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ó controlada

si adequada

s gràcies al

de possible

i els efecte

ent d’aquest

apsulament 

ts sanguinis

es específic

ar l’estabilita

rmac. 

nòmetres. E

i segons e

portador de

ia 

a 

a 

n 

s 

a 

a 

s 

e 

s 

r, 

o 

a 

s 

ó 

a  

a 

s 

s 

s 

ts 

, 

i 

s 

at 

El 

el 
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fàrmacs. En

atret la majo

com a porta

d’alliberar e

d’ADN en te

Com ja s’ha

de fàrmacs.

que s’adop

transportado

1.2.1. Na

 Estr

enlla

 Cara

o

o

o

o

’àcid poliglutàm

n els darrer

or part dels 

adors de fàrm

el medicam

eràpia genèt

a citat anteri

. Els diferen

pti per envo

ors de fàrma

anopartícu

ructura: Els

açant. 

acterístiques

o Solubles

o Modifica

o Acumula

o Orientac

ic per a la prepa

rs anys, les

estudis rela

macs, la sev

ent en dete

tica, i la sev

iorment, hi h

nts tipus de 

oltar el fàrm

acs que s’ex

Figura 1. Siste

ules polimè

s fàrmacs e

s: 

s en aigua, 

ació superfic

ació selectiv

ció específic

 

aració de sistem

s nanopartíc

acionats en

va alliberac

erminats òr

va habilitat d

ha diferents

sistemes tr

mac. En la

xpliquen a c

emes portador

èriques 

estan conju

biodegrada

cial 

va i retenció

ca de les cè

mes alliberadors 

cules de ma

n aquest tem

ió controlad

rgans o teix

de distribuir 

s tipus de sis

ransportado

a següent f

continuació.

rs i alliberadors

ugats al g

bles i no só

ó al teixit tum

èl·lules canc

de fàrmacs 

aterial polim

ma gràcies a

a i la seva b

xits, quan a

proteïnes, p

stemes tran

rs de fàrma

figura es m

 

s de fàrmacs [2

rup lateral 

n tòxiques 

moral (efecte

erígenes 

mèric biodeg

a la seva bo

bona focalitz

actuen com

pèptids i gen

nsportadors 

acs depèn d

mostren els

 
[2]  

d’un polím

e EPR) 

Pág.

gradable ha

ona capacita

zació a l’hor

 a portador

ns. [1] 

i alliberado

e l’estructur

s 6 tipus d

mer amb u

 9 

an 

at 

ra 

rs 

rs 

ra 

de 

un 
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1.2.2. Mic

 Estru

mice

 Cara

o

o

o

o

1.2.3. De

 Estru

repet

 Cara

o

o

o

o

o

1.2.4. Lip

 Estru

bicap

 Cara

o

o

o

o

1.2.5. Na

 Estru

 Cara

o

o

o

o

cel·les pol

uctura: Cop

el·la amb un 

acterístiques

o Transpo

o Biocomp

o Modifica

o Potencia

ndrímers 

uctura: Polí

titives. 

acterístiques

o La biodis

o Alta hom

o Facilitat 

o Degrada

o Multifunc

posomes 

uctura: Estr

pes de lípids

acterístiques

o Amfifílic 

o Fàcil de 

o Potencia

o Permete

nopartícu

uctura: Gàbi

acterístiques

o Modifica

o Orientac

o Geometr

o Compati

limèriques

polímers de

nucli hidrof

s: 

rtador aprop

patible i biod

ció funciona

al de focalitz

mers sintèt

s: 

stribució i la 

mogeneïtat e

de funciona

ació controla

cionalitat 

ructures co

s. 

s: 

i biocompat

modificar 

al de focalitz

en encapsula

les virals 

ies de prote

s: 

ció de la su

ció tumoral e

ria definida 

bilitat biològ

s 

bloc amb 

fòbic i una c

piat per a fà

degradable

al senzilla 

zació 

ics ramifica

cinètica es 

estructural i 

alització 

ada 

l·loïdals tan

tible 

zació 

ar fàrmacs h

eïnes, que só

perfície per 

específica 

i uniformitat

gica i natura

                   

estructura 

carcassa hid

àrmacs insol

ats radialme

poden ajus

química 

ncades sob

hidrofílics 

ón estructur

r mutagènes

t remarcable

alesa inerta

                          

amfifílica s

drofílica. 

lubles en aig

ent amb un

star 

bre elles m

res multivale

si 

e 

   

s’acoblen i 

gua 

 patró regu

mateixes co

ents. 

Memòr

formen una

ular i unitat

ompostes de

ia 

a 

s 

e 
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1.2.6. Na

 Estr

 Cara

o

o

Com s’ha c

policomplex

passat en fo

sal d’amoni

nanopartícu

1.3. PG

El PGGA é

àcid poli(γ-g

carboxil de 

carboxietil)-

repetitiva d’a

’àcid poliglutàm

anotubs de

ructura: Cilin

acterístiques

o Soluble 

o Multifun

itat anteriorm

x iònic que 

orma de sal

 clorada. La

ules tal com 

Figura 

GA: àcid

s un Nylon 

glutàmic) in

la posició γ

2-oxo-1,2-e

aquest polím

ic per a la prepa

e carboni

ndres de car

s: 

en aigua i b

cionalitat 

ment, les na

es formarà 

 amb la pol

a interacció 

es veu en la

2. Formació d

d poli(γ-

4 substituït

dicant que 

γ. Pel que fa

entandiil]. En

mer. 

aració de sistem

rboni compo

biocompatib

anopartícule

en mescla

i(ε-lisina) qu

 electrostàt

a figura 2. 

de nanopartícu

-glutàmi

t amb un g

l’enllaç pep

a a la nome

n la figura 

mes alliberadors 

ostos d’anel

ble a través d

es d’aquest 

ar l’àcid poli

ue es troba 

ica donarà 

ules a partir d'in

c) 

rup carboxi

ptídic s’esta

enclatura IU

3 es mostr

de fàrmacs 

ls de benzè

de modifica

projecte s’a

(γ-glutàmic)

en una solu

lloc al polic

nteracció electr

l en el carb

ableix entre 

UPAC se’l de

ra l’estructu

è. 

ació química

aconseguira

) parcialme

ució aquosa

complex que

trostàtica 

boni 4. Es c

el grup am

enomina po

ura química

Pág. 1

a 

an formant u

nt modificat

a formant un

e formarà le

coneix com 

mino i el gru

oli[imino-1-(2

 de la unita

11 

un 

t i 

na 

es 

 

a 
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L’àcid poli(γ-

és que l’enlla

Aquest isòm

de la seva im

El PGGA e

asimètric. D’

Nylons. [3] 

El PGGA es

anthracis i se

a fermentac

és el compo

doncs, es po

Les seves p

que s’intenté

nicialment, e

carboxil-α pr

ormar un co

modificat: el 

s’hidrolitza p

L’inconvenie

de 20000 g/m

Més endava

obertura de 

aminoàcids)

dels α-amino

L’obtenció d

partir de l’à

partir de l’àc

-glutàmic) té

aç peptídic 

mer és un de

mportància e

s tracta d’u

’aquesta ma

s va descob

et anys més

ció del Bacil

onent princip

ot comprova

propietats i e

és sintetitzar

es va come

rotegit i act

ompost cícl

γ-glutamil-g

per tal d’obte

ent d’aquest

mol. 

ant es va de

cicles. Actu

. Aquest se

oàcids. 

el PGGA es

cid 3-(2,5-d

id glutàmic 

Figura

é un isòmer

s’estableix e

els poli(α-am

en bioquímic

un biopolím

anera prese

rir per prime

s tard, el 194

llus subtilis. 

pal d’un alim

ar que el PG

el fet que sig

r químicame

nçar a obte

tivant el car

ic es va de

glutàmic. Aq

enir el PGGA

t mètode és

escobrir un 

alment aqu

egon mètod

s pot acons

dioxo-1,3-ox

i el fosgen. 

a 3. Estructura 

r que és l’àc

entre el gru

minoàcids) 

ca. 

mer que, a 

enta una gra

era vegada 

42, es va tro

Més endav

ment tradicio

GGA prové d

gui biodegra

ent.  

nir a partir d

rboxil-γ. Tot

terminar qu

questa reac

A. [7] 

s que s’obte

nou mètod

est mètode 

de es basa 

seguir amb 

xazolidin-4-i

 

                   

 
àcid poli(γ-glu

cid poli(α-gl

p amino i e

més estudia

part de se

an varietat d

l’any 1935 

obar aquest

vant es va d

onal japonè

de la biosínt

adable van 

de la policon

t i això, a c

ue era nece

cció dóna llo

enen políme

de de síntes

és el mètod

 en la polim

bons rendim

l)propanoic 

                          

utàmic) 

utàmic), un 

l grup carbo

ats a causa

er biodegrad

de possibilita

en una càp

t mateix pol

descobrir qu

s (natto) qu

tesis de dife

fer que aug

ndensació d

causa de la 

ssari utilitza

oc a un poliè

ers de pes m

si del PGG

de preferen

merització d

ments i peso

que es po

   

isòmer on 

oxil però en 

a de la seva

dable, conté

ats d’ús en e

sula del bac

ímer com a 

ue l’àcid pol

ue prové de 

rents bacter

gmentés el 

de l’àcid glut

seva forta 

ar un monòm

èster que po

molecular ba

A: la polime

t per tal d’ob

dels N-carb

os molecula

ot preparar 

Memòr

la diferència

la posició α

a estructura 

té un centre

el camp del

cteri Bacillu

producte de

li(γ-glutàmic

la soja. Aix

ris. [4-6] 

seu interès 

tàmic amb e

tendència a

mer dipèptid

osteriormen

aix, per sota

erització pe

btenir poli(α

boxianhídrid

ars elevats a

fàcilment a

ia 

a 

α. 

i 

e 

s 

us 

e 

c) 

xí 

i 

el 

a 

d 

nt 

a 

er 

α-

s 

a 

a 
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El problema

ja que pres

descompos

L’àcid poli(γ

s’han realitz

és digerit pe

degradat pe

enzims hidr

Myrothecium

configuració

Posteriorme

hidrolítica d

veure que a

A més a m

diferents tip

taula són ca

ozaenae qu

’àcid poliglutàm

a principal q

senta una m

ició que fan

γ-glutàmic) 

zat varis est

er proteases

er la γ-gluta

rolítics excre

m sp TM-4

ó L però sen

ent, es va 

del PGGA p

aquest enzim

més, es va 

pus de bacte

apaços de 

ue està pres

Ente

Pse

Pse

Kleb

Aero

Pse

Bac

ic per a la prepa

que presenta

manipulació

 limitar els p

és un biopo

tudis per an

s com peps

mil depolim

etats per fon

4222 que 

nse modifica

identificar l

produït a pa

m s’activava

fer un est

eris com es

degradar l’à

ent en el fan

Taula 1. Ba

BACT

erobacter ag

eudomonas 

eudomonas 

bsiella ozae

romonas hid

eudomonas 

cillus lichenif

 

aració de sistem

a aquest mè

ó difícil i a 

pesos molec

olímer i per

nalitzar la b

sines, tripsin

merasa. A m

ngs i bacteri

dóna lloc 

acions. [10-1

l’enzim poli

artir de Baci

a amb la pre

tudi sobre 

s pot veure 

àcid poli(γ-g

ng. [14] 

acteris capaços

TERI 

gglomerans

aerofaciens

fluorescents

enae 

drophila 

alcaligenes

formis 

mes alliberadors 

ètode és la 

més a mé

culars. [8-9]

r tant és bi

iodegradab

nes o quimo

més a més, e

is, com per 

a oligopèp

12] 

iglutamil γ-h

illus lichenif

esència de s

la biodegra

en la taula 

glutàmic). D

s de degradar 

s Aigua

s Terra 

s Terra 

Fang 

Fang 

s Fang 

ATCC 

de fàrmacs 

inestabilitat

s, la presè

 

odegradable

ilitat d’aque

tripsines pe

el PGGA és

exemple un

ptids si es 

hidrolasa q

formis 9945

sals de zinc 

adabilitat d’a

1. Tots els

D’entre tots e

el PGGA [14] 

ORIGEN 

994 (laborat

t del γ-N-ca

ència de pro

e. Al llarg d

est polímer. 

erò sí que é

s fàcilment 

na hidrolasa

tracta del 

que afavore

5A. A més a

i calci. [13] 

aquest polí

s bacteris pr

en destaca 

tori) 
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rboxianhídr

oductes am

de la històr

El PGGA n

s ràpidame

degradat pe

a de l’espèc

polímer d

ix la ruptur

a més, es v

mer utilitza

resents en 

el Klebsiel

13 

rid 

mb 

ria 

no 

nt 

er 

ie 

de 

ra 

va 

nt 

la 

lla 
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Pel que fa a

que també s

íquids de bo

com a hidrog

per exemple

1.4. PEL

La PEL és u

grups ε-amin

més import

antimicrobia

A més a mé

millor els mi

aigua. [17-21

L’any 1977 e

bacteri va se

a producció 

Actualment, 

Streptomyce

aquest polia

ndustrialme

mutant del S

creixement d

cultiu. En aq

a producció

Per tal de m

cultiu S-(2-a

millor produc

per part del c

a les aplicac

s’ha aplicat e

ombeig d’ex

gel, com a a

e com a disp

L: poli(ε-

un poli(amin

no de la L-

tants d’aqu

na i gràcies

és, si es m

crobis. D’en

1] 

es va desco

er identificat

industrial d

se sap que

es albulus, 

minoàcid. [2

nt, la poli(ε

Streptomyce

d’aquest cu

quest mome

. [17] 

millorar aque

aminoetil)-L-

cció d’aspar

cultiu. [22] 

cions del PG

en altres ca

xtracció de p

additiu alime

pensador de

-lisina) 

noàcid) cara

lisina, tal co

uest compo

s a això s’uti

mescla amb 

ntre les seve

Fig

obrir la poli(

t com a Stre

e la PEL. [1

e la PEL és

i de mome

20] 

ε-lisina) es 

es albulus 

ltiu ha arrib

nt, es dismi

esta producc

-cisteïna (A

rtat quinasa

GGA són ma

mps. Fins i 

petroli. A mé

entari i tamb

e fàrmacs. [1

cteritzat pel

om s’observ

ost és que

ilitza bàsica

altres com

es propietat

gura 4. Estruc

ε-lisina) en 

eptomyces 

7-18] 

 produïda e

ent no s’ha 

produeix fe

No. 346 qu

at al seu m

nueix el pH 

ció, es van a

AEC) i glicin

, que s’ha c

                   

ajoritàriame

tot s’ha arri

és a més s’h

bé en aplica

15-16] 

l seu enllaç 

va en la fig

e presenta

ament com a

mpostos fa q

ts també en

ctura poli(ε-lisin

un actinoba

albulus i va

en molts cu

trobat cap

ent una fer

ue prèviame

màxim s’obse

 fins a un va

aconseguir 

na. Aqueste

cregut que é

                          

ent en el cam

bat a propo

ha utilitzat e

acions biomè

peptídic en

ura 4. Una 

a una am

a additiu en 

que aquests

n destaca la

 
na) 

acteri aïllat d

a ser el prim

ltius de Stre

p altre bacte

rmentació a

ent ha estat

erva una ac

alor entre 3 

nous deriva

es mutacio

és la clau pe

   

mp de l’alim

sar com a a

en l’extracció

èdiques i sa

ntre el grup c

de les cara

pli rang d

la indústria

s darrers ta

a seva alta s

del sòl terre

mer bacteri u

eptomyces, 

eri capaç d

anaeròbica 

t aïllat del s

cumulació d

i 5 per tal de

ats del bacte

ns van dem

er a la produ

Memòr

mentació tot 

additiu en el

ó de metalls

anitàries com

carboxil i el

acterístique

de capacita

a alimentària

ambé repeli

solubilitat e

estre. Aques

utilitzat per a

normalmen

de sintetitza

d’un deriva

sòl. Quan e

de PEL en e

e millorar-ne

teri afegint a

mostrar una

ucció de PE

ia 

i 

s 

s, 

m 

s 

s 

at 

a. 

n 

n 

st 

a 

nt 

ar 

at 

el 

el 

e 

al 

a 
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L’any 2001,

PEL utilitzan

una product

Tots els mi

Streptomyce

IFO 12827 

anat fent div

Pel que fa a

són capaço

que degrad

multivorum 

Com ja s’ha

com a addit

compostos 

cosa que ev

a més, s’ha

Al Japó, és 

per exemple

Una altra a

partir de la

d’aquests. [2

Darreramen

Gràcies a 

fàrmacs, pe

’àcid poliglutàm

 es va demo

nt Streptom

tivitat més e

icroorganism

es: S. albul

i altres deriv

verses mod

a la biodegr

os de degra

den molt b

OJ10. [24][2

a citat ante

tiu gràcies a

amb els qu

vita que l’ali

a comprovat

molt coneg

e les boles d

plicació que

 síntesis m

27] 

nt, s’ha utilit

la seva bio

er a formar n

ic per a la prepa

ostrar la imp

myces albulu

elevada. [23

mes trobats

lus No. 346 

vats que no

ificacions pe

radabilitat s’

dar-la. Tot 

bé la poli(ε-

26] 

eriorment la 

a la seva ca

als es pot m

ment tingui 

t que no té 

gut ja que s’

d’arròs cara

e s’ha dese

macromolecu

tzat la PEL

odegradabil

nanopartícul

 

aració de sistem

portància de

us No. 410, 

-25] 

s actualmen

6 i les seves

o s’han pogu

er tal de mil

’ha vist que

i això, a pa

-lisina): Ch

poli(ε-lisina

pacitat antim

mesclar. S’h

un gust mo

efectes tòx

’utilitza en u

acterístiques

envolupat de

ular de dive

L en aplicac

itat s’ha po

les o com a 

mes alliberadors 

e la regulaci

que s’ha o

nt que prod

s mutacions

ut identificar

lorar la prod

e els bacteris

art del Strep

hryseobacter

a) s’utilitza 

microbiana 

ha demostra

lt amarg i es

ics, reprodu

una gran va

s dels pacs d

e la PEL és

ersos gels 

cions biomè

ogut utilitza

transportad

de fàrmacs 

ió estricta de

bservat que

ueixin PEL 

s, S. nourse

r. Al llarg de

ducció de PE

s capaços d

ptomyces alb

rium sp. O

bàsicament

i al fet d’aug

at que no en

s pugui con

uctius, neuro

arietat de pro

de dinar. [21

s la formaci

a partir d’e

èdiques amb

r com a s

dor de gens 

el pH en la 

e és un dels

pertanyen 

ei IFO15452

e tot aquest

EL.  

de produir la

lbulus hi ha 

OJ7 i Sphin

t en el sect

gmentar aqu

n cal una g

servar igua

ològics ni im

oductes alim

1] 

ió d’hidroge

entrecreuar 

b una varie

sistema de 

entre altres

Pág. 1

producció d

s que mostr

al grup de

2, S. virginia

t temps s’ha

a PEL tamb

dos bacter

ngobacterium

tor alimenta

uesta d’altre

ran quantita

lment. A mé

mmunològic

mentaris com

els, formats 

les cadene

etat d’utilitat

transport d

s. [28] 
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2. Obj

A continuac

2.1. Obj

L’objectiu ge

modificat pe

un policomp

Els objectius

 Doc

nano

 Estu

part

 Este

hidro

 Estu

(PIC

poli(

 Cara

càrre

’àcid poliglutàm

jectius

ció es define

jectius d

eneral del p

er a un ús p

plex iònic en

s particulars

cumentar l’ú

opartícules 

udiar el com

ida per a la 

erificar parc

ofòbic que a

udiar la form

C) generats 

(ε-lisina). 

acteritzar le

ega oposad

ic per a la prepa

 

eixen els obj

del proje

projecte és p

potencial co

n mesclar-lo

s són: 

ús dels bi

amb aplicac

mportament f

seva poster

cialment l’à

afavoreix les

mació i l’esta

per la mes

es nanopartí

da. 

 

aració de sistem

jectius prop

ecte 

preparar ex

om a sistem

o amb la poli

iopolímers 

ció per enca

fisicoquímic

rior modifica

àcid poli(γ-g

s interaccion

abilitat de na

scla de  l’à

ícules forma

mes alliberadors 

osats per a 

xperimentalm

a alliberado

i(ε-lisina) pe

com a m

apsulament 

c de l’àcid p

ació química

glutàmic) pe

ns hidrofòbiq

anopartícule

àcid poli(γ-g

ades a part

de fàrmacs 

la realitzaci

ment mostre

or de fàrmac

er tal de form

aterials pe

i l’alliberam

poli(γ-glutàm

a al laborato

er tal d’ob

ques. 

es a partir d

glutàmic) pa

ir de dos po

ió d’aquest 

es d’àcid po

cs i a contin

mar nanopa

er a la pr

ment de fàrm

mic) com a b

ori. 

btenir un co

de complexe

arcialment m

olímers poli

Pág. 1

projecte. 

oli(γ-glutàmic

nuació forma

rtícules. 

reparació d

macs. 

biopolímer d

ompost mé

es de poliion

modificat i 

ielectròlits d

17 

c) 

ar 

de 

de 

és 

ns 

la 

de 



P

 

 

Pág. 18 

 

                                                Memòria 



M

 

3

P

t

r

h

n

3

A

s

a

s

s

d

4

u

s

p

L

f

r

3

D

p

e

E

“

p

I

D

d

Modificació de l’

3. Mod

Per tal de m

troba enllaç

repetitiva de

hidrofòbic p

nanomètriqu

3.1. Mat

Al llarg del 

subministrat

aquosa form

sigut subm

subministra

dissolvent u

4-fenil-1-but

utilitzades p

subministra

per Scharla

Labbox; i e

fosfatada, K

respectivam

3.2. Sín

hid

D’acor amb

preparació 

encara són 

El procés 

“Internationa

profil·le of g

Inicialment 

DMSO. A 

determina e

’àcid poliglutàm

dificac

modificar el P

çat al carbo

e la cadena 

per tal d’afa

ues. 

terials 

procés s’ha

t per Dr. Ku

mant una sa

ministrada p

da per Sig

utilitzat és el

tanol, ha sig

per a fer la 

des per Sig

au. El bicar

els dos pro

KH2PO4 i N

ment. 

ntesi 

drofòbica

b els antece

de PGGA 

solubles en

d’esterificac

al Journal o

gemcitabine 

es dissolen

continuació

el grau d’est

ic per a la prepa

ció de l’

PGGA es re

oni α respec

principal de

avorir poste

a utilitzat àc

bota de Me

al de clor am

per JNC 

ma Aldrich 

DMSO sub

gut subminis

diàlisi s’han

gma Aldrich

rbonat de s

ductes utilit

Na2HPO4·12

de 

ament 

edents exis

modificat. E

n aigua a pH

ció que s’h

of Pharmace

via polypeti

n el PGGA,

ó s’agita du

erificació de

aració de sistem

’àcid p

ealitzarà un

cte del grup

el polímer. A

eriorment, i 

cid poli(γ-glu

eiji Co. de Ja

mb una con

Corporation

i la DMAP

bministrat pe

strat també 

n utilitzat un

. L’àcid clor

sodi utilitzat

tzats per a

2H2O, han 

l’àcid 

stents, es v

Es van prep

H neutre. 

ha seguit e

eutics” (“Im

ide conjuga

 el catalitza

urant 24 h

e l’àcid i d’a

mes alliberadors 

poli(γ-g

a esterificac

p amino (ad

Aquesta este

sota certes

utàmic) d’un

apó. La poli(

ncentració d

n. Els cata

P també su

er Labbox. L

per Sigma A

nes membra

rhídric és d

t (NaHCO3

a la per a 

estat subm

poli(γ

van escollir 

parar dos g

es basa en

mproved plas

tion”). [29] 

ador (DMAP

ores. La q

lcohol semp

de fàrmacs 

lutàmic

ció del grup 

djacent al g

erificació es

s condicions

n pes molec

(ε-lisina) utili

el 25% en m

alitzadors 

ubministrada

L’alcohol uti

Aldrich. Pel 

anes de pes

el 37% en 

) també ha

la preparac

ministrats p

γ-glutàm

dos graus 

raus d’este

n la inform

sma stability

P) i l’activad

uantitat de

pre se’n pos

c) 

carboxílic l

grup amino)

s farà utilitza

s, la forma

cular de 300

itzada està 

massa. Aqu

utilitzats s

a per Sigm

litzat per a l

que fa a les

s molecular

massa i és

a estat sub

ció de la so

per Panreac

mic) m

 d’esterifica

erificació, 15

ació extreta

y and susta

dor (DCC) 

e DCC que

sa una mica

Pág. 1

ateral que e

. de la unita

ant un alcoh

ció d’esfere

0000 i va se

en dissoluc

uesta PEL h

ón la DC

a Aldrich. E

’esterificació

s membrane

r 2000 tamb

 subministra

bministrat pe

olució tamp

c i Scharla

modifica

ació per a 

5 i 25%, qu

a del treba

ained releas

i l’alcohol e

e s’addicion

 més del qu
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miti la DCC

per cada mo

gram de PG

seguides: un

bicarbonat s

diàlisis el pr

precipitat. 

Per a la mod

el 4-fenil-1-b

més hidrofòb

sina). Aque

que dóna 

nanomètriqu

3.3. Pre

El procedim

parcialment 

dissol també

a dissolució

dissol a la m

evitar que es

C. Pel que fa

ol d’unitats 

GGA usat. U

na de 3 ho

sòdic i una 

roducte es p

dificació de 

butanol. Aqu

bic i així afa

est alcohol s

la suficien

ues. En la fig

paració 

ment per a 

esterificat e

é en PBS. S

ó de PEL i e

meitat per ta

s superposin

a a la DMAP

repetitives 

Un cop s’atu

ores en aig

final d’un 

posa a asse

l’àcid poli(γ

uest grup ar

avorirà la fo

s’ha escollit 

nt hidrofobi

gura 5 es po

Figu

de les n

la formació

en la dissolu

Seguidamen

es deixa ag

l d’observar

n entre elles

P es posarà

de PGGA u

ra l’agitació

ua àcida, u

dia en aigu

ecar a l’estu

γ-glutàmic) s

romàtic és e

ormació de 

ja que s’ha

icitat per 

ot veure l’es

ura 5. Estructur

nanopart

ó de les es

ució tampó 

t s’afegeix g

gitant uns 5 

r millor les n

s.  

                   

à en una rela

utilitzat. Es 

ó es filtra i la

una d’un di

ua destil·lad

ufa per eva

s’ha utilitzat

el grup que f

nanopartícu

a vist en est

tal de ge

structura quí

ra 4-fenil-1-but

tícules P

sferes s’inic

fosfatada (P

gota a gota 

minuts. A 

nanopartícul

                          

ació 1:10, é

posen 10 m

a fase líquid

a en una d

da. Un cop 

porar-ne l’a

t un alcohol

farà que l’àc

ules quan e

tudis previs

nerar post

ímica d’aque

tanol 

PIC 

cia dissolen

PBS) de pH

la dissoluci

continuació

les en el mi

   

s a dir, 1 m

mL de DMS

da es sotme

dissolució 0

s’han reali

aigua forman

amb un gru

cid poli(γ-glu

es mescli am

que és bio

teriorment 

est alcohol. 

nt l’àcid pol

H 7,4 i la po

ó de PGGA

, s’agafa la 

croscopi ele

Memòr

mol de DMAP

SO per cada

et a 3 diàlisi

0,1 molar de

itzat les tre

nt-se així u

rup aromàtic

utàmic) sigu

mb la poli(ε

ocompatible 

les esfere

[30] 

li(γ-glutàmic

li(ε-lisina) e

A esterificat a

a mostra i e

ectrònic i pe
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4. Mèt

4.1. Res

Els espectre

Pels espect

polímer que

4.2. Esp

Els espectre

La transmità

mostra es v

4.3. Ter

L’anàlisi ter

velocitat d’e

termogravim

de mostra. 

4.4. Cal

El comporta

dades del D

refredar a 1

4.5. Mic

L’estudi de

Microscòpia

EEBE, de 

Scanning E

kV a 30 kV

magnificació

dipositar so

observades

’àcid poliglutàm

todes d

ssonànc

es RMN de

tres de 1H 

e es van diss

pectrom

es es van d

ància de les

van registrar

rmograv

rmogravimè

escalfament 

mètric Mettle

lorimetri

ament tèrmi

DSC es van 

0 ºC/min so

croscòp

 la morfolo

a Electònica

la UPC. E

lectron Micr

V i té una re

ó va des de

obre suport

s. 

ic per a la prepa

de cara

cia Magn

e 1H es van

(128 escom

soldre en D

metria pe

dur a terme 

s mostres es

r 8 escombra

vimetria 

ètric es va 

de 10 ºC/m

er Toledo TG

ia Difere

c es va exa

obtenir amb

ota un flux de

ia Electr

ogia i la di

a d’Escomb

El microscop

roscope. Aq

esolució d’im

 deu fins a u

ts metàl·lics

aració de sistem

acteritz

nètica N

n registrar e

mbrats, 300 

MSO deute

r Infraro

en un espe

s va mesura

ats amb una

(TGA) 

realitzar so

min en un in

GA 2. En a

encial pe

aminar per D

b mostres d

e nitrogen d

rònica d

istribució d

brat, SEM 

pi utilitzat v

quest micros

matge de 3 

un milió. Le

s i posterio

mes alliberadors 

zació 

uclear (R

en un espec

MHz) es v

rat, en aigua

oig (IR) 

ectròmetre 

ar en un int

a resolució d

ota un flux 

nterval de 2

quests expe

er Escom

DSC utilitza

d’entre 5 i 10

de 20 mL/mi

’Escomb

e mides es

(Scanning 

va ser un 

scopi té un v

nm a 1 kV

s gotes de s

orment van

de fàrmacs 

RMN) 

ctròmetre B

van prepara

a deuterada

Perkin Elme

erval de 400

de 2 cm-1. 

de nitrogen

5 a 600 ºC,

eriments s’u

mbrat (D

ant un DSC 

0 mg. Les m

in. 

brat (SE

s va fer m

Electron M

JEOL JSM

voltatge d’ac

V i 1,2 nm a

suspensió d

 ser metal

Bruker AMX-

ar mostres d

a o en aigua

er FT-IR Sp

00 a 450 cm

n de 20 mL

, utilitzant u

utilitzen entr

DSC) 

Perkin Elm

mostres es v

EM) 

mitjnaçant la

icroscope) 

M-7001F Fie

cceleració q

a 30 kV. El 

de nanopart

l·litzades a

Pág. 2

-300 a 25ºC

de 10 mg d

a àcida. 

pectrum Two

m-1. Per cad

L/min, a un

n analitzado

re 10 i 15 m

mer 8500. Le

van escalfar

a tècnica d

del Campu

eld Emissio

que va de 0

seu rang d

ícules es va

bans de se
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5. Res

Després de

la reacció 

possibles im

5.1. Sín

El procés d

glutàmic) pe

l’alcohol me

que s’obser

Fig

En la figura 

1-butanol. 

S’han realit

diferents. E

’àcid poliglutàm

sultats 

e realitzar un

tal com s’h

mpureses i p

ntesi del 

’esterificació

er tal de ten

encionat an

rva en la figu

gura 6. Estructu

7 es mostr

tzat dues es

n la primera

ic per a la prepa

i discu

na sèrie de 

ha explicat 

possibles ren

PGGA m

ó consisteix

ir un èster e

teriorment, 

ura 6. 

ura de l'àcid po

ra la reacció

Figura 7. Rea

sterificacion

a es volia o

aració de sistem

ussió 

proves es v

anteriorme

ndiments ex

modifica

x en modific

enlloc d’un g

el 4-fenil-1

oli(γ-glutàmic)

ó d’esterifica

acció d'esterific

ns diferents 

obtenir un 1

mes alliberadors 

van determi

ent. Aqueste

xtremadame

at hidrof

car químicam

grup carbox

-butanol, pe

parcialment e

ació de l’àcid

cació de l'àcid p

per tal d’a

15% d’ester

de fàrmacs 

nar les con

es proves 

ent baixos o

fòbicame

ment el gru

xílic. L’esterif

er tal d’obte

 
sterificat amb e

d poli(γ-glut

poli(γ-glutàmic

conseguir d

ificació men

ndicions idòn

van perme

o fins i tot nu

ent 

p lateral de

ficació es re

enir l’estruc

el 4-fenil-1-but

tàmic) utilitz

c) 

dos graus d

ntre que en

Pág. 2

nies per a fe

etre observa

uls. 

e l’àcid poli(γ

ealitzarà am

ctura químic

tanol 

ant el 4-fen

d’esterificac

n la segon e
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volia aconse

s’havia obtin

seus pics m

Els pics que

corresponen

hidrògens de

A més a mé

a segona i d

5.1.1. Gra

En el primer

van obtenir 

àrees es va 

Aplicant la 

d’aquesta pr

Així doncs, 

anteriorment

si es calcula

ha sigut del 

eguir un 25%

ngut es van

més determin

e es van ob

nts als hidrò

el pic amino

és, a partir d

del seu perc

au d’ester

r lot es va v

577,3 mg d

determinar 

Àrea hi

relació d’àr

rimera modi

es pot calc

t. Tot i voler

a el rendime

18,12%. 

3

%. Per tal de

n analitzar e

nants es va

bservar van 

ògens aromà

o hauria de s

del pes mole

centatge es 

rificació de

voler obteni

de producte

el grau real 

Taula 

drògens gr

2,0000 

rees explica

ficació va se

cular el ren

r esterificar 

ent de la rea

3000
129

 

e caracteritz

els dos espe

a poder calc

ser els dos

àtics saben 

ser 1 i la del

ecular de la 

pot calcular

el 15%: Ob

r un 15% d

e. A partir d

d’esterifica

2. Àrees de la 

rup amino

ada anterio

er del 6,07%

ndiment de 

un 15% i n

acció respe

577,3
1 0,0607

12

                   

zar el comp

ectres 1H-R

cular quin g

s pics corre

que en una

ls hidrògens

primera un

r el rendime

btenció de

d’esterificació

dels espectr

ció tal com 

primera esteri

Àrea hid

rment, es 

%. 

la reacció 

només have

ecte el grau 

7 261 0
29

                          

post i saber 

RMN i a par

rau d’esteri

sponents a

a esterificac

s aromàtics 

itat repetitiv

nt de cada e

l PGGA-15

ó tal com s

res RMN i l

s’ha comen

rificació 

drògens aro

0,6070 

pot dir que

d’esterificac

er obtingut u

d’esterifica

0,0607
18

   

quin grau d

rtir de la int

ficació s’ha

ls grups am

ció del 100%

hauria de se

va, del pes m

esterificació

5 

’ha dit ante

a integral d

tat anteriorm

omàtics 

e el grau d

ció com s’h

un 6% aprox

ció obtingut

,12% 

Memòr

d’esterificació

tegració del

avia obtingut

mino i el pic

% l’àrea del

er 5. 

molecular de

ó. 

eriorment. E

de les seve

ment. 

d’esterificació

ha comenta

ximadament

t, s’obté que
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5.1.2. Gr

En el segon

van obtenir 

àrees es va

Aplicant la 

d’aquesta s

Si es calcu

anterior s’ob

Mostra 

PGGA-15 

PGGA-25 

aEl grau d’e

’àcid poliglutàm

rau d’ester

n lot es va v

621,1 mg 

 determinar

Àrea h

relació d’à

egona mod

la el rendim

bté un rendi

3

PGGA 
(mmol) 

23,3 

23,3 

sterificació e

ic per a la prepa

rificació de

voler obten

de producte

r el grau rea

Taula

idrògens g

2,0000

rees explic

ificació va s

ment d’aque

ment del 18

000
129

Taula 4. Sín

Alcoho
(mmol)

4,7 

6,9 

es va mesu

aració de sistem

el 25%: Ob

ir un 25% d

e. A partir d

al d’esterifica

a 3. Àrees de la

grup amino

cada anterio

ser del 12,43

esta segona

8,37%. 

621,1
1 0,1243

1

ntesi de PGGA

l 
) 

DCC 
(mmol

3,5

5,8

rar per 1H-R

mes alliberadors 

btenció de

d’esterificac

dels espect

ació tal com

a segona ester

Àrea hid

orment, es 

35%. 

a reacció de

1
35 261 0
129

A hidrofòbicam

l) 
DMA
(mmo

2,3

2,3

RMN,

de fàrmacs 

el PGGA-2

ió tal com s

res RMN i 

s’ha comen

rificació 

drògens aro

1,2435 

pot dir que

e la mateixa

0,12435
1

ment modificat 

P 
ol) 

Rendi
(%

18,

18,

25 

s’ha dit ante

la integral 

ntat anterior

romàtics 

e el grau d

a manera q

18,37% 

iment 
%) 

d’e

,12 

,37 
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eriorment. E

de les seve

rment. 

d’esterificac

ue en el ca

Grau 
sterificació

(%) a 

6,07 

12,44 
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5.2. Car

Com ja s’h

espectromet

continuació 

sina), l’àcid 

5.2.1. Po

A la figura 8 

El pic que a

utilitzada pe

petit de 3,5 

banda, el pi

calibratge de

L’anàlisi per 

racteritza

ha dit ante

tria RMN, in
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5.2.3. Ès
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En la figura 1
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5.2.4. Èst
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riorment, aq

nopartícules

veure que l

s en reduir 

concentraci

 una per un

ra el seu 

mb el progra

mostra els

oli(ε-lisina) i

 

nanopart

rtícules es 

stes 8 tamb

bé poder-les

la. [31] 
PGGA-PEL per

CIÓ PGGA (

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

questes me

s formades. 

’àcid poli(γ-

el seu pH

ió. 

na cada una

diàmetre i 

ama Minitab

 diferents d

 cada tipus 

                   

tícules 

van prepar

bé van ser d

s caracteritz

er a la formació

(mg/mL) C

escles tamb

 

-glutàmic) e

H al voltant 

a de les difer

la seva d

b. 

diàmetres d

d’àcid poli(γ

                          

rar 8 mesc

diluïdes a la

zar millor. A

ó de nanopartíc

CONCENTR

bé es van d

esterificat se

de dos af

rents mescl

desviació e

e nanopartí

γ-glutàmic).

   

les diferents

mitat per ta

Aquestes 8 m

cules 

RACIÓ PEL

0 

0,63 

1,25 

2,5 

0 

0,63 

1,25 

2,5 

diluir a la m

ense la pol

fegint-hi àci

es i la seva 

estàndard r

ícules obting

Memòr

ts de PGGA

al d’observa

mescles só

L (mg/mL) 

mitat per ta

i(ε-lisina) no

id clorhídric

 formació de

realitzant u

gudes per a

ia 

A 

ar 

n 

al 

o 

c, 

e 

n 

a 
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Tipu

PG

PG

PG

PG

PG

PG

Si es realitz

mateix èste

diàmetre de

i és que 

corresponen

mg/mL. 

A més a m

segueixen u

d’esterificac

D’aquesta 

juntament a

concentraci

cara a un fu

així com tam

En la figur

nanopartícu

Les imatge

alguns caso

esta forman

la deposició

’àcid poliglutàm

Taula 7

s PGGA C

GGA-15 

GGA-15 

GGA-15 

GGA-25 

GGA-25 

GGA-25 

za una com

er) es pot ve

e les nanopa

les nanopa

nt a 1,25 mg

més, amb u

una tendènc

ció més elev

manera es

amb la con

ó de l’èster 

utur seria pr

mbé amb co

ra 24 i la 

ules. 

s de SEM 

os les nanop

nt la nanopa

ó de les nan

ic per a la prepa

7. Diàmetre de 

Concentrac

parativa de

eure que a 

artícules aug

artícules ob

g/mL són m

un grau d’es

cia molt més

vat. 

pot conclo

centració d

de l’àcid po

reparació de

oncentracion

figura 25

revelen un

partícules po

artícula. Pots

opartícules 

aració de sistem

les nanopartíc

ció PEL (mg

0,63 

1,25 

2,5 

0,63 

1,25 

2,5 

el diàmetre (

mesura qu

gmenta. No

btingudes a

més grans qu

sterificació 

s clara i pe

oure que e

de poli(ε-lisi

oli(γ-glutàm

e les nanop

ns de PGGA

es mostren

na morfolog

odrien tenir 

ser caldria, 

sobre els su

mes alliberadors 

cules per a cad

g/mL) Dià

(només mir

e augmenta

omés en un 

amb PGGA

ue les obting

del PGGA 

r tant seria 

el diàmetre

na) així com

mic). Així don

artícules am

A i PEL més

n les fotog

ia que evid

en la seva 

en futurs es

uports metà

de fàrmacs 

da concentraci

àmetre nano

606,0

835,8

676,2

505,9

661,9

762,0

ant els resu

a la concen

cas no es c

A-15 i una 

gudes amb 

més elevat

millor realitz

de les na

m també a

ncs, una pro

mb graus d’e

s baixes. 

rafies obtin

dencia form

superfície re

studis, extre

àl·lics empra

ió de PEL 

opartícules

0 ± 205,2 

8 ± 210,9 

2 ± 179,9 

9 ± 86,7 

9 ± 158,9 

0 ± 210,2 

ultats obting

ntració de p

compleix aq

 concentra

una concen

t els resulta

zar estudis 

anopartícule

amb la dism

roposta d’inv

esterificació

ngudes al 

mes esfèriqu

restes de po

emar els ren

ats. 
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guts per a u

oli(ε-lisina) 

questa relac

ació de PE

ntració de 2

ats obtingu

amb un gra

es augment

minució de 

vestigació d

ó més eleva

SEM de le

ues i que e

olímer que n

ntats previs 
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Figura 24. De dalt a baix s'obbserven les na
de 0,63

anopartícules o
3; 1,25 i 2,5 mg

                   

obtingudes utili
g/mL respectiv

                          

itzant PGGA-1
vament 
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ia 

L 



M

 

Modificació de l’

Figura 25. De

’àcid poliglutàm

e dalt a baix s'o

ic per a la prepa

observen les na
de 0,6

aració de sistem

anopartícules 
63; 1,25 i 2,5 m

mes alliberadors 

obtingudes uti
mg/mL respecti

de fàrmacs 

ilitzant PGGA-2
ivament 
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6. Ava

En aquest 

projecte. Aix

les hores de

Per a la rea

dues esterif

tenir en com

6.1. Cos

Per començ

projecte. En

’àcid poliglutàm

aluació

apartat s’h

xí doncs, s’

e dedicació 

alització dels

ficacions (15

mpte totes le

st de pro

çar, s’ha cal

n la taula 8 e

Produ

Àcid c

DMSO

4-fenil

Metan

Produ

DCC 

DMAP

PGGA

PEL 

KH2PO

Na2HP

NaHC

ic per a la prepa

ó econò

ha realitzat 

’ha tingut en

en aquest tr

s càlculs s’h

5% i 25%) i 

es proves re

oductes

culat el cos

es poden ve

Tau

uctes líquid

clorhídric 

O 

l-1-butanol

nol 

uctes sòlid

P 

A 

O4 

PO4·12H2O

CO3 

 

aració de sistem

òmica

una estima

n compte e

reball. 

ha consider

la formació

ealitzades an

s 

st de tots els

eure els prod

ula 8. Cost dels

ds mL util

2,4

60

1,8

400

ds g utilit

1,916

0,567

6

0,1

0,27

2,86

50,

mes alliberadors 

ació del co

els producte

rat el cost d

ó de les resp

nteriorment.

s productes 

ductes líquid

s productes util

itzats Preu

4 0,

0 0,

8 9

00 0,0

tzats Pre

629 0

748 

1 

72 0

65 0,

4 0,

de fàrmacs 

ost total de

s utilitzats, 

d’un sol exp

pectives nan

. 

utilitzats al 

ds i dels sòl

litzats 

u (€/mL) C

02823 

05267 

9,594 

003021 

eu (€/g) C

0,565 

1,20 

0,45 

0,88 

,0625 

05826 

01568 

TOTAL 3

e la realitza

els anàlisis

periment, és

nopartícules

llarg de la r

ids. 

Cost (€) 

0,07 

3,16 

17,27 

12,08 

Cost (€) 

1,08 

0,68 

2,70 

0,09 

0,02 

0,17 

0,79 

38,11 € 
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6.2. Cos

Seguidamen

arg del proj

Mètod

DSC 

TGA 

RMN 

IR 

Fotogr

6.3. Cos

El cost humà

a realització

centre de rec

En

Les hores tr

crèdits ECT

química de l

st de car

nt, s’ha calc

ecte, tant de

Taula

de de carac

rafies SEM 

st de per

à s’ha calcu

ó d’aquest p

cerca.  

Salar

nginyer quím

reballades s

S equivalen

’ETSEIB el 

24	

racteritz

culat el cost

e les nanop

a 9. Cost detall

cterització 

rsonal 

ulat com el s

projecte en 

Tau

ris H

mic júnior 

s’han calcul

nts a un tre

treball de fi 

25	

 

ació 

t de cada u

artícules co

at de la caract

Número d

4

4

4

4

4

salari que h

el cas que

ula 10. Cost de

Hores treb

600

at a partir d

eball de fina

de grau són

	 	
1	

                   

un dels mèto

om dels com

terització dels d

de mostres

4 

4 

4 

4 

40 

hauria de reb

e estigués tr

etallat de perso

ballades Pr

0 

de la relació

al de grau. 

n 24 crèdits 

600

                          

odes de ca

mpostos. 

diversos comp

Preu (€/m

30

30

30

20

5

T

bre un engi

reballant en

onal 

reu (€/hora

15 

TOTAL

ó d’hores de

En el cas 

ECTS. 

	

   

racterització

postos 

mostra) Co

12

12

12

8

20

TOTAL 640

nyer químic

n una empre

a) Cost (€

9000,00

L 9.000,00

e treball i e

del grau en

 

Memòr

ó utilitzats a

ost (€) 

20,00 

20,00 

20,00 

80,00 

00,00 

0,00 € 

c júnior per a

esa o en u

€) 

0 

0 € 

el número d

n enginyeria

ia 

al 

a 

n 

e 

a 
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6.4. Cos

També s’ha

del projecte

d’un sol ús. 

Er

Va

Pi

Im

Gu

Pi

Ba

Vi

Tu

Ki

Pu

Me

Pl

6.5. Cos

Ja per acab

Cost 
elèctric 

Agitadors 

Varis 

0,1	

’àcid poliglutàm

st de ma

a tingut en c

e. A més a 

T

Materia

rlenmeyer 

as de precip

peta Pasteu

mants 

uants 

peta 

aló 

als vidre (2

ubs eppend

tasato 

untes micro

embranes d

aca filtrant 

st d’aigu

bar s’ha calc

Potènci
(

1

30	 1

ic per a la prepa

aterial de

compte el c

més, s’ha t

Taula 11. Cost 

als U

pitats 

ur (2 mL)

0 mL) 

orff 

pipeta 

diàlisi 

ua i ener

culat el cost 
Taula 1

ia màxima 
(W) 

000 

5	

aració de sistem

e labora

cost del ma

ingut en co

t de material de

Unitats Pre

2 

2 

30 

5 

30 

2 

2 

10 

8 

2 

10 

20 

1 

rgia elèc

de l’energia
12. Cost assoc

Temps (h

130 

7	
1	

mes alliberadors 

atori 

terial de lab

mpte si el m

e laboratori ass

eu (€/unita

4,86 

83,78 

0,18 

1,73 

0,30 

5,86 

8,19 

0,40 

0,01 

85,2 

0,00771 

10,22 

44,84 

TOTA

ctrica 

a elèctrica g
ciat a l'energia 

h) Consum

13

787

5	
1	

de fàrmacs 

boratori utilit

material es 

sociat al projec

t) Cost (€)

9,72 

167,56 

5,40 

8,65 

9,00 

11,72 

16,38 

4,00 

0,08 

170,40 

0,08 

204,40 

44,84 

AL 652,23 €

astada al lla
elèctrica 

m (kWh) Pr

0 

7,5 

1	
2	

tzat durant 

podia reutil

cte 

) Vida út

Reutilitza

Reutilitza

Un sol ús

Reutilitza

Un sol ús

Reutilitza

Reutilitza

Reutilitza

Un sol ús

Reutilitza

Un sol ús

Un sol ús

Reutilitza

€ 

arg de tot el 

reu (€/kWh

0,123 

0,123 

TOTA

787,5	

Pág. 4

la realitzac

litzar o si er

til 

able

able

s 

able

s 

able

able

able

s 

able

s 

s 

able

projecte.  

h) Cost (€)

15,99

96,86

AL 112,85 €
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El concepte 

a calefacció

s’ha realitzat

m2 on norma

Pel que fa al

entre l’aigua

material”. 

6.6. Cos

D’aquesta m

Tot i això, e

econòmic no

s’ha dit ante

varis inclou

ó, l’aire cond

t el projecte

alment hi tre

Co

Nete

Filtra

l cost assoc

 i l’aigua de

st total 

manera s’ha 

el cost real 

o s’ha tingu

riorment, no

u el funciona

dicionat, els

e. Es calcula

eballen dues
Taula 1

ost aigua 

eja material

acions 

ciat al consu

estil·lada, aix

pogut calcu
Ta

Cost de

Cost de

Cost de

Cost de

Cost el

Cost d'

del project

ut en compte

omés s’han 

 

ament de to

s ordinadors

a suposant 

s persones.
13. Cost assoc

Consum 

 4

um d’aigua, 

xí que l’aigu

ular el cost to
aula 14. Cost t

e productes

e caracteritz

e personal

e material 

èctric 

aigua 

COST TO

te ha sigut 

e totes les 

tingut en co

                   

ots els apar

s, la llum, e

un consum

ciat al consum 

(L) Preu (€

430

40

TO

s’ha consid

ua destil·la s

otal del proj
total del projec

s 3

zació 64

9.00

65

11

OTAL 10.44

superior al 

proves que

ompte els ex

                          

rells ordinad

tc. durant le

m de 0,1 kW

d'aigua 

€/m3) Cos

3

3 0

OTAL 1,41

erat negligib

s’ha inclòs e

jecte. 
cte 

38,11 €

40,00 €

00,00 €

52,23 €

12,85 €

1,41 €

44,60 €

calculat ja 

e s’han anat

xperiments i

   

dors d’un lab

es 15 setma

W/m2, en un 

t (€)

1,29

0,12

 € 

ble la diferè

n l’apartat d

que en aq

t realitzant, 

i les mostres

Memòr

boratori com

anes en que

espai de 3

ència de pre

de “neteja de

quest balan

ja que, com

s definitives

ia 

m 

e 

0 

u 

e 

ç 

m 

s. 
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7. Ava

Al llarg de

repercutir e

importància

buscava un

societat s’ha

Cal destaca

projecte són

ambiental é

7.1. Tra

Aquest proj

això, s’han d

Els reactius

residus els 

facilitat de re

El residu pr

substància 

amb una sim

serà destil·la

El següent 

amb un pH 

ambient en 

Finalment, 

Aquesta ha

també era m

7.2. Des

La despesa

consum d’a

’àcid poliglutàm

aluació

l projecte s

en el medi a

 de manten

n augment d

a conscienc

ar que l’àcid

n dos polím

s pràcticam

actamen

ecte no s’h

de tenir algu

s utilitzats al 

quals han s

eutilització. 

rincipal ha s

cara però f

mple destil·

at posteriorm

residu ha s

al voltant d

la baixa con

un residu o

a sigut disso

molt baixa i p

spesa am

a ambiental t

igua com d’

ic per a la prepa

ó d’imp

s’han utilitz

ambient i, ta

nir el medi a

de la produ

ciat de la imp

d poli(γ-glut

mers biocom

ment nul. 

t de resi

a caracteritz

unes consid

llarg de la r

sigut tractats

sigut el meta

fàcil de reut

lació. Per a

ment. 

sigut aigua d

e dos. Ni le

ncentració d

obtingut dur

olta amb ac

per tant, no 

mbienta

té en compt

electricitat s

aració de sistem

pacte am

zat diversos

al com s’ha

ambient ha 

ucció i la m

portància de

tàmic) i la p

mpatibles i b

idus 

zat per una

deracions. 

reacció han 

s segons la 

anol provine

tilitzar fa qu

aquest motiu

destil·lada a

es sals ni ta

de la qual es

rant la reac

cetona i no 

era nociva 

al 

te el consum

s’han calcul

mes alliberadors 

mbient

s productes

a dit a l’inic

augmentat

millora tecno

e preservar 

poli(ε-lisina)

biodegradab

a utilització s

generat, en

seva conce

ent de la dià

ue es pugu

u, el metano

amb una co

mpoc la pre

s tracta. 

cció d’esteri

ha sigut tra

per al medi 

m d’aigua i e

at anteriorm

de fàrmacs 

tal 

s i diverses

i de la mem

moltíssim. 

lògica però

el medi amb

), els dos c

les, de man

significativa 

n major o m

entració, la s

àlisi. El fet q

in eliminar 

ol ha sigut g

oncentració 

esència d’àc

ficació ha s

actada ja qu

ambient. 

electricitat d

ment en l’ava

s tècniques

mòria, darre

Anteriorme

ò aquests ú

bient. 

compostos p

nera que el 

de reactius

menor quanti

seva perillos

que el meta

les impures

guardat en 

molt baixa 

cid són noci

sigut la dic

ue la seva 

durant el pro

aluació econ

Pág. 4

s que pode

erament el 

ent només e

ltims anys 

principals d

seu impact

s tòxics. Tot

itat, uns cer

sitat i la sev

anol sigui un

ses fàcilmen

un recipient

de sals o b

ives pel me

iclohexilurea

concentrac

ojecte. Tant 

nòmica. 
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La despesa 

tres per a le

El consum e

del manteni

emissions de

mix energèti

Així doncs, l

kg. 

d’aigua ass

es filtracions

elèctric del p

iment bàsic

e CO2 que 

c espanyol 

les emission

sociada al p

s. Així doncs

projecte ha 

c del labor

s’han gene

que l’any 20

917,5	

ns de CO2 a

 

projecte és 

s, el consum

sigut de 917

ratori). Així 

rat per a la 

016 va ser d

0,308	
1	

associades 

                   

de 430 litre

m total d’aigu

7,5 kWh (13

doncs, pe

producció d

de 0,308 kg/

282,

a l’energia 

                          

es per a net

ua del proje

30 kWh dels

er associar 

d’electricitat

/kWh.  

,59	 	

elèctrica de

   

teja de mat

ecte és de 47

s agitadors 

aquest co

t es necess

el projecte é

Memòr

terial i de 40

70 litres. 

i 787,5 kW

nsum a le

sari aplicar e

és de 282,59

ia 

0 

h 

s 

el 

9 
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Conclu

L’objectiu pr

policomplex

l’àcid poli(γ-

com s’ha vis

 S’ha

pote

 Res

part 

dive

impu

 Els 

s’ha

rend

quan

form

 S’ha

poli(

pote

 Les 

fins 

de la

desi

aque

trans

 S’ha

conc

 S’ha

form

l’aut

 S’ha

ja qu

el co

 Fina

amb

kg d

’àcid poliglutàm

usions 

rincipal d’aq

x iònic obtin

-glutàmic) i l

st, el policom

an sintetitza

encial com a

pecte el pro

hidrofòbica

erses proves

ureses i obt

rendiments 

auria d’estud

diment més 

ntitat obting

mació de nan

a comprova

(γ-glutàmic) 

encialment p

nanopartícu

a 1500 nan

a concentra

itjat, aproxim
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