hagi una que no es desintegri, aquest serà el temps 

mínim de cohesió. 

1.3. Difracció de raigs X 

Per a poder saber si la reacció d’hidròlisi que fa possible el pas de α-TCP a hidroxiapatita s’ha 

dut a terme correctament o bé si s’ha completat del tot es realitza un estudi de difracció de 

raigs X a les mostres. La transformació d’α-TCP a CDHA es pot avaluar a partir de 

l’observació dels pics específics que caracteritzen cada una de les dues fases en un rang 

determinat. 

L’equip utilitzat és un difractòmetre Bruker, model Advance D8, en configuració 

Theta/Theta,  geometria Bragg-Brentano. Les dades van ser mesurades amb un rang de 

mesura (2θ) entre 10º i 40º utilitzant una amplitud de pas de 0,02º, 50 s/º i un temps de pas de 

4 s. V = 40 kV i I = 20 mA. 

1.4. Resistència a compressió 

Després de set dies submergides en Ringer’s, es desmotllen les 

provetes i en condicions d’hidratació total s’assagen per a 

determinar la resistència a la resistència a la compressió màxima 

que resisteixen i a la vegada determinar el seu mòdul de Young. 

L’assaig es realitza amb l’equip Adamel Lhommergy LDY 34 a 

una velocitat de 1 mm/min i amb una cèl·lula de càrrega de 10 kN 

(Fig. VII.2). 

Un cop extretes les dades es tracten informàticament per obtenir la 

resistència a la compressió en MPa i el mòdul de Young també en 

MPa.  

Fig. VII.2. Màquina d’assaigs Adamel 
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1.5. Microscopi electrònic d’escombrat SEM 

Per a poder observar la microestructura i sobretot per poder veure en quin estat es troba el 

col·lagen dintre l’estructura del ciment s’usa un microscopi d’escombrat SEM (JEOL JSM-

6400 Scanning Microscope) amb un potencial de 15 kV, després d’haver recobert les mostres 

amb or. Les imatges tenen una aparença tridimensional degut a la gran profunditat del focus i 

a la gran sensibilitat dels electrons secundaris amb la topografia del material. 

És important per a poder realitzar correctament el recobriment d’or que les mostres estiguin 

seques. Les relacions de L/P baixes no presenten massa problemes, deixant-les unes 12 hores 

com a mínim en una estufa a 37 ºC per assecar-les sense afectar al col·lagen. Pel que fa a les 

mostres amb una relació L/P alta o bé les mostres estrictament líquides (com l’observació de 

col·lagen en medi àcid) és necessari liofilitzar-les i poder així observar el col·lagen sense 

danyar-lo. 

En primer lloc es submergeixen les mostres en nitrogen 

líquid (-196 ºC) durant una hora com a mínim per a 

congelar-les d’una forma ràpida i evitar que els cristalls 

de la solidificació puguin trencar les mostres. Tot seguit 

s’introdueixen durant un mínim de 12 hores en un 

liofilitzador (model Telsar Cryodos 1429, Fig. VII.3). El 

liofilitzador elimina tota l’aigua mitjançant la dessecació 

en buit i a molt baixes temperatures. Un cop congelada 

la mostra, el liofilitzador fa el buit i s’elimina l’aigua per sublimació, així s’elimina tota 

humitat i no hi ha cap problema per a recobrir-les amb or. 

La fixació a les làmines de llautó per a l’observació es realitza amb cinta de carboni. En els 

casos concrets de molt poca conductivitat es realitza la fixació amb sulfat de plata. 

1.5.1. Microscopi electrònic d’escombrat d’electrons secundaris BSEM [26] [27] 

Les imatges que s'obtenen en el microscopi electrònic d'escombrat BSEM, que és el mateix 

aparell que el SEM, corresponen a electrons secundaris o electrons retrodispersats emesos 

després de la interacció amb la mostra d'un feix incident d'entre 5 i 30 KeV. Quant al senyal 

d'electrons retrodispersats, la seva principal utilitat resideix que la seva emissió, que es deu a 

xocs de tipus elàstic i per tant amb energia del mateix ordre que la dels electrons incidents, 

Fig. VII.3. Liofilitzador 
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depèn fortament del nombre atòmic de la mostra. Això implica que dues parts de la mostra 

que tinguin diferent composició es revelen amb diferent intensitat encara que no existeixi cap 

diferència de topografia entre elles. Els electrons retrodispersats surten de la mostra en major 

quantitat en les direccions pròximes a la d'incidència, pel que la seva detecció es fa millor en 

les proximitats de l'eix d'incidència. 

En el cas dels ciments, s’usarà la tècnica del BSEM per intentar diferenciar el col·lagen del 

propi ciment. D’aquesta manera es podrà fer una quantificació de les agrupacions 

col·laginoses que apareixin. El poliment necessari per a aquesta tècnica també potser que 

afecti a l’estat del col·lagen. Per més detall veure Annex B. 

1.6. Espectroscòpia d’infraroigs (IR) 

L’espectroscòpia d’infraroigs estudia la interacció entre la radiació electromagnètica i la 

matèria. La regió infraroja de l’espectre és la compresa entre els 12800 i els 10 cm-1. Tot i 

això, la majoria de les aplicacions es centren en la regió de l’infraroig mig, comprès entre els 

4000 i els 500 cm-1. 

Quan la radiació infraroja travessa una substància, part d’aquesta radiació es transmet, mentre 

que la resta és absorbida en un grau diferent, en funció de la substància i la longitud de l’ona 

de radiació. 

L’absorció de la radiació promou les partícules a estats energètics més elevats, provocant 

canvis en la vibració de les molècules. Com l’energia associada a aquests canvis és de la 

mateixa naturalesa que la radiació infraroja es pot estudiar en aquesta regió espectral. 

Tenint en compte que cada molècula o grup funcional té una absorció característica, es pot 

registrar el tant per cent de radiació transmesa en funció de la longitud d’ona o la freqüència, i 

identificar així els grups funcionals característics de cada compost. 

1.7. Picnometria d’heli 

Per determinar la densitat esquelètica de les mostres s’usa 

un picnòmetre model Micromertitics AccuPyc 1330 (Gas 

Pycnometer) (Fig. VII.4). La determinació de la densitat 

es realitza en un recipient calibrat en un volum a certa 

Fig.VII.4. Picnòmetre d’heli 
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temperatura on s’introdueix l’heli. L’aparell dona el volum de la proveta i sabent el seu pes 

gràcies a una balança de precisió podem saber la seva densitat. 

1.8. Calorimetria d’escombrat diferencial (DSC) 

La Calorimetría d'escombrat diferencial (Differential Scanning Calorimetry o DSC) és una 

tècnica termoanalítica en la qual la diferència de calor entre una mostra i una referència és 

mesurada com una funció de la temperatura. La mostra i la referència són mantingudes 

aproximadament a la mateixa temperatura a través d'un experiment. Generalment, el 

programa de temperatura per a una anàlisi DSC és dissenyat de tal manera que la temperatura 

del portador de mostra augmenta linealment en funció del temps. El principi bàsic subjacent a 

aquesta tècnica és que, quan la mostra experimenta una transformació física tal com un canvi 

de fase, es necessitarà que flueixi més (o menys) calor a la mostra que a la referència per a 

mantenir ambdues a la mateixa temperatura. Analitzant aquest fluxos de calor es pot arribar a 

interpretar o observar quan succeeixen aquest canvis físics o químics. 

El resultat d'un experiment DSC és una corba de flux calorífic contra temperatura o contra 

temps. Els efectes sobre o sota una corba DSC poden ser utilitzats per a calcular entalpies de 

transició. Aquest càlcul es realitza integrant el pic corresponent a una transició donada. Així, 

l'entalpia de la transició pot ser expressada per la següent equació:  

∆H = KA 

on ∆H és l'entalpia de la transició, K és la constant calorimètrica i A és l'àrea sota la corba. La 

constant calorimètrica variarà d'instrument a instrument, i pot ser determinada analitzant una 

mostra ben caracteritzada amb entalpies de transició ja conegudes. 

En el cas d’aquest estudi s’ha usat un calorímetre de TA Instruments model 2920 Modeulated  

DSC i les mostres s’ha assajat sense compactar en cap cas degut al seu estat líquid. 
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VIII. RESULTATS I DISCUSSIÓ 

1. Disseny experimental 

En primer lloc es realitza un estudi per determinar l’estat del col·lagen segons quin tractament 

se li ha aplicat per tal de comprovar que en cada cas realment es duu a terme la finalitat per a 

que han estat proposats. Amb aquesta finalitat, s’estudien les micrografies de les diferents 

variants. 

Un cop queden clars els tractaments, es proposa realitzar un estudi per veure com funcionen 

els diferents tractament un cop es realitza el ciment de fosfat de calci. Per valorar aquestes 

qüestions es realitzen assaigs de resistència mecànica, es miren els temps de presa, s’observen 

al microscopi SEM i es revisen els diagrames de difracció de raigs X. 

Després de l’estudi previ amb tots els tractaments, s’escull la millor opció i s’intenta 

optimitzar. Per aquesta raó, es mira de variar la concentració del col·lagen en el líquid i 

s’analitzen amb les mateixes tècniques de caracterització que en el punt anterior. Per acabar 

amb aquesta línia es prova d’augmentar considerablement la concentració de col·lagen per tal 

de determinar quin és el límit viable de màxim col·lagen amb el que s’aconsegueix treballar. 

Per últim es valorar la opció de usar col·lagen d’origen porcí, en diferencia del boví utilitzat 

en l resta de l’estudi. Escollit un tractament i una concentració es fabrica una sèrie variant 

només l’origen del col·lagen i es comparen amb les tècniques habituals. 
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2. Estudi de la fibrilització del col·lagen 

2.1. SEM. Observació dels tres tractaments del col·lagen 

En la realització del tot l’estudi es valoren tres variants de l’estat del col·lagen. La primera és 

el col·lagen dissolt directament en àcid acètic (sense cap tractament). En segon lloc, es 

fibrilitza el col·lagen (versió B) amb hidrogenfosfat de sodi i ajustant el pH. Per últim, 

s’entrecreua el col·lagen fibrilitzat amb GA, com ja s’ha comentat al capítol de Materials i 

mètodes. 

Un cop es barreja el ciment amb el col·lagen és complicat veure realment si el procés funciona 

adequadament i tant la fibrilització com l’entrecreuament s’han dut a terme. Per això, per 

comprovar que realment els tractaments que s’apliquen al col·lagen funcionen com ho haurien 

de fer és molt interessant observar microscòpicament el col·lagen en medi àcid, sense ciment. 

A més d’avaluar si el que es veu al microscopi és el resultat esperat, també es compara amb la 

bibliografia relacionada d’anàlisi SEM[28]. 

2.1.1. Col·lagen en medi àcid 

El que es pot observar aquí és com arriba el col·lagen al laboratori, ja que no s’aplica cap 

tractament, només es dissol en àcid acètic (Fig. VIII.1 i VIII.2). Un cop es troba en medi àcid 

es posa sobre una superfície plana conductora que després farà possible la seva observació. Es 

congela amb nitrogen líquid per assegurar un procés ràpid i tot seguit es liofilitza. D’aquesta 

manera, es podrà observar la estructura que presenti el col·lagen. 

 

 



Projecte final de carrera  Pàg. 49 

 

 

S’observen les agrupacions col·laginoses però sense arribar a veure el nombre observat en les 

mostres següents, sinó més aviat una massa homogènia de superfícies gelatinoses. Aquesta 

mostra serà útil com a control, és a dir, per poder veure si les manipulacions posteriors afecten 

d’alguna manera al col·lagen de partida. 

2.1.2. Col·lagen fibrilitzat 

 

 

En aquest cas, un cop fibrilitzat el col·lagen, s’observa un clar canvi respecte la estructura 

original. En primer lloc, tota la mostra és molt més compacta, havent molt menys espais de 

buit entre les agrupacions (Fig. VIII.3). En segon lloc, ara sí que es poden observar 

connexions fibroses entre les diferents superfícies gelatinoses (Fig. VIII.4). D’aquesta 

manera, es pot assegurar que el procés de fibrilització que es du a terme si genera connexions 

Fig. VIII.1. Col·lagen en medi àcid a x500 augments  Fig. VIII.2. Col·lagen en medi àcid a 
x2000  

Fig. VIII.3. Col·lagen fibrilitzat  x500 augments       Fig. VIII.4. Col·lagen fibrilitzat a x2000 augments 

100 µm 30 µm 

30 µm 100 µm 
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de fibres o agrupacions macrofibroses. Es pot afirmar que la fibrilització amb hidrogenfosfat i 

ajust de pH sí que fibrilitza el col·lagen [22]. 

De fet, durant la manipulació ja es nota un canvi en el color i textura de les mostres. Fins 

aquest moment es podia constatar aquest canvi físic però a partir d’ara es podrà parlar de 

col·lagen fibrilitzat ja que s’ha pogut observar les presencia d’aquestes agrupacions de fibres. 

2.1.3. Col·lagen fibrilitzat i entrecreuat 

 

Realment és complicat poder veure amb el SEM les diferències entre el col·lagen fibrilitzat i 

l’entrecreuat. Si es comparen les micrografies VIII.3 i VIII.4 amb les VIII.5 i VIII.6 s’observa 

com en el segon cas la estructura és més compacte, encara que tampoc es pot parlar de grans 

diferències. Per altra banda, també es poden observar connexions fibroses a la Fig. VIII.6 

(fletxes) que si semblen ser producte de l’efecte del GA, ja que no s’observen en cap altra 

mostra. 

Durant la manipulació, en afegir el GA al col·lagen ja es nota un canvi de comportament 

sobtat, passant de tenir un líquid a un gel en pocs segons [16]. 

2.1.4. Comentari final 

Amb l’observació dels diferents tractaments del col·lagen es pot observar com realment a 

nivell microestructural s’aprecien canvis importants. D’aquesta forma, es pot assegurar la 

existència de fibres (o agrupacions fibroses) que és justament el que es buscava en els 

tractaments realitzats. 

Fig. VIII.5: Col·lagen fibrilitzat i entrecruat a x500   Fig. VIII.6. Col·lagen fibrilitzat i entrecruat a 
x2000 augments 

100 µm 30 µm 
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Aquesta prèvia és realment important per poder interpretar els resultats posteriors, la gran part 

de variació d’aquest estudi es concentra en els diferents tractaments del col·lagen i per això és 

essencial saber de l’existència real de fibres o no.  Al tenir aquestes fibres dintre del material, 

s’està més a prop de la estructura real de l’ós, coincidint amb una línia de desenvolupament 

mimètica. 

3. Estudi de l’efecte del pre-tractament del col·lagen 

Com ja s’ha comentat, i a més estudiant la bibliografia, es pot arribar a la conclusió que 

existeixen varies formes de tractar el col·lagen que queden força ben definides. De fet, el que 

s’intenta recrear amb els tractaments són els diferents nivells d’ordenació que presenta la 

proteïna de forma natural. Les fibres suposarien un d’aquests nivells i l’entrecreuament un 

altre de més complex, ja que apareixen connexions entre fibres. 

El que es vol estudiar en aquest punt és com afecten les diferents possibilitats que presenta el 

col·lagen dintre del ciment, i decidir d’aquesta manera quina de la possibilitats possibilita un 

resultat final millor. 

A diferencia d’altres estudis, en aquest projecte el col·lagen es troba en la fase líquida, cosa 

que permet la seva manipulació de forma senzilla. El ciment es realitza amb α-TCP, que un 

cop amb contacte amb aigua donarà la HAp, però dintre ja del ciment, com ja ha estat 

comentat a materials i mètodes. 

Donat que cap existeixen diferents possibilitats amb els tractaments del col·lagen, es proposa 

un estudi previ per determinar quina de les diferents opcions per al seu tractament són les més 

viables per a la realització de ciments. 

Per una altra banda, es proposa fer l’estudi per a dos relacions de líquid/pols (L/P), amb la 

idea de veure si amb quantitats majors de líquid, i per tant de col·lagen, s’observa alguna 

tendència diferent. Es fixa una concentració de partida de 10 mg/ml de col·lagen que 

romandrà fixa durant tot l’estudi previ. Més endavant es podrà valorar la seva variació. 

Per a valorar la qualitat de les mostres obtingudes es realitzarà primerament un assaig de 

compressió, d’on s’obtindrà la resistència a compressió suportada i el mòdul de Young. En 

segon lloc, s’observaran en el microscopi electrònic de rastreig (SEM). Per últim, es 

comprovarà que la reacció d’hidròlisi hagi estat completa després de set dies en Ringer’s 

mitjançant la difracció de raigs X. 
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L’elecció de la concentració de 10 mg/ml ve donada per l’elevada viscositat del col·lagen. A 

partir d’aquesta concentració la viscositat augmenta d’una forma molt més ràpida i per 10 

mg/ml encara es té una fluïdesa acceptable, i per això s’escull com a límit superior. 

3.1. Resistència a compressió 

3.1.1. Cas L/P = 0,45 

Resistència a compressió 

Mirant la resistència a compressió es valora la robustesa de la proveta, cosa molt important ja 

que en materials tant fràgils com els ceràmics la resistència mecànica acostuma a ser crítica. 

Els resultats es presenten a la Fig. VIII.7:  

Fig. VIII.7. Taula resum del tots els esforços màxims (MPa).  

Si es compara amb els controls, el col·lagen fibrilitzat B sembla ser el que millor resultats 

presenta seguit del col·lagen fibrilitzat B + GA i el medi àcid. Per valorar adequadament els 

resultats serà necessari realitzar un estudi estadístic. 
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Anàlisi Anova (proves normalitat a l’Annex A) 

Source  DF      SS     MS      F      P 
Factor   7  1082.4  154.6  10.80  0.000 
Error   40   572.6   14.3 
Total   47  1655.1 
S = 3.784   R-Sq = 65.40%   R-Sq(adj) = 59.35% 
                                  Individual 95% CIs For Mean Based on 
                                  Pooled StDev 
Level           N    Mean  StDev  --+---------+---------+---------+----
Accelerant      6  19.474  2.719           (----*-----) 
Àcid            6  25.123  5.837                     (----*----) 
Col sol         6  24.233  3.917                   (----*-----) 
Col fib A       6  21.663  3.212               (----*----) 
Col + GA        6  16.045  1.716      (----*----) 
Col fib A + GA  6  14.017  2.252  (----*-----) 
Col fib B       6  29.585  6.189                            (----*-----) 
Col fib B + GA  6  23.738  1.043                   (-----*----) 
                                  --+---------+---------+---------+---- 
                                  12.0      18.0      24.0      30.0 
Pooled StDev = 3.784 

Dona un p-valor igual a zero. En conclusió, es pot dir que estadísticament hi ha diferencies 

entre aquests tractaments, almenys un d’ells. Per altra banda cal destacar que el col·lagen 

fibrilitzat B si sembla estar per sobre les altres mostres i per això més endavant s’estudia com 

a cas a part. Com que el que realment interessa és el cas que confereixi millors propietat 

mecàniques, es passa a analitzar aquest millor cas. 

El que es vol estudiar aquí és si realment el tractament escollit, que ha estat el de col·lagen 

fibrilitzat B, és realment millor que el control. Per això es realitza un estudi de comparació 

entre dos tractaments. 

L’anàlisi Anova és el següent. 

Source  DF     SS    MS     F      P 
Factor   1   59,7  59,7  1,65  0,228 
Error   10  361,9  36,2 
Total   11  421,6 
S = 6,015   R-Sq = 14,17%   R-Sq(adj) = 5,59% 
                             Individual 95% CIs For Mean Based on 
                             Pooled StDev 
Level       N    Mean  StDev    -+---------+---------+---------+-------- 
Àcid        6  25,123  5,837    (-------------*------------) 
Col• lagen  6  29,585  6,189               (-------------*-------------) 
                                -+---------+---------+---------+-------- 
                                20,0      24,0      28,0      32,0 
Pooled StDev = 6,015 

 

El p-valor tant elevat ens indica que realment les diferencies entre les dues mitjanes no és 

significativa, i per tant els dos tractament són equivalents 

La conclusió d’aquest estudi és que realment el col·lagen que s’afegeix a l’àcid acètic no 

afecta a la resistència de les provetes. En els altres tractament sí que s’observa una petita 
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minva de les propietats mecàniques, en canvi amb el tractament de fibrilització B no es perd 

gens d’aquesta resistència. 

Val a dir que el col·lagen fibrilitzat B sí és significativament millor que la resta de 

tractaments. 

En definitiva, la millor variant és la del col·lagen fibrilitzat B. Tot seguit, el col·lagen 

fibrilitzat B + GA i el col·lagen en medi àcid estan a un segon nivell, molt similar al control 

amb àcid. 

Aquestes millors propietats del col·lagen fibrilitzat B poden ser degudes a dues qüestions. En 

primer lloc, a l’aportació del col·lagen en el compòsit que confereix més resistència mecànica. 

Per una banda es podria pensar que el col·lagen com a material flexible que és pogués conferir 

part de les seves propietats al ciment. Per una altra, s’hauria de veure l’aportació del col·lagen 

en la porositat. Tenint en compte aquests dos aspectes no sembla que realment sigui la raó que 

justifiquin aquests resultats. 

En segon lloc, degut a la facilitat de manipulació, donat que un cop es realitza la mescla 

s’observa que la viscositat es la millor entre totes per a manipular el ciment abans de la presa. 

En el cas del col·lagen + GA i el col·lagen fibrilitzat A (amb o sense GA) la seva manipulació 

ha esta més complicada degut a que la mescla no s’homogeneïtza bé. Aquestes provetes són 

les que han donat resultats més baixos. Això porta directament a pensar la facilitat de 

manipulació és més important que l’aportació formal del col·lagen com a material. 

El que s’observa també especialment és que la variabilitat és molt elevada i això fa posar en 

dubte de si realment els resultats són significatius o no. Per a poder parlar amb propietat quan 

s’afirmi que el millor tractament és el del col·lagen fibrilitzat B, serà necessari, doncs, un 

anàlisi amb més detall de la variabilitat. 

En primer lloc es valoren les dades obtingudes i els seus residus (diferència entre el valor real 

i l’esperat), a l’Annex A. [29]. S’observa que tant per les mostres d’àcid i les de col·lagen 

fibrilitzat B, la seva variància és diferent, encara que sí que les podem considerar-les 

semblants a la resta. 
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Per altra banda, el mateix gràfic ja ens mostra que les mostres del col·lagen fibrilitzat B són en 

mitjana més bones que la resta, i de fet, aquesta és la conclusió més important d’aquesta part 

de l’estudi.  

3.1.2. Cas L/P = 1 

Els resultats, molt inferiors respecte el cas anterior, es mostren a la Fig. VIII.8. 

 

En aquest cas els resultats en general són realment baixos. Al ser tant baixos, les variacions 

entre ells són, per tant, també molt baixes en valor absolut. En primer lloc serà interessant 

comprovar si realment hi ha diferencies entres les mostres. 

De la mateixa manera que amb el cas de L/P = 0,45 es segueix el mateix procediment per 

determinar si les diferents mostres varien d’una forma estadísticament significativa. Les 

variàncies són força similars en general. Si fem un estudi de significació, realment veurem 

que cada resultat és significativament diferent a la resta, cosa ja evident resultat de les grans 

diferències entre series. 

En principi, al treballar amb relacions L/P més elevades la proporció de col·lagen augmenta i 

per això s’hauria de poder veure més clarament la seva aportació. 

Fig. VIII.8. Taula resum del tots els esforços màxims (MPa). 
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En tot cas, s’analitzen en primer lloc els dos valors que millors resultats han donat, el 

col·lagen fibrilitzat A i el B. En el cas del col·lagen A és complicat explicar aquest resultat i 

tot porta a pensar que és un valor anòmal o bé una sèrie anòmala. Pel que fa al Col·lagen B, 

s’observa com la tendència observada per a L/P = 0,45 es conserva i s’erigeix com a la variant 

òptima. 

La resta de mostres són inferiors i després de les dues proves comencen a quedar relegades 

davant el col·lagen fibrilitzat B. Respecte el control, els resultats continuen sent molt similars, 

com ja ha passat en l’estudi anterior de L/P = 0,45. 

Després de tot, es vol fer notar que els valors són realment baixos respecte la relació de 0,45. 

A la llarga, en el desenvolupament del nou material la resistència mecànica serà un dels 

factors més importants i que possiblement el podrà fer destacar front altres propostes. Per 

això, no sembla que el futur apunti cap a relacions L/P tant elevades. Com a conclusió, es 

decideix escollir la relació L/P = 0,45 com a més interessant per a seguir optimitzant tot el 

procés. 

3.2. Temps de presa 

Amb l’ajuda de les agulles de Gilmore es miren els temps de presa inicial i final per a cada 

cas. 

L/P = 0,45 L/P = 1 
t0 (min) tf (min) t0 (min) tf (min) 

Accelerant   6   15   30   130 
Àcid Acètic   15   40   90   210 
Col·lagen en medi àcid   13   35   140   190 
Col·lagen fibrilitzat A   9,5   30   75   200 
Col·lagen + GA   3,5   13,5   8   90 
Col·lagen fibrilitzat A + GA   3   20   12   125 
Col·lagen fibrilitzat B   12   32   65   190 
Col·lagen fibrilitzat B + GA   5,5   27   13   110 

Taula VIII.1. Temps de presa 
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A les figures de continuació es mostra la taula anterior:  
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Fig. VIII.9. Temps inicial per a la relació L/P = 0,45 
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Fig. VIII.10. Temps final per a la relació L/P = 0,45 
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Fig. VIII.11. Temps inicial per a la relació L/P = 1 
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Fig. VIII.12. Temps inicial per a la relació L/P = 1 

Dels temps de presa tot just presentats es poden treure varies idees. En primer lloc, que el 

ciment realitzat amb accelerant continua sent el que més ràpid realitza la presa, deixant els 

casos amb GA que es comentaran després. 

Si s’observa les mostres amb col·lagen respecte l’àcid acètic, es nota com es redueix de forma 

lleugera tant el temps inicial com el final. El col·lagen absorbeix part del líquid dintre seu ja 

que és un component aquós. Per això, la mescla que en resulta és més viscosa i triga menys a 

assecar-se. Aquesta tendència es reflexa també amb els ciments en general. 

Pel que fa a les mostres amb GA que són formalment les més ràpides, cal fixar-se en un altre 

aspecte. Al afegir el GA al col·lagen es col·lapsa ràpidament i per això és important realitzar 

la mescla ràpid. Al moment de col·lapsar-se el color canvia ràpidament i sobretot la seva 

viscositat augmenta de cop, apareixent agrupacions més denses dintre del medi neutralitzat. 

Però dintre del ciment el procés segueix i aquest també es col·lapsa ràpid. Això fa que la 

maniobra de posar el ciment dintre del motlle s’hagi de fer molt ràpid, fins i tot massa ràpid. 

El resultat final no és massa bo i moltes de les provetes no queden del tot ben fetes degut al 

col·lapsament del GA. En definitiva, quan es posa GA el procés de presa és massa ràpid 

provocant problemes en la seva manipulació. 

3.3. Disseny factorial per a la relació L/P i concentració de col·lagen 

En l’estudi previ la variació més gran observada respecte les diferents mostres ha estat 

clarament deguda a la variació de la relació L/P, donat que les provetes de L/P = 0,45 eren de 

l’odre de deu vegades superiors a les de L/P = 1. 
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Es realitza un estudi de disseny factorial de 22 per demostrar que l’efecte de la relació L/P és 

realment molt més significativa que la de la concentració del col·lagen. 

D’aquesta manera, es podrà assegurar que no és viable fer estudis on es variïn les dues 

variable, ja que la relació L/P emmascara qualsevol efecte de la concentració. 

L’estudi es planteja en el Annex C i no fa més que corroborar estadísticament el que ja es veu 

en un primer anàlisi superficial. 

3.4. SEM 

Quan s’observen les mostres amb el microscopi electrònic es poden separar dos grans grups 

segons el que es pot veure en el seu interior. 

El primer grup el conformarien tots els tractament exceptuant el de fibrilització B, i el segon, 

per tant, ens quedaria la fibrilització B, ja sigui amb o sense GA. En el primer cas, no 

s’aprecia cap diferencia entre la mostra i els controls, és a dir, que només s’observen cristalls 

d’HAp. En canvi, en el segon grup, s’observen agrupacions de col·lagen repartides de forma 

irregular entre els cristalls d’HAp (Fig. VIII.19 i VIII.20) 

Les micrografies de continuació corresponen a les relacions L/P = 0,45 donat que les de major 

relació no aportaven molta més informació i presentaven seriosos problemes de conductivitat. 

Grup control 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. VIII.13. Grup control A. Ciment amb accelerant a x200. 

300 µm 
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Fig. VIII.15. Grup control A. Ciment amb accelerant a x5000. 

Fig. VIII.14. Grup control A. Ciment amb accelerant a x1000. 

10 µm 

60 µm 
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Com ja s’ha comentat, totes les mostres que no contenen col·lagen fibrilitzat B no s’hi 

observa el col·lagen per enlloc, i per això no es diferencien dels controls. Per poder 

apreciar això les figures VIII.16. VIII.17 i VIII.18 mostren com la resta de mostres 

tenen el mateix aspecte que el control, sense aparèixer diferències apreciables. 

Fig. VIII.16. Grup control A. Ciment amb 
àcid acètic a x1000. 

Fig. VIII.17. Grup control A. Cristalls 
d’HAp del ciment amb col·lagen en medi 
àcid a x1000. 

60 µm 

60 µm 

60 µm 

Fig. VIII.18. Grup control A. Ciment amb  
col·lagen fibrilitzat A a x1000. 



Pàg. 62  Memoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grup fibrilització B 

Fig. VIII.19. Ciment amb agrupacions de col·lagen fibrilitzat B a x200. 

Fig. VIII.20. Ciment amb agrupacions de col·lagen fibrilitzat B a x1000. 

10 µm 

60 µm 
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Les mostres amb col·lagen fibrilitzat B (Fig. VII.19 i VII.20) s’observen en zones 
concretes una capa col·laginosa que cobreix els cristalls. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les mostres que a més contenen GA, el col·lagen es mostra de forma molt similar 

encara que s’hi poden observar agrupacions molt més visibles o evidents, a més d’un 

nivell de connexions en forma fibrosa molt superior (fig. VIII.22 i VIII.23). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. VIII.21. Ciment amb agrupacions de col·lagen fibrilitzat B + GA a 
x5000. 

10 µm 
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Fig. VIII.22. Ciment amb de col·lagen fibrilitzat B + GA a x1000. 

Fig. VIII.23. Ciment amb agrupacions de col·lagen fibrilitzat B + GA a x5000. 

10 µm 

60 µm 
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La observació de les fotografies SEM porten a pensar que el procés de fibrilització B 

sí que fibrilitza el col·lagen realment, com ja s’havia demostrat en l’estudi previ de la 

fibrilització del col·lagen. 

3.5. Difracció de Raigs x 

L’anàlisi de difracció de raigs X es realitza per a comprovar que la reacció d’hidròlisi que 

transforma l’α-TCP en HAp ha estat completa. Tenint el difractorgrama tant de la HAp com 

de l’α-TCP, es pot comparar segons els pics que apareixen si el tant per cent de la reacció es 

troba més a prop de l’un o de l’altre. 

En tots els casos estudiats, s’observen clarament els pics de l’HAp. Això confirma que en cap 

tractament del col·lagen es desenvolupa cap mecanisme que provoqui que la reacció s’aturi. 

Per més detalls consultar l’Annex D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amb el col·lagen tampoc hi ha cap interferència amb la reacció d’hidròlisi, com es veu a la 

Fig. VIII.25 i Fig. VIII.26, on apareixen les mostres en medi àcid i col·lagen fibrilitzat amb 

una relació L/P = 1, que és on en principi la proporció de col·lagen és més gran, i per tant, 

podria afectar més. 

 

 

Fig. VIII.24. Exemple de Rx: mostra d’àcid acètic amb relació L/P = 0,45 
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Fig. VIII.25. Exemple de Rx: mostra de col·lagen en medi àcid amb relació L/P = 1 

Fig. VIII.26. Exemple de Rx: mostra de col·lagen fibrilitzat amb relació L/P = 1 
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3.6. Espectre de IR 

L’espectroscopia del col·lagen fibrilitzat B es mostra a la Fig. VIII.27. 

Fig. VIII.27. Espectroscopia de IR per la mostra de col·lagen en medi àcid 

Els pics de la HAp es troben aproximadament a les bandes de 1029, 602 i 563 cm-1, els pics 

del col·lagen s’han de trobar a les bandes de 1658, 1546 i 1242 cm-1. La idea és veure si 

l’espectre del ciment es veu afectat per la incorporació del col·lagen, ja sigui per a que 

s’aprecien els pics del col·lagen o perquè els pics de la HAp pateixen alguna variació. 

Com es veu a la figura VIII.27 el col·lagen en medi àcid presenta els pics a les bandes 

esperades. Malgrat això, quan s’observa l’espectre del ciment (Fig. VII. 28) no s’aprecia en 

cap cas la presencia del col·lagen. La comparació està feta entre un ciment amb col·lagen 

fibrilitzat i el control amb àcid acètic, els seus pics en tot moment indiquen la pr4esencia de la 

HAp però no del col·lagen i a més entra elles no hi ha pràcticament cap diferència. Això és 

degut a que la proporció del col·lagen dins del ciment no és prou gran com per poder ser 

detectada per l’equip de IR de que es disposa. Per aquesta raó no és possible extreure 

conclusions de la interacció dels dos elements amb aquesta tècnica de caracterització. 
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Fig. VII. 28. Espectres IR de dues mostres sobreposades per a la seva comparació 

3.7. Discussió 

Un cop s’ha treballat amb les diferents variants de tractaments del col·lagen ja se’n poden 

extreure algunes idees. 

En primer lloc, s’arriba a la conclusió que el millor tractament és el col·lagen fibrilitzat B, ja 

que dona unes mostres més resistents. De fet, la conclusió seria que s’ha decidit una 

metodologia per a proves posteriors que permet introduir col·lagen en els ciments d’HAp 

sense mermar les seves propietats mecàniques. 

Per una altra banda, caldria comentar que a la hora de realitzar les provetes la formulació més 

manejable ha estat precisament la del col·lagen fibrilitzat B. Amb això es vol dir que potser 

les millors propietats han vingut pel camí de la facilitació del procés i potser no tant per 

l’aportació formal del col·lagen. El procés de mescla era una mica diferent als controls. En un 

primer moment, semblava que la pols era impermeable i no es barrejava amb el líquid. Als 

pocs segons, es barreja tota la mescla del tot donant com a resultat un ciment molt treballable. 

En el moment d’omplir els motlles el procés resultava extremadament fàcil, ja fos per omplir 

bé el motlle sense problemes, com per a que desallotjava perfectament l’aire atrapat, deixant 

menys macroporus visibles a simple vista. 

En els altres tractaments aquest procés era més complicat ja que moltes vegades o bé la 

mescla no era del tot homogènia o el resultat no es deixava treballar bé, ja fos per la mala 

fluïdesa o per la poca regularitat en la barreja de la mescla. 
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Un cop decidit que el col·lagen fibrilitzat B és el que presenta millors propietats en quant a 

desenvolupar una metodologia, cal constatar en quin estat es troba aquest col·lagen. En primer 

lloc, caldria saber com es distribueix aquest col·lagen dintre del ciment. Per valorar això es 

valoren diferents opcions. 

Amb la observació SEM es pot veure com el col·lagen no sembla distribuït uniformement 

(Fig.VII.16), es presenta com a blocs col·laginosos dintre una matriu de ciment de HAp. No 

sembla que hi hagi més col·lagen repartit entre el ciment però a simple vista és molt complicat 

assegurar-ho. 

Per aquesta raó es va estudiar la tècnica de microscopia d’electrons secundaris (BSEM). El 

BSEM permet diferenciar el color (o tonalitat de gris) segons els pes molecular del que s’està 

observant. Per això, es volia intentar donar al col·lagen un color diferent al del ciment. El 

problema és que el ciment és molt porós i els forats es confonen amb les possibles 

agrupacions de col·lagen. Conseqüentment, els resultats obtinguts no van ser suficientment 

significatius com per treure’n conclusions interessants (per a més detall veure Annex B). 

Es valora l’ús de l’espectroscòpia de raigs infraroigs IR per intentar determinar amb més 

precisió l’estat d’aquest col·lagen dintre del ciment. Malauradament, en aquest cas la quantitat 

de col·lagen introduïda no és prou gran com per poder ser detectada per l’aparell utilitzat. 

D’aquesta manera, el col·lagen es podria dir que es transparent a aquest tipus d’anàlisi. 

En el cos humà, el col·lagen forma fibres dintre les quals s’insereixen els cristalls de HAp. 

Evidentment aquesta idea està encara molt lluny del resultat obtingut. La solució òptima serà 

sempre la més semblant a la solució del cos però els estudis actuals encara disten molt 

d’aquest mimetisme. És a dir, la proposta actual d’aquest estudi es podria pensar que és tant 

llunyana com la resta de propostes actuals sobre el tema. Més concretament, el que es proposa 

en molts altres estudis és precipitar l’HAp sobre el col·lagen [18], que encara és lluny de fer 

créixer cristalls junt o dintre les fibres.  

Per altra banda, amb estudis d’aquest tipus ja s’ha demostrat que aquests compòsits amb 

col·lagen afavoreixen el creixement de les cèl·lules [30]. Per això, caldria esperar a les proves 

amb cèl·lules òssies per decidir si realment el nou material proposat afavoreix de la mateixa 

manera o no el creixement cel·lular. En les zones dels límits de les agrupacions col·laginoses 

sí que hi ha més interacció entre les dues fases i seria complicat dir si realment, i per exemple, 

aquestes zones podríem funcionar com a incentivadors del creixement cel·lular. En definitiva, 
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per decidir si aquestes agrupacions són favorables o no caldria esperar a veure com hi 

reaccionen les cèl·lules, ja que s’ha vist que no afecta a la resistència de les mostres. 

Tornant a la comparació amb altres compostos de HAp i col·lagen, cal dir en primer lloc que 

aquesta comparació és complicada ja que no es tracta ben bé del mateix material estrictament 

parlant. S’observa que la variació de resultats en quant a resistència mecànica és realment 

molt elevada, depenent de cada estudi els esforços màxims poden ser molt diferents. Malgrat 

això, sí que es pot dir que el material proposat en aquest projecte es mou per la franja 

superior, com passa amb la majoria de ciments de fosfat de calci. 

Per altra banda, els resultats obtinguts sí que són més similars pel que fa al grup de científics 

que obtenen un ciment de fosfat de calci a partir de DCP i TTCP, tot i que aquests han de ser 

degudament compactats per igualar les propietats. A falta de moltes altres diferències el 

procediment sí sembla més complex que el proposat en aquest projecte. Per altra banda, no 

són ben bé el mateix material ja que aquí es treballa amb l’α-TCP. Serà interessant veure la 

comparació dels diversos ciments en les fases futures. 

Un altre aspecte important a valorar seria el tema de manipulació de cara a pensar les 

possibles aplicacions del material. La manipulació del col·lagen no és precisament fàcil 

encara que si s’estudia bé com fer arribar el preparat previ del ciment al quiròfan no hauria de 

suposar massa problemes. Comparat amb els ciments sí que és veritat que es complica el 

procés per la mateixa introducció del col·lagen i la seva fibrilització, que s’ha de fer al 

moment. Malgrat tot i això i tenint en compte en com es treballa amb els ciments actuals no es 

creu que hi hagi problemes per a la seva introducció als quiròfans. 

Per una altra banda, s’han de tenir en compte els problemes de contaminació del col·lagen, 

que degut al seu inevitable origen animal imposa un estricte control a la hora d’implantar-lo 

respecte les infeccions que pot causar o les malalties que pot transmetre. Per tot això, potser 

s’hauria d’estudiar més a fons el tema i potser amb la col·laboració de metges per veure si 

realment és viable la seva comercialització. 

A més d’aquestes dificultats, es presenta també l’aspecte de la esterilització. Tot component 

que pugui ser introduït al cos ha de ser estèril, i tenint en compte l’origen animal del col·lagen 

aquest aspecte es torna encara més imperatiu. S’hauria d’estudiar realment quin és el millor 

procediment donat que a mes de 40 ºC el col·lagen es desnaturalitza i passa a ser gelatina, i ja 

no és possible fibrilitzar-lo i perd les propietats que el fan interessant. 
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A nivell més de laboratori no hauria de portar massa problemes a nivell de manipulació, i això 

el fan un molt bon candidat de cara a l’enginyeria de teixits i poder fer bastides per poder-hi 

cultivar cèl·lules òssies. En tot cas, s’hauria de valorar si el que es guanya amb els cultius 

cel·lulars compensa la complicació afegida que comporta l’ús del nou material. 

Per últim sobre aquest tema, també es podria buscar algun mètode per simplificar tot el procés 

o bé automatitzar part d’ell, donat que en aquest estudi no s’han dirigit els esforços 

directament cap a aquest vessant. 

Per acabar, s’ha buscat al mercat algun producte comercial que fos similar al que es proposa 

en aquest estudi. La recerca no ha donat amb cap resultat i es conclou que actualment no es 

pot comprar cap material compost de ciment d’HAp i col·lagen. Això indica que realment la 

proposta és innovadora i que de demostrar la seva vàlua en següents fases del projecte seria 

una innovació real en el món dels ciments de fosfat de calci, que actualment són de ús 

habitual en el món de les pròtesis humanes. 

Per tant, un cop escollida una formulació concreta, el col·lagen fibrilitzat B, la resta de 

l’estudi es concentrarà en optimitzar la proposta concreta. 

4. Estudi del efecte de la concentració de col·lagen 

Com ja s’ha comentat, es decideix optar per la relació L/P = 0,45, ja que dona com a resultat 

mostres molt més resistents que no les de relació L/P = 1. Si es pensa en la seva manipulació i 

integració ja en un ésser viu, està clar que una baixa resistència mecànica serà una font de 

problemes i per això en aquest moment s’opta per optimitzar la relació de 0,45. 

Per tot això, es decideix realitzar un nou estudi variant només la concentració del col·lagen 

dintre del líquid. Es decideix estudiar quatre concentracions equidistants entre elles. Donat 

que el límit inferior és zero (el control) i el límit superior s’agafa una concentració de 10 

mg/ml, les noves mostres seran a 3,33 mg/ml i 6,66 mg/ml. 

Es considera el límit superior suficient a 10 mg/ml donat que ja es sap que és una formulació 

viable. Quan es comencen a pujar concentracions de col·lagen en el líquid a partir de 10, la 

viscositat del col·lagen comença a augmentar de forma molt més ràpida. En canvi, de 10 en 

avall es tenen encara líquids força fluids, que deixen marge de maniobrabilitat. 
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Respecte el tractament previ del col·lagen es decideix utilitzar la fibrilització B, donat que és 

el que ha donat millor resultats. Respecte la fibrilització B + GA, que era la segona millor, es 

descarta ja que cal recordar que el GA és millor evitar-lo degut a la seva naturalesa tòxica, 

encara que a baixes quantitats no hauria de suposar cap problema.  

4.1. Resistència a compressió 

4.1.1. Esforç màxim 

De la forma habitual es realitzen els assaigs a compressió per a la relació L/P = 0,45, els 

resultats es presenten a la figura VIII.29. 

Fig. VIII.29. Taula resum dels assaigs de compressió per a diferents concentracions de col·lagen 

En un primer anàlisi ja s’aprecia que no existeix massa diferència entre les diferents variants. 

Aquest resultat no és estrany ja que ja s’havia observat que entre el control i la concentració 

de 10 mg/ml no hi havia massa diferencia, per això si es realitzen mostres amb concentracions 

intermitges no és estrany que tots els resultats estiguin molt propers entre ells. 

De fet, això indica que almenys fins a 10 mg/ml l’addició del col·lagen al ciment no empitjora 

ni millora la resistència del material.  
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Pel que fa a la manipulació cal dir que en tots els casos ha estat similar. Fins a 10 mg/ml la 

viscositat encara no és molt elevada i per això la forma de treballar amb aquestes mostres no 

presenta cap dificultat formal. En tot cas, com menys col·lagen, més fluida és la mescla i per 

tant pot considerar-se més treballable, encara que com s’ha dit no presenta massa diferències. 

Tot i això, s’observa que la variació dels resultats no és mot elevada. Per tant, per determinar 

la significació estadística dels resultats obtinguts es duu a terme un anàlisi Anova. 

S’observa que no hi ha una evolució de la variància segons les mitges i que aquestes són de 

magnituds similars i per tant es poden comparar correctament en un anàlisi de variància. 

Es realitza l’anàlisi Anova: 

 
Source  DF     SS    MS     F      P 
Factor   4   66.1  16.5  0.46  0.766 
Error   25  903.2  36.1 
Total   29  969.3 
S = 6.011   R-Sq = 6.82%   R-Sq(adj) = 0.00% 
                              Individual 95% CIs For Mean Based on 
                              Pooled StDev 
Level       N    Mean  StDev  -----+---------+---------+---------+---- 
accelerant  6  31.006  6.522            (------------*-----------) 
àcid        6  28.253  7.339     (------------*-----------) 
10          6  27.078  4.304  (------------*-----------) 
6.66        6  27.294  4.225   (-----------*------------) 
3.33        6  29.650  6.919        (------------*------------) 
                              -----+---------+---------+---------+---- 
                                24.0      28.0      32.0      36.0 
Pooled StDev = 6.011 

 

El p-valor de 0,766 significa que realment no es pot dir que cap de les variants sigui 

significativament diferent de les altres. Això ve donat en gran mesura a la variabilitat 

observada en el procés de fabricació de les mostres. Finalment, es pot concloure que fins a 10 

mg/ml de concentració no afecta a la resistència mecànica del material. Això és degut 

principalment a dues raons, en primer lloc que la quantitat de col·lagen no és suficient com 

per afectar al ciment. En segon lloc, fins a 10 mg/ml no afecta a la manipulació del material i 

per això es pot arribar a un material molt similar a l’original. 



Pàg. 74  Memoria 

 

4.1.2. Mòdul de Young 
De la mateixa manera es fa l’estudi pel mòdul de Young. 

Fig. VIII.30. Taula resum dels assaigs de compressió per a diferents concentracions de col·lagen 

De la mateixa manera el mòdul de Young pràcticament no varia entre les diferents series. Per 

tant, es pot arribar a conclusions força semblants a l’anterior apartat. Realment no hi ha massa 

diferencies entre les diferents provetes. 

Per altra banda, és important saber si aquestes petites diferencies són significatives o no. 

De forma visual ja es veu que totes les variàncies són similars, i per tant es poden comparar 

directament sens cap problema i fer l’Anova. 

Source  DF      SS    MS     F      P 
Factor   4    2.84  0.71  0.18  0.949 
Error   25  101.16  4.05 
Total   29  104.00 
S = 2.012   R-Sq = 2.73%   R-Sq(adj) = 0.00% 
                                Individual 95% CIs For Mean Based on 
                                Pooled StDev 
Level         N    Mean  StDev  -----+---------+---------+---------+---- 
accelerant_1  6  13.111  2.476  (-------------*-------------) 
àcid_1        6  13.264  2.157   (--------------*-------------) 
10_1          6  13.601  2.049      (-------------*-------------) 
6.66_1        6  14.006  1.456          (-------------*-------------) 
3.33_1        6  13.505  1.768     (--------------*-------------) 
                                -----+---------+---------+---------+---- 
                                  12.0      13.2      14.4      15.6 
Pooled StDev = 2.012 
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L’Anova confirma que cap de les concentracions és significativament diferents de les altres, 

incloses els controls. 

4.2. SEM 

Per a l’observació amb microscopia electrònica s’ha estudiat una mostra de cada concentració 

per comparar-la amb la resta. 

Com cabia d’esperar el que s’ha observat són mostres molt similars amb l’única diferència de 

la freqüència en que apareixen agrupacions col·laginoses. Si es mira el col·lagen a més 

augment i en detall s’observa que tampoc hi ha cap diferència, de la mateixa manera que no 

s’aprecia cap variació en els cristalls de HAp. 

A continuació es presenta una sèrie de micrografies de cada composició. Com en estudis 

anteriors, les micrografies corresponen a superfícies de fractura del ciment. 

Concentració de 3,33 mg/ml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. VIII.31. Ciment amb col·lagen fibrilitzat B de concentració 3,33 
mg/ml a x100. 

600 µm 
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Concentració de 6,66 mg/ml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. VIII.32. Ciment amb col·lagen fibrilitzat B de concentració 3,33 
mg/ml a x5000. 

Fig. VIII.33. Ciment amb col·lagen fibrilitzat B de concentració 6,66 
mg/ml a x100. 

10 µm 

600 µm 
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Les mostres de 10 mg/ml són exactament iguals que en apartats anteriors i per aquesta raó no 

aporten informació en aquest punt. 

4.3. Temps de presa 

Per valorar com afecta el procés de presa del ciment es mesura el temps inicial i final de cada 

mostra amb l’ajuda de les agulles de Gilmore, tal com es recull a la taula VIII.2. 

 
Mostra to (min) tf (min) 
Àcid Acètic   15   38 
Accelerant   6   15 
3,33 mg/ml   7   27 
6,66 mg/ml   7   23 
10 mg/ml   5,5   22 

 
Taula VIII.2. Resultats temps de presa 

 
Si es grafiquen per observar millor les tendències, a les figures VIII.35 i VIII.36. 
 

Fig. VIII.34. Ciment amb col·lagen fibrilitzat B de concentració 6,66 
mg/ml a x5000. 

10 µm 



Pàg. 78  Memoria 

 

Temps inicial

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Accelerant Àcid 3,33 mg/ml 6,66 mg/ml 10 mg/ml

T
em

ps
 (m

in
)

 
Fig. VIII.35. Temps inicials segons les diferents concentracions de col·lagen. 
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Fig. VIII.36. Temps finals segons les diferents concentracions de col·lagen. 
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S’aprecia una clara tendència a que la presencia de col·lagen accelera la presa del ciment. 

L’accelerat continua essent el que més accelera la presa però l’addició de col·lagen accelera 

tant en el temps inicial com en el final.  

Segurament això és degut a que com més concentració de col·lagen hi ha en el líquid, més 

viscosa és la mescla, ja que el col·lagen absorbeix aquesta aigua. Per això el líquid lliure que 

queda en el material és inferior i per tant triga menys a realitzar la presa. 

Es proposa realitzar un estudi cinètic de calorimetria (veure punt VIII.6) per estudiar el procés 

amb més detall. 

4.4. Densitat 

Es mesuren les diferents densitats dels ciments segons la concentració de col·lagen 

utilitzada mitjançant picnometries d’heli. 

 

Fig. VIII.37. Densitats del ciment segons la concentració de col·lagen. 

 

 Densitat   std dev 
Accelerant 2,8216 0,0013 
Àcid 2,8023 0,0002 
3,3 mg/ml 2,8043 0,0005 
6,6 mg/ml 2,795 0,0001 
10 mg/ml 2,7245 0,0009 
 

Taula VIII.3. Resultats picnometries 
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Encara que les variacions són petites, s’aprecia una descens de la densitat segons augmenta la 

concertació de col·lagen. Aquesta tendència és explicable degut a la mateixa introducció del 

col·lagen i concorda amb els resultats esperats. Si en la matriu de ciment s’hi va introduint el 

col·lagen, globalment s’està abaixant la densitat, donat que la proteïna és menys densa que el 

ciment, i la part líquida és pràcticament la mateixa. 

Malgrat tot, la variació entre el control i la mostra de 10 mg/ml és petita, menor del 3,5 %. 

Això, a la pràctica porta no apreciar diferències quan es manipulen les diferents variants, tot i 

que la tendència existeix. 

4.5. Difracció de Raigs x 

En cap de les mostres s’ha observat cap que no completi tota la reacció d’hidròlisi. Tots els 

diagrames dels raigs X mostren com tota l’α-TCP passa a HAp, com es veu a la figures 

VIII.37 i VIII.38. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. VIII.38. Rx de la mostra amb 
col·lagen fibrilitzat concentració 3,33 
mg/ml i L/P = 0,45 

Fig. VIII.39. Rx de la mostra amb 
col·lagen fibrilitzat concentració 6,66 
mg/ml i L/P = 0,45 
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5. Estudi d’altes concentracions de col·lagen 

Prèviament s’ha arribat a la idea de que les diferents concentracions de col·lagen assajades no 

afecten a la qualitat de les provetes de ciment. Per aquesta raó, apareix la pregunta de què 

passaria si s’augmentés la concentració de col·lagen en el líquid. 

En un primer moment es va provar de solubilitzar diferents concentracions de col·lagen, i es 

va observar que fins a 10 mg/ml el resultat encara era un líquid poc viscós. A partir de 10 

mg/ml la viscositat comença a augmentar molt ràpidament i a l’haver d’afegir després la pols 

del ciment es va optar per aquest valor encara força fluid. 

Malgrat això, el límit de viabilitat és força difús i realment no es pot saber amb certesa fins 

que no es realitza la mescla del ciment. En aquesta línia es proposa augmentar la concentració 

de col·lagen en el líquid partint dels 10 mg/ml cap amunt, més concretament es treballarà amb 

concertacions de 15, 20 i 50 mg/ml. 

Bàsicament s’observarà la seva facilitat de treball i comportament en la mescla a més de 

l’assaig de compressió. 

5.1. Resistència a compressió 

5.1.1. Esforç màxim 

Fig. VIII.40. Resum dels esforços màxims dels assaigs de compressió. 
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S’aprecia una baixada de resistència de les provetes per valors alts. Cal mirar si són 

significatives aquestes variacions: 

En primer lloc, es comparen tots els tractaments: 

 
Source  DF      SS     MS      F      P 
Factor   3  1310,2  436,7  22,91  0,000 
Error   20   381,3   19,1 
Total   23  1691,5 
S = 4,366   R-Sq = 77,46%   R-Sq(adj) = 74,08% 
                            Individual 95% CIs For Mean Based on 
                            Pooled StDev 
Level     N    Mean  StDev  --+---------+---------+---------+------- 
10 mg/ml  6  29,585  6,189                               (----*-----) 
15 mg/ml  6  19,927  1,487                 (----*-----) 
20 mg/ml  6  22,571  3,938                     (----*-----) 
50 mg/ml  6   9,036  4,498  (----*----) 
                            --+---------+---------+---------+------- 
                            7,0      14,0      21,0      28,0 
Pooled StDev = 4,366 

 

El p-valor de 0 indica que hi ha algun dels tractaments diferent a la resta. 

Donat que la concentració de 10mg/ml és la que ha donat els millor resultats durant tot 

l’estudi i sembla ser que les concentracions més elevades no tenen tanta qualitat, s’opta per 

comparar les noves concentracions amb l’inicial. 

Comparacions un a un amb el millor cas (10 mg/ml): (detalls a l’Annex A) 

Comparació de 10 i 15 mg/ml 

P-valor molt petit, són diferents. Indica que la concentració de 15 mg/ml és pitjor que la de 10 

mg/ml. 

Comparació de 10 i 20 mg/ml 

P-valor petit, són diferents. Indica que la concentració de 20 mg/ml és pitjor que la de 10 

mg/ml. 

Comparació de 10 i 50 mg/ml 

P-valor molt petit, són diferents. Indica que la concentració de 50 mg/ml és pitjor que la de 10 

mg/ml. 

Amb els anàlisi de les variancies es pot dir que estadísticament per a concentracions majors de 

10 mg/ml les propietats mecàniques comencen a disminuir. Per tant, això converteix en la 

mostra de concentració de 10 mg/ml amb la opció que més resistència ofereix per més 
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quantitat de col·lagen, i per tant, la més òptima. Les raons d’aquest resultats es valoren al punt 

VIII.5.3. 

5.1.2. Mòdul de Young 

 

Fig. VIII.41. Resum dels mòduls de Young dels assaigs de compressió. 

Com ja ha passat amb els esforços màxims, s’observa com a partir d’una concentració de 10 

mg/ml els mòduls de Young baixen com més col·lagen contenen. Com més baix és el mòdul 

de Young pitjor és la qualitat de la proveta. Les mostres de mòduls baixos es presenten fluixes 

i a mesura que es van carregant es desmoronen. Aquest efecte s’aprecia també en les corbes 

d’esforç-elongació (Fig. VIII.42), on com més col·lagen contenen menys esforç resisteixen i 

el pendent menys elevat és. Cal recordar que el mòdul de Young és el pendent de la recta de 

la zona elàstica, que correspon a l’inici de l’assaig. Contràriament, les mostres de mòdul 

elevat presenten una resistència molt major i una fractura molt més fràgil. 

També es pot observar l’energia absorbida pel material, que ho representa l’àrea per sota la 

corba. En la majoria de casos és similar, encara que per a la de 10 mg/ml és una mica major, i 

és especialment més petita per a la de 50 mg/ml. Interessa sempre el màxim d’energia 

absorbida ja que això voldrà dir que el material serà més tenaç i oferirà més resistència a la 

ruptura. 
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Fig. VIII.42. Corbes d’esforç–elongació segons les diferent concentracions de col·lagen 

Per comprovar que les diferencies observades són realment significatives es realitza un anàlisi 

de variància. 

En primer lloc es comparen tots els tractaments: 
 

Source  DF     SS     MS     F      P 
Factor   3  341,9  114,0  8,69  0,001 
Error   20  262,2   13,1 
Total   23  604,1 
S = 3,621   R-Sq = 56,60%   R-Sq(adj) = 50,09% 
                              Individual 95% CIs For Mean Based on 
                              Pooled StDev 
Level       N    Mean  StDev  -----+---------+---------+---------+---- 
10 mg/ml Y  6  15,832  3,967                      (------*-----) 
15 mg/ml Y  6   8,479  4,210        (-----*-----) 
20 mg/ml Y  6  11,243  3,393             (-----*------) 
50 mg/ml Y  6   5,590  2,731  (-----*-----) 
                              -----+---------+---------+---------+---- 
                                 5,0      10,0      15,0      20,0 
Pooled StDev = 3,621 

 

El p-valor de 0,001 és molt petit, això indica que algun dels tractaments és estadísticament 

diferent de la resta. 

Cal analitzar un a un per poder confirmar que realment la concentració de 10 mg/ml és la que 

presenta millors resultats. (Detalls a l’Annex A) 

 

 

Comparació de corbes de compressió

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 1 2 3 4 5 6 7

Elongació

E
sf
or
ç 
(M

P
a) 10 mg/ml

15 mg/ml

20 mg/ml

50 mg/ml



Projecte final de carrera  Pàg. 85 

 

Comparació de 10 i 15 mg/ml 

P-valor molt petit, són diferents. Indica que la concentració de 15 mg/ml té un mòdul de 

Young menor que la de 10 mg/ml. 

Comparació de 10 i 20 mg/ml 

P-valor molt petit, són diferents. Indica que la concentració de 20 mg/ml té un mòdul de 

Young menor que la de 10 mg/ml. 

Comparació de 10 i 50 mg/ml 

P-valor molt petit, són diferents. Indica que la concentració de 50 mg/ml té un mòdul de 

Young menor que la de 10 mg/ml. 

En definitiva, es pot dir que la sèrie de 10 mg/ml presenta una resistència major a la vegada 

que el mòdul de Young més elevat. Això denota que les provetes de 10 mg/ml són més 

resistents i absorbeixen més energia en la ruptura que les mostres amb més contingut de 

col·lagen. 

5.2. SEM 

Amb les dades observades, es conclou que com més col·lagen baixa la qualitat de les 

provetes. Com ja s’ha dit, s’ha observat que la dificultat de treballar amb grans viscositats 

dificulta molt la feina i provoca que el resultat no sigui tant bo. 

Però per altra banda, des del principi s’ha observat que el col·lagen sempre es troba en forats o 

esquerdes, com es veu a la Fig. VIII.43 o a la Fig. VIII.46a. 
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Fig. VIII.43. Ciment amb col·lagen fibrilitzat B assecat a x100 augments, on s’aprecia que el 

col·lagen està en forats i esquerdes. 

Un cop observat aquest fet es prova de congelar amb nitrogen líquid per després liofilitzar les 

mostres. El resultat s’aprecia a la figura VIII.38 o a la Fig. VIII.46c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. VIII.44. Ciment amb col·lagen fibrilitzat B liofilitzat a x100 augments, zona amb col·lagen 

al centre. 
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Fig. VIII.45. Ciment amb col·lagen fibrilitzat B liofilitzat a x500 augments, detall d’un forat 

ple de col·lagen. 

 

Un cop es liofilitza la mostra el col·lagen ja no apareix 

en forats o esquerdes, sinó que es presenta omplint 

aquests espais. Això significa que els espais que 

apareixen són deguts a la reducció del volum del 

col·lagen un cop s’ha assecat. Cal tenir en compte que  

el col·lagen és bàsicament una massa aquosa i que per 

tant un cop assecada sense aigua queda molt reduït en 

volum. Veure esquema a la Fig. VIII.46. 

El que queda clar és que com més col·lagen hi hagi a la 

mostra, si s’asseca en algun moment apareixeran més 

forats i esquerdes i per tant reduirà la resistència del 

ciment. Això, junt amb les dificultats de la viscositat, 

ajuda a que com més col·lagen pitjor sigui el resultat. 

Per tant, es pot concloure que la millor opció serà la de 10 mg/ml ja que a partir d’aquesta 

concentració es comencen a apreciar els efectes negatius del col·lagen, ja sigui pels forats que 

generen o per les dificultats de manipulació. Donat que ens interessa un alt contingut en 

100 µm 

Matriu  
de ciment 

a) 

b) 

c) 

 
Fig. VIII.46. Esquema de les variants de 
preparació de les mostres 

Col·lagen moll 

Col·lagen assecat 

Col·lagen liofilitzat 
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col·lagen per a estudis futurs i les propietats mecàniques es conserven fins a aquesta 

concentració, de l’elecció entre les concentracions més baixes també en resulta la de 10 

mg/ml. 

6. Anàlisi cinètic del procés de presa mitjançant calorimetria DSC 

Ja s’ha observat que la concentració de col·lagen que conté el líquid afecta al temps de presa 

del ciment. Aquest observació s’ha realitzat amb les agulles de Gilmore que com també ja 

s’ha comentat no són del tot precises. Les agulles de Gilmore són una tècnica atractiva donat 

que són econòmiques i senzilles de manipular, malgrat això, els resultats que se n’obtenen no 

acaben de ser del tot objectius. 

Donat que la variació del temps de presa pot ser important de cara la manipulació i fabricació 

del ciment es decideix provar un mètode de observació més precís. 

Una tècnica que es pot utilitzar per estudiar la cinètica de reacció dels ciments de fosfat de 

calci és la calorimetria, en aquest cas s’opta per fer un estudi a temperatura constant [31], més 

concretament a la temperatura fisiològica del cos (37 ºC) per poder simular un procés de 

cultiu o implant futur. A més, altres estudis ja han demostrat que el col·lagen afecta a la 

cinètica de reacció amb HAp [18] i la tècnica de calorimetria DSC és àmpliament utilitzada en 

el camp dels ciments de fosfat de calci. 

S’escullen l’àcid acètic com a control (límit inferior amb concentració zero) i les 

concentracions de 10 i 50 mg/ml com a límits inferior i superior. S’espera observar la fi de la 

presa en els primers minuts, encara que les fases posteriors de la reacció poden durar hores. 

A continuació es presenta el diagrama de les tres formulacions. 
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Fig. VIII.47. Calorimetria dels primers 1200 minuts, suficient com per observar la fi de la reacció. 
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Fig. VIII.48. Calorimetria dels 25 primers minuts 
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Observant el gràfic VIII.48 es pot treure el temps per a cada un on hi ha el canvi de curvatura 

i per tant indica un canvi en la reacció (fletxes grogues) [31]. A més es busca el punt de 

màxim flux de calor (Qm) i el temps que correspon en aquest valor (Tm). 

 

 

Taula VIII.4. Resultats calorimetries 

El temps T és un valor molt aproximat que pot ser útil per crear la hipòtesi de que aquest 

canvi de curvatura indica un canvi en la velocitat de la reacció i per tant, indica 

aproximadament el temps inicial de les agulles de Gilmore i que indiquen fins a quin moment 

la pasta del ciment es pot manipular. A més, aquests resultats també concorden amb els 

resultats de les agulles. Hi ha un decalatge d’un minut aproximadament, però això és degut a 

que en la preparació de la càpsula per al DSC es triga aproximadament un minut. 

El flux de calor Qm és també un indicador de tant el temps inicial com final, encara que potser 

més precís [32]. Com més gran és el valor absolut del flux, abans es realitzarà la presa i pe 

tant més curts seran els temps inicial i final. Amb els resultats s’observa clarament que per al 

col·lagen de 50 mg/ml realment el flux és molt més baix i també el temps de presa. El 

col·lagen de 10 mg/ml segueix amb aquesta tendència, encara que molt més a prop del 

control. 

En definitiva, s’observa que com més col·lagen conté el líquid del ciment més aviat s’acaba el 

procés de presa. Aquests resultats concorden tant amb els que s’esperava per estudis previs 

com per la bibliografia de materials molt similars.[33] [34] 

Aquest efecte és degut en gran part a la viscositat de la pasta, com ja s’havia observat amb les 

agulles de Gilmore. Com més col·lagen conté el líquid la seva viscositat augmenta, i 

especialment a partir de 10 mg/ml. Al barrejar-ho amb la pols, conseqüentment, la pasta 

també és més viscosa com més col·lagen conté. Aquesta viscositat major fa que la pasta 

estigui menys molla i que per això la presa es porta a terme més ràpid. 

Per altra banda, si s’analitza el gràfic VIII.47, es por apreciar el tipus de reacció per a cada 

cas. 

 T (min) Qm (W/g) Tm (min) 
Àcid Acètic    5  -0,04655    4,85 
Col. 10 mg/ml    4  -0,04035    6,2 
Col. 50 mg/ml    0,5  -0,02647    1,38 
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Per al control amb àcid acètic, s’observa com els primers 200 minuts presenta una reacció 

més exotèrmica que la resta, ja que el flux és major. Degut a la major energia utilitzada la 

reacció fa un canvi brusc a partir dels 200 minuts per acabar abans que totes les altres. 

És conegut que la entalpia de la reacció és proporcional a l’àrea per sota de la corba. Malgrat 

les formes de les corbes són diferents les àrees que comprenen són realment molt similars. 

Això indica que de forma aproximada es pot dir que el balanç d’energia de les tres reaccions 

és el mateix. 

En canvi, com més col·lagen està present en el ciment, la reacció és menys exotèrmica i més 

regular, sense massa canvis en la velocitat de reacció. Per tant, es comprova que com més 

col·lagen conté el ciment, més constant és la reacció i la calor despresa es reparteix durant tota 

ella. 
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IX. CONCLUSIONS 

1. Valoracions 

S’ha pogut arribar a les següents conclusions: 

- S’ha generat una metodologia per treballar amb al col·lagen. Prèviament no 

s’havia realitzat cap estudi amb ell al departament i en aquest projecte s’han 

estudiat les diferents possibilitats de treball que oferia la proteïna i les seves 

variants. 

- S’ha generat una metodologia per treballar amb un compost ciment més col·lagen. 

S’ha estudiat la millor forma de mesclar els components per arribar a uns millor 

resultats. 

- En relacions de líquid/pols (L/P) baixes la resistència mecànica és molt superior 

que per les altes. 

- La presencia de col·lagen en el ciment avança els temps inicial i final de presa a la 

vegada que regularitza la reacció sencera de hidròlisi i possibilita a la reacció 

inicial anar més ràpid. 

- La millor formulació de les proposades ha resultat ser la del col·lagen fribrilitzat B. 

o El col·lagen fibrilitzat B resulta ser la variant de més qualitat pel que fa a la 

seva resistència. 

o A més, no afecta a la reacció d’hidròlisi i permet la transformació a 

hidroxiapatita (HAp). 

- La concentració del col·lagen en el líquid afecta a les propietats físico-químiques 

de les mostres de la forma següent: 

o Fins a 10 mg/ml, la introducció del col·lagen no varia excessivament cap 

de les propietats del material. 
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o A partir de 10 mg/ml les propietats mecàniques baixen de forma 

proporcional a la quantitat de col·lagen en el líquid, influint també la 

dificultat de manipulació creixent segons la major quantitat de col·lagen. 

Finalment es pot concloure que: 

- És possible fabricar un ciment que incorpori col·lagen, cosa que hauria de fer que 

la seva biocompatibilitat augmentés. Això obre noves possibilitats d’estudi i 

desenvolupament en el camp dels materials compostos amb fosfat de calci. 

 

2.Propostes per a estudis futurs 

Donat que s’ha pogut fabricar un ciment molt similar als ja coneguts però amb la 

incorporació del col·lagen, seria molt interessant realitzar cultius cel·lulars amb el nou 

compost; i comprovar si realment les cèl·lules creixen millor degut a la presencia del 

col·lagen. De fet, això donaria sentit a tot l’estudi realitzat ja que l’horitzó final de tot 

el projecte és aconseguir un ciment encara més biocompatible. 

S’ha observat que la dificultat de manipulació augmenta per a altes concentracions de 

col·lagen. Per això, si es vol aconseguir treballar amb més altes concertacions, per 

aprecia encara més l’efecte del col·lagen, es podria pensar en afegir el col·lagen a la 

pols enlloc del líquid. 

Per últim, s’ha observat durant tot l’estudi una gran variabilitat dels resultats de tot el 

procés. Aquesta variabilitat ve donada pel mateix protocol o manera de treballar els 

ciments, que no són senzills de manipular i fabricar. Per tot això, seria bo pensar 

alguna forma de mecanitzar o automatitzar el procés i disminuir tots els factors 

humans que fan que al final hi hagi tanta variació dintre de cada sèrie d’experiments. 

En aquesta línia, també seria interessant veure en detall l’efecte del desmotllant, que 

s’intueix que no és tant innocu pel que fa a la variabilitat. 
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X. COSTS ECONÒMICS I MEDIAMBIENTALS 

1 Cost econòmics 

1.1. Materials 

En aquest apartat es comptabilitza de forma aproximada les quantitats emprades de cada 

material per a calcular el cost de material de tot el projecte. 

 

Producte Quantitat (grams) Cost (€) 

Carbonat de calci (CaCO3) 150 45 

Hidrogenfosfat de calci (CaHPO4) 350 4,68 

Hidroxiapatita precipitada 

(Ca10(PO4)6(OH)2) 6  0,12 

Hidrogenfosfat de sodi (Na2HPO4) 15 0,90 

Clorur de sodi (NaCl) 45 0,39 

  51,09 

Taula 10.1. Costs estimats de les matèries primeres usades. 

Cal comentar que normalment el col·lagen és veritablement molt car. Aquest projecte s’ha 

realitzat en col·laboració amb la clínica Puerta del Hierro que gràcies al Dr. Jorge-Herrero ha 

facilitat la obtenció de tot el col·lagen d’origen boví que ha fet falta. 

1.2. Tècniques de caracterització 

A continuació s’enumeren les tècniques emprades per a la caracterització de les mostres de 

ciment i/o de col·lagen. 
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Tècnica Cost €/assaig o hora Cost total tècnica 

Difracció RX 6,74 128,06 

Resistència a la compressió  3,02 365,42 

Picnometria d'heli  0,50 2,5 

Microscopia òptica  0,05 0,15 

Microscopia de rastreig (SEM)    

 - Hitachi H-4100FE  5,01 10,02 

 - JEOL JSM-6400 31,5 283,5 

Superfície específica BET 7,32 21,96 

Calorimetria 150 600 

 

Cost total 

experiments 1411,61 € 

Taula 10.2. Costs estimats de les tècniques de caracterització dutes a terme. 

2. Costs mediambientals 

El material usat en totes les series, el fosfat de calci, no presenta cap problema a nivell 

mediambiental degut a la seva naturalesa. En el laboratori de biomaterials existeix una gestió 

pròpia dels residus on es recullen tots els fosfats de calci i se’ls hi dona el tractament adequat. 

Pel que fa al col·lagen cal recalcar que el seu origen es boví, per tant els riscs són també 

baixos. Així que aquest tipus de residus es llencen a les escombraries habituals. [35] 

Pel que fa al Glutarladehid (GA), és un component d’alta toxicitat. Tot i això, les quantitats 

emprades són massa petites com per suposar un rics. A més, tot el GA utilitzat queda en 

forma de polímer en el moment d’entrecreuar el col·lagen ja que no interessa de cap de les 

maneres que quedi algun monòmer lliure pel mateix tema de la toxicitat. Per aquesta raó, les 

proporcions ja es van calcular amb suficient marge de seguretat per poder assegurar que tot el 

GA reacciona i no suposi cap risc. [36] En el cas de la seva manipulació, s’evita en tot 

moment el seu contacte directe amb l’ús de guants i pipetes i també la seva inhalació amb l’ús 

de màscara. 

En quant a altres residus que es puguin generar, com guants de làtex, màscares, pots de 

plàstic, etc, de la mateixa manera que els fosfats de calci, el laboratori en fa una recollida 

selectiva per cada tipus de producte i se li dona el tractament adequat. 
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