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RESUM
L’objectiu d’aquest treball és fer una caracterització física, química i mecànica de les bastides
biodegradables compostes d’àcid polilàctic (PLA), àcid hialurònic (HYAFF11p75) i vidre
fosfatat (G5) a través d’un estudi de degradació in vitro.

Es treballa amb 4 tipus de material; el PLA/G5 (material estudiat anteriorment al laboratori de
biomaterials de la UPC) que servirà de control i PLA/G5 amb un contingut del 10, 20 i 30% de
HYAFF11p75. Les provetes s’obtenen mitjançant la tècnica de dissolució i colada amb
extracció de partícules porogèniques, en aquest cas s’utilitza el NaCl com a agent porogènic.

Aquest estudi in vitro consta de deu setmanes d’estudi on es mantenen les diferents provetes
submergides en SBF (fluid simulador del medi fisiològic) a 37ºC. Cada dues setmanes
s’extreuen mostres de material i es sotmeten a assaigs de compressió, calcinació, DSC, pèrdua
de massa, porosimetria, ICP i pH per tal de fer la caracterització física, química i mecànica dels
diferents materials. Els assaigs es realitzen seguint els protocols establerts en el grup de recerca
de biomaterials.
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1. INTRODUCCIÓ
Actualment a Europa, al voltant d’un 20-30 % dels adults pateixen algun trastorn del sistema
muscul-esquelètic, causa més comuna de la incapacitat física [1].

L’osteoartritis és una de les deu principals causes de discapacitat i representa més de la meitat
de les afeccions cròniques en persones de més de 65 anys. El mal d’esquena és la principal
causa de baixa laboral. Les fractures per osteoporosis s’han duplicat a la última dècada; un 40%
de dones majors de 50 anys pateixen fractura per osteoporosis a Europa. Per altra banda els
accidents de trànsit, guerra i esports produeixen una demanda elevada de dispositius per a la
regeneració i reparació òssia; es preveu que aquest tipus de lesions a l’any 2010 suposaran el
25% de despesa en salut pública [1].

L’augment de l’esperança de vida de la societat, juntament amb l’increment de pes dels
individus i la disminució de la seva activitat física, fa preveure que l’afectació d’aquestes
malalties augmenti en els pròxims anys.

Així doncs, veient que tant la salut de la societat com la inversió econòmica en sanitat pública
es veuran cada cop més afectats per aquestes malalties; diverses associacions estan treballant en
estratègies per a la prevenció de les malalties o si més no, per tal de minimitzar els efectes que
tenen aquestes sobre la vida diària dels afectats tot millorant la seva qualitat de vida.

Una d’aquestes estratègies planteja la necessitat de progressar en el camp de l’enginyeria de
teixits per tal de trobar nous mètodes i materials per a la regeneració de teixits.

Aquest projecte intenta ser un pas més en la recerca i desenvolupament de materials per a la
regeneració òssia. Es tracta d’un estudi de degradació in vitro de bastides biodegradables
compostes d’àcid polilàctic, àcid hialurònic i vidre fosfatat.

Abans de passar a l’estudi i anàlisi de resultats es fa un repàs dels conceptes relacionats amb
l’os i les tècniques de reparació i regeneració òssia per tal de fer-se una visió més aproximada
de l’abast del projecte.
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1.1. L’OS
1.1.1. Bioquímica, fisiologia i classificació dels ossos
L’os és un teixit viu compost per minerals, proteïnes, aigua, cèl·lules i altres macromolècules.
Encara que l’os varia punt a punt i la proporció de les diferents substàncies varia segons les
parts de l’esquelet, edat de l’individu o presència d’alguna malaltia, en general es pot dir que el
teixit ossi està format per un 60% de substàncies inorgàniques (minerals), 10 % aigua i 30%
substàncies orgàniques.

Les principals substàncies inorgàniques de l’os són el calci i el fòsfor. Encara que la
composició química dels cristalls de l’os van variant al llarg de la vida, es considera que és
hidroxiapatita amb la fórmula Ca10(PO4)6(OH)2 [2]. Aquesta apatita està present en forma de
petits cristalls en forma de làmines, de 20 a 80 nm de longitud i 2 a 5 nm de gruix.
Les substàncies orgàniques es componen en un 90% per col·lagen tipus I1 i el 10% restant està
format per proteïnes no-col·lagèniques (factors de creixement i citosines, Byglican,
trombospondina, osteonectina, osteopontina, osteocalcina, sialoproteina, proteoglicans i altres
fosfoproteïnes i fosfolípids)i altres tipus de col·lagen. [3, 38]
L’os és un teixit connectiu que realitza quatre funcions:
•

Mecànica, permetent la configuració i funcions locomotores del cos

•

Protectora d’òrgans vitals i de la medul·la òssia

•

Metabòlica: reserva d’ions, especialment de calci i fòsfor i regulador de l’equilibri àcidbase sistemàtic.

•

Hematopoesi: formació de cèl·lules sanguínies

Algunes de les principals proteïnes i altres factors que contribueixen al metabolisme ossi es
descriuen a la taula 1.1.

1

El col·lagen és una molècula proteica que forma les fibres col·lagèniques. El col·lagen en comptes de ser una
proteïna única es considera una famílies de molècules molt relacionades però genèticament diferent. Es tenen
diferents tipus de col·lagen entre els quals trobem el de tipus I que és abundant a la pell, os, tendons i còrnia. Tenim
altres col·làgens com el tipus II que es troba al cartílag o el tipus III que es troba al teixit conjuntiu lax de les parets
dels vasos sanguinis.
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Proteïna/Factor
Osteopontina
Sialoproteina
Osteonectina

Tetranectina
Trombospondina
Osteocalcina
Fibromodulina
Osteoglicans
Trombomodulina
Fibrilina
Vitronectina
Tenacina
Fibronectina
Prostaglandina
TGF-α i β
BMP 2-7
Calcitonina
Vitamina A
Vitamina D
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Funció
Unió cel·lular, regulació de la mineralització
Unió cel·lular, iniciació de la mineralització
Unió al Ca, interacció fase mineral-col·lagen,
regulació de la forma de la cèl·lula, regulació
de la migració cel·lular
Regulació de la deposició mineral
Modulació del metabolisme cel·lular, unió al
col·lagen
Regulació de la maduració mineral
Interactua amb el col·lagen tipus I i II, unió a
factors de creixement
Unió a TGF-β
Interactua amb el col·lagen tipus I i II, unió a
factors de creixement
Ancoratge de fibres d’elastina
Adhesió
Diferenciació de la mesènquima
Interacció matriu-cèl·lula
Reabsorció
Diferenciació i síntesi de proteïnes
Diferenciació i maduració
Formació i reabsorció
Diferenciació
Diferenciació, reabsorció i síntesi proteïnes

Taula 1.1. Proteïnes i altres factors que contribueixen al metabolisme ossi

Els ossos es poden classificar segons la seva forma:
•

Allargats o tubulars: consten d’una zona cilíndrica (diàfisis) i dos extrems, anomenats
cada un epífisis. Exemple: tíbia

•

Curts o cuboides: es caracteritzen per tenir una forma irregular on tant la llargada,
l’alçada com l’amplada tenen una dimensió semblant. Exemple: carp

•

Plans: es localitzen a les zones on és necessària la protecció de parts toves del cos o en
un lloc per la inserció muscular extensa. Exemple: costelles

•

Irregulars: són els que no compleixen cap de les definicions anteriors. La gran majoria
són ossos esponjosos envoltats per una capa fina d’os compacte. Exemple: vèrtebres.

Figura 1.1. Classificació dels ossos segons morfologia. Extret [4]
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Segons el nivell de maduresa, els ossos es poden classificar segons:
•

Os immadur (os fibrós)

•

Os madur (os laminar)

Des d’un punt de vista macroscòpic es poden classificar segons:
•

Os esponjós (os trabecular)

•

Os cortical (os dens)
o

Plexiforme

o

Laminar

o

Haversià

Cada os consta d’una part d’os cortical a la part exterior i una estructura d’os trabecular al
interior, figura 1.2. i 1.3.

Figura 1.2. Os cortical/trabecular. fotografia de Paul Crompton i Carter D.R & Hayes, W.C..

El primer os que es forma durant el desenvolupament embrionari per ossificació endocondral és
del tipus immadur. Posteriorment l’os madur el va substituint, i cap a l’edat d’un any, en
condicions normals, ja no es troba os immadur. Tot i això, al llarg de la vida, davant de
patologies com la curació de fractures, reaccions a infeccions o tumors, el primer os que es
forma és del tipus immadur. En aquest cas, l’os immadur també serà substituït per os madur.
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L’os immadur conté una gran proporció de fibres de col·lagen distribuïdes de manera aleatòria,
és molt cel·lular i conté més proteoglicans2, però menys substàncies de ciment i menys mineral
que l’os madur. El fet que les fibres de col·lagen estiguin desorientades dóna a l’os isotropia
respecte a les propietats mecàniques.
L’os cortical madur es caracteritza per la disposició concèntrica de les capes microscòpiques i
per la complexa formació de sistemes haversians, figura 1.3., el disseny del qual permet la
circulació sanguínia pel seu interior. Les fibril·les de col·lagen d’una capa del sistema haversià
tenen una direcció diferent de les fibril·les de les capes adjacents, aquesta disposició dóna
resistència a l’os. El seu gruix varia en funció del segment de la diàfisis i segons la seva
localització a l’esquelet. Aquest tipus d’os suporta les diferents càrregues i forces de torsió i
compressió que recauen sobre l’os.

Des del punt de vista microscòpic l’os cortical es divideix en tres tipus; plexiforme, laminar i
haversià. L’os plexiforme està constituït per diferents capes d’os madur i immadur, on es
localitzen la majoria dels canals vascularitzats. L’os haversià està compost per canals
vascularitzats que estan envoltats de forma circumferencial per os madur. Aquest conjunt d’os al
voltant d’un canal es coneix com osteona. Les osteones es troben normalment orientades al llarg
de l’eix longitudinal de l’os i representen la principal unitat estructural de l’os cortical. El canal
central de la osteona és conegut com canal haversià i conté cèl·lules, vasos, ocasionalment
nervis i els anomenats canals de Volkmann que són els canals que interconnecten a les osteones,
figura 1.3.

En l’os esponjós madur, la disposició de les lamel·les és menys complexa perquè les trabècules,
figura 1.3, són primes i poden nodrir-se dels vasos veïns dels espais medul·lars, no conté canals
haversians. L’os esponjós només representa la quarta part de la massa total de l’os cortical, però
la seva superfície és 8 vegades més gran. Els intersticis contenen vasos sanguinis, fibres
nervioses, grassa i teixit hemopoètic.

Tots els ossos estan envoltats per una membrana fibrosa densa anomenada periosti. Aquesta
capa envolta tota la superfície de l’os excepte les articulacions que són recobertes de cartílag
articular. La seva capa externa és envoltada per vasos sanguinis i fibres nervioses que passen

2
És una gran familia de glicoproteines formades per un nucli proteic al que es troba unit covalentment un tipus de
polisacàrids anomenats glicosilaminoglicans (GAG)
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cap al còrtex a través dels canals de Volkmann, connectats amb els haversians que s’estenen per
l’os cortical. Per la part interna del periosti es troben les cèl·lules responsables de generar os nou
durant el creixement i la reparació de l’os (osteoblasts). Els ossos llargs tenen una membrana
fina que cobreix la cavitat medul·lar, anomenada endosti, que conté els osteoclasts.

Figura 1.3. 1: Os cortical, 2: Os esponjós, 3: Sistema Haversià, 4: Col·lagen, 5: Canal de Havers, 6: Canal de
Volkmann, 7: Periosti, 8: Revestiment ossi, 9: Vasos del periosti, 10: Osteoclasts, 11: Osteoblasts, 12: Osteòcits.
Adaptació de [7]

1.1.2. Propietats mecàniques de l’os
Les propietats mecàniques es veuen afectades per:
•

Característiques geomètriques; grandària i forma de l’os.

La tracció i compressió, la càrrega a fractura i la duresa és proporcional a la àrea de l’os. Com
més secció transversal més resistència té l’os. A flexió, tant la secció transversal com la
distribució de l’os al voltant de l’eix neutre influeixen al comportament mecànic de l’os. El
moment d’inèrcia es el valor que té en compte aquests dos factors en la flexió.
•

Tipus d’os: cortical o trabecular,

L’os cortical és més dur que l’esponjós, pot suportar més tensió però menys deformació. L’os
esponjós in vitro pot suportar fins al 50 % de deformació abans de fracturar mentre que l’os
cortical només suporta una deformació del 2%. Això és degut a que l’estructura porosa de l’os
esponjós té capacitat d’emmagatzemar energia.

La diferencia física entre els dos ossos es quantifica en termes de densitat aparent, definida com
la massa de teixit ossi present per unitat de volum ossi (g/cm3) figura 1.4.
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Figura 1.4. Corba Tensió-deformació per os cortical i esponjós
amb diferents densitats aparents. Adaptació de [6]

•

Direcció de la càrrega aplicada:

Degut a que l’estructura de l’os és diferent en la direcció longitudinal i transversal, presenta
diferents propietats mecàniques segons la direcció a que es sotmeti a càrrega, és a dir, l’os és
anisotròpic.

Figura 1.5. Comportament anisotròpic de l’os cortical del fèmur humà sotmès a 4 direccions diferents:
T: transversal, 60º respecte l’eix neutre, 30º respecte l’eix neutre i L: longitudinal. Adaptació de [6]

CORTICAL
Resistència (L)
Allargament (L)
Mòdul Young (L)
Mòdul Young (T)
TRABECULAR
Resistència
Mòdul Young

Tracció
124-152 MPa
1,41-1,5 MPa

Tracció
8 MPa

Compressió
190 MPa
1,85 MPa
17-19 GPa
11 GPa
Compressió
50MPa
0,0-0,4 GPa

Taula 1.2. Taula de propietats [6]i [7]

Torsió
54-70 MPa
3,2 MPa
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Quan l’os treballa a compressió és quan s’obté la tensió més gran mentre que el valor de mòdul
d’elasticitat és més gran en tracció.
•

Propietats mecàniques de las osteones

La fractura en un os sotmès a tracció és deguda a la microfractura i desunió de les osteones per
la línia del ciment, mentre que la fractura a compressió és deguda a l’esquerda de les osteones.
Tipus d’Osteona
1
2
3

Resistència (MPa)
165
134
110

Deformació a fractura
(%)
1,88
2,09
2,46

Taula 1.3. Propietats de les osteones. Adaptació [5]

Mòdul elàstic (GPa)
Tipus d’Osteona
1
2
3

Tracció
7,7-10,9
2,9-8,1
5,9-17,5

Compressió
3,8-4,5
5,8-9
4,5-8,1

Flexió
3,7-4,5
2,8-3,8

Taula 1.4. Propietats de les osteones. Adaptació [8]

Osteona del tipus 1: totes les fibres de col·lagen estan disposades circumferencialment
Osteona del tipus 2: les fibres de col·lagen estan circumferencialment i longitudinalment en les
lamines successives
Osteona del tipus 3: totes les fibres de col·lagen estan disposades longitudinalment.
•

Comportament Viscoelàstic

L’os presenta un comportament viscoelàstic, ja que les seves propietats són sensibles tant a la
velocitat de deformació com al temps d’aplicació de la càrrega.

Figura 1.6. Demostració de la dependència de l’os cortical amb la velocitat de càrrega.
Adaptació de [6]

Cal esmentar que les propietats mecàniques de l’os també varien segons la localització d’aquest
dins l’esquelet humà, ja que cada part del cos ha de cobrir unes sol·licituds mecàniques
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específiques. Per altra banda, les seves propietats també es veuen afectades per l’edat, alçada i
estil de vida de cada individu.

1.1.3. Cèl·lules òssies
Els principals tipus de cèl·lula que conformen el teixit ossi són els osteoblasts, osteòcits i
osteoclasts.

Osteoblasts
Són cèl·lules mononuclears amb un reticle endoplasmàtic desenvolupat, uniforme i granular
per a la síntesi de col·lagen del tipus I, osteocalcina i sialproteïna, a més de proteïnes que
constitueixen la matriu extracel·lular òssia.

Els osteoblasts són els encarregats de produir la matriu sobre la qual després es farà la
calcificació. Quan un osteoblast s’ha envoltat de matriu òssia desmineralitzada (osteoide)
finalitza la seva activitat, a continuació la matriu es mineralitza i es passa a tenir osteòcits.
Aquest procés dona lloc a la osteogènesis.

Els osteoblasts es localitzen al periosti, figura 1.3., dels ossos mitjans i grans (excepte en zones
particulars) i a la membrana endosteal, la qual es desenvolupa sobre la paret interna del canal
medul·lar.

Osteòcit
És caracteritza per tenir una relació nucli/citoplasma més gran que els osteoblasts, tenen menys
orgànuls que els osteoblasts.

Un cop atrapat en la seva pròpia llacuna, desenvolupa extensions citoplasmàtiques a través de
canalicles per connectar-se amb extensions similars veïnes. A través d’aquest canal els osteòcits
reben nutrició del líquid intersticial que prové dels vasos sanguinis regionals (canals de
Volkmann, horitzontals, i haversians, longitudinals, figura 1.3.). Així doncs, la seva funció és la
de mantenir l’os com a teixit viu i mantenir constant l’equilibri entre la fracció mineral i
l’orgànica.

Pàg. 14
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Osteoclasts
Són cèl·lules grans, 20-100 µm de diàmetre i són multinucleades amb molts lisosomes i
mitocondris. Els osteoclasts deriven de les cèl·lules pluripotencials de la medul·la òssia, les
quals són precursores hematopoètiques que també donen origen als monòcits i macròfags.

Els osteoclasts són capaços de reabsorbir o retirar os. Es diferencia dels macròfags per certs
marcadors superficials cel·lulars, així com l’activitat de la fosfatasa alcalina.

Es poden localitzar a regions de reabsorció de l’os anomenades llacunes de Howship. Aquestes
cèl·lules s’uneixen a la superfície de l’os a través de proteïnes encarregades de la unió cel·lular
anomenades integrines. Aïllen la zona de l’os a la qual s’han unit i baixen el pH localment
mitjançant la producció de protons. El baix pH incrementa la solubilitat dels cristalls de
hidroxiapatita i al mateix temps, un cop la fase mineral ha estat eliminada, els components
orgànics són hidrolitzats mitjançant la digestió d’àcids proteolítics.

Figura 1.7. Cèl·lules del teixit ossi. Adaptació de [9]
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1.1.4. Creixement i remodelació de l’os
A l’os es produeixen tres processos dinàmics diferents: creixement en longitud per un procés
que implica ossificació endocondral3, creixent en grossor a través de la ossificació
intramembranosa4, modelat i remodelat (renovació).

- En el creixement en longitud, es dóna un procés de creixement intersticial del cartílag seguit
d’una ossificació endocondral, ja que un creixement intersticial dins de l’os no és possible degut
a que la matriu està calcificada. Hi ha dues localitzacions possibles pel creixement cartilaginós
d’un os llarg; el cartílag articular i la placa epifisària.

El cartílag articular, per un os llarg, és la zona de
creixement de la epífisi mentre que per un os curt és la
única placa de creixement de tot l’os. En canvi el
cartílag de

la

placa epifisària

proporciona

el

creixement en longitud de la metàfisi i diàfisi d’un os
llarg. El cartílag hialí de la placa epifisària creix per la
mitosi de les cèl·lules més allunyades de la cavitat
medul·lar. Alhora els condròcits pròxims a la cavitat
medul·lar s’hipertrofien. Es calcifica la seva matriu i
les cèl·lules moren, com a conseqüència hi ha un
deteriorament de la matriu. Els osteoblasts de la cavitat
medul·lar ossifiquen l’espai cartilaginós, formant os
esponjós que posteriorment és digerit pels osteoclasts.

El creixement longitudinal és acompanyat de la
remodelació de la epífisis per tal de mantenir les
proporcions adequades entre la diàfisis i la epífisis.
Figura 1.8. Regions de la placa epifisària.
Adaptació de [4]

3
4

ANNEX A. Tipus ossificació
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- Els ossos creixen en gruix, o en el cas dels ossos llargs en diàmetre, per aposició. Els
osteoblasts del periosti segreguen matriu òssia a la superfície externa de l’os. Es formen uns
forats a la superfície de l’os que seran el centre dels nous canals del sistema haversià. Aquest
increment d’os cortical és acompanyat per la destrucció de la superfície de l’endosti.

-El procés de remodelat és el resultat de dues activitats: destrucció inicial d’una zona de l’os
(reabsorció) i la posterior restauració de la mateixa (formació). El remodelat es produeix al llarg
de tota la vida i està regulat per factors humorals, locals i mecànics. És un procés que es
produeix a la superfície de l’os trabecular i haversià. El primer pas és l’activació dels precursors
dels osteoclasts gràcies a la citosina i factors de creixement per a la formació dels osteoclasts.

Un cop formats, gràcies a que un dels seus costats és ribetejat es produeix la destrucció o
resorció òssia. Després de l’erosió d’aproximadament 0,05mm3 d’os, els osteoclasts es queden
inactius i es produeix la neteja de la zona gràcies als macròfags. És en aquest moment que es
produeix l’activació dels precursors dels osteoblasts que migren fins a la zona os hi ha hagut
resorció per tal de recuperar l’os perdut.

El temps necessari per completar un procés de remodelat és aproximadament de sis mesos, la
resorció dura unes quatre setmanes i la resta de temps serveix per a la formació.
El procés de remodelat serveix per a la substitució d’os vell, en moltes ocasions microdanyat i
amb pèrdua de propietats biomecàniques per d’altra de nou amb més resistència mecànica.
També serveix per a reorganitzar l’arquitectura de l’os d’acord amb el canvi de necessitats
mecàniques del mateix, llei de Wolf. Idealment ha de ser un mecanisme equilibrat, és a dir, l’os
destruït ha de ser igual a l’os format.

Figura 1.9. Dibuix esquerra: La part esquerra del dibuix descriu les zones de creixement longitudinal.
La part dreta del dibuix indica el procés de remodelació de l’os durant el creixement longitudinal.
Dibuix dreta: osteoclasts. Adaptació de [4]
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1.2. MECANISMES BIOLÒGICS DE REGENERACIÓ ÒSSIA
El procés de regeneració de defectes en el teixit ossi és diferent en l’os cortical dens de la
diàfisi d’un os llarg que en l’os esponjós de la metàfisis d’un os llarg o del cos d’un os curt. A
part del tipus d’os hi ha altres factors que influencien en la regeneració òssia com el lloc i grau
de severitat de la fractura o l’edat de l’individu.

Curació d’una fractura d’os cortical:
Quan es produeix la fractura de l’os, a la zona fracturada es produeix el trencament de petits
vasos sanguinis que estan al llarg de les canícules dels sistemes haversians. Després d’un breu
període d’hemorràgia interna local es produeix la coagulació normal d’aquests vasos. Això
suposa que, en un marge de pocs mil·límetres des del focus de la fractura, els osteòcits situats en
aquest entorn, perdin l’aportació sanguínia i morin, amb el que fa que aparegui os mort a la
superfície de la fractura, anomenada necrosis de l’os. Aquests fragments d’os mort son
substituïts per os viu gràcies al procés de resorció òssia i deposició d’os nou.

L’hematoma de la fractura és el medi on tenen lloc les fases inicials de la curació mitjançant les
reaccions dels teixits tous del voltant de la fractura. Les cèl·lules reparadores que contribueixen
a la curació de la fractura són cèl·lules osteogèniques que proliferen a partir de la capa més
profunda del periosti per formar el call extern i en menor mesura les que proliferen a partir del
endosti per formar un call intern. En la fase inicial de la curació es produeix un augment de les
cèl·lules osteogèniques que condueix a un creixement ràpid del teixit osteogènic. En aquesta
fase el call no conté os, és tou i de consistència gairebé líquida. Progressivament els components
cartilaginosos son substituïts per os mitjançant ossificació endocondral. Quan el call de fractura
és suficientment rígid per impedir el moviment, es considera que la fractura està clínicament
unida, però s’ha de tenir en compte que encara no s’ha recuperat la resistència original. A
mesura que avança el temps, el call primari és substituït progressivament per os laminar madur i
l’excés de call pateix una reabsorció gradual. Es considera que s’ha produït la unió òssia solida
quan tot l’os immadur i el cartílag del call han estat substituïts per os laminar madur.

Curació d’una fractura d’os esponjós:
La curació d’una fractura en un os esponjós es produeix per la formació d’un call intern i un
call extern al voltant de la capa prima d’os cortical. En aquest cas gràcies a la gran quantitat de
reg sanguini que arriba a les trabècules d’os esponjós, la necrosis òssia a la superfície de la
fractura és menor que en el cas de l’os cortical i existeix una àmplia zona de contacte ossi en el
lloc de la fractura. Per tant, en les fractures a través d’os esponjós, relativament poc
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desplaçades, i en les fractures correctament reduïdes, la unió dels fragments es produeix més
ràpid que en l’os cortical.

Igual que en el cas d’os cortical, les cèl·lules reparadores osteogèniques del revestiment
endòstic de les trabècules proliferen per formar os primari a l’hematoma intern de fractura. El
call intern resultant omple els espais oberts de les superfícies esponjoses de la fractura i s’estén
a través de la fractura fins a la zona on existeix un bon contacte. Un cop s’ha establert la unió en
un punt de contacte, la fractura està clínicament unida i la unió s’estén a través de tota l’amplada
de l’os. Seguidament, l’os primari és substituït per os laminar a mesura que la fractura es
consolida. A vegades es restableix el patró trabecular gràcies a la remodelació interna de l’os.
L’os esponjós, degut a la seva estructura, és sensible a les forces de compressió. La compactació
dels fragments esponjosos proporciona una amplia superfície de contacte per la curació de la
fractura. Si les superfícies aixafades, durant la reducció de la fractura, es separen
es crea un defecte que provoca un col·lapse en el lloc de la fractura abans que la unió òssia
estigui consolidada.

Figura 1.10. Esquema cicatrització òssia. Adaptació de [4]

1.3.TÈCNIQUES DE REGENERACIÓ I REPARACIÓ ÒSSIA
L’objectiu de les diferents tècniques de restauració de defectes ossis i fractures és aconseguir
una bona regeneració d’aquests tot respectant l’anatomia original i recuperant al màxim la
funcionalitat de l’os.

Les tècniques per a la regeneració òssia són molt àmplies i s’utilitzen des d’empelts d’origen
animal, com ciments o estructures 3D per enginyeria de teixits. Tot i això caldrà un dispositiu
de fixació, elaborat a partir de materials amb bones prestacions mecàniques capaces de suportar
càrregues durant el període de consolidació de l’os.

Les tècniques més utilitzades per a la regeneració òssia són les que s’explicaran a continuació.
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1.3.1. Empelts
Autoempelt és el trasplantament de teixit que es realitza d’un lloc a un altre dins d’un mateix
individu. Aquest és el tipus d’empelt que ha aconseguit més èxits ja que és teixit viu amb les
cèl·lules gairebé intactes i no hi ha resposta del tipus immunològic o rebuig ja que pertany al
mateix individu. La desavantatge d’aquest mètode és que per a l’extracció del teixit es necessita
una intervenció quirúrgica complexa i costosa, també es necessita un llarg període de
recuperació i existeix un risc d’infeccions per part del pacient.

Dins d’aquesta tècnica es troben mètodes com l’ús de medul·la òssia per estimular la formació
d’ os en defectes del sistema esquelètic, desunions o fractures i l’ús de factors de creixement
com les proteïnes osteogèniques OP-1, BMP-2 i 4.

Al·loempelt o homoempelt es refereix al trasplantament de teixit o òrgans entre individus de la
mateixa espècie. En el cas d’empelts ossis, s’utilitzen teixits de donants que s’hagin mort
recentment. Els empelts són utilitzats per la reconstrucció de defectes ossis després d’haver patit
una lesió o trauma, extirpat un tumor o una artroplàstia. Abans de la implantació, per tal d’evitar
la reacció o contaminació deguda a alguna malaltia que conté el teixit a implantar, es procedeix
a tractaments de irradiació, freeze-drying, netejat amb àcid i altres tractaments químics. Tot i
que s’ha millorat la resposta immunològica el problema més gran d’aquest tipus de
trasplantament és la limitació dels donants.

Xenoempelt es el trasplantament de teixits entre dues espècies diferents. Per exemple l’ús d’os
d’origen boví. Molts bancs de teixits prefereix aquest tipus de teixits ja que és possible tenir
quantitats més gran d’os amb microestructures determinades, factor molt important pel
creixement de l’os. Però aquest tipus de trasplantament té una gran limitació, el risc de
transmissió de malalties infeccioses.

1.3.2. Enginyeria de teixits
L’enginyeria de teixits es desenvolupa a partir de les limitacions que s’han exposats fins ara;
reaccions immunològiques, rebuig del trasplantament i limitació del teixit donant. Com a
definició general, l’enginyeria de teixits es pot dir que és una tècnica que consisteix en la
regeneració de teixits i restauració de les funcions dels òrgans a partir de la implantació de
cèl·lules en una bastida adient.
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Les bastides que s’utilitzen en enginyeria de teixits han de complir tres funcions bàsiques; tenir
un disseny apropiat per tal de poder cultivar les cèl·lules i substituir el teixit danyat. Tenir les
propietats adients per tal de substituir temporalment el material. Per últim, la bastida ha de
facilitar el creixement del teixit, l’adhesió de les cèl·lules, proteïnes i altres molècules per
afavorir el creixement del teixit alhora que es va degradant [10].

Durant els anys 60 i 70, va aparèixer la primera generació de biomaterials. En aquella època el
més important era obtenir materials amb unes propietats físiques que s’adaptessin el millor
possible a les del teixit a reemplaçar i que reaccionessin el mínim amb el teixit del voltant. Als
anys 80 va sorgir la segona generació de biomaterials i l’objectiu era crear un material que
induís una reacció controlada per part del teixit viu, van aparèixer els materials bioactius i els
materials bioabsorbibles.

Actualment estem a la tercera generació de biomaterials que, com s’ha comentat anteriorment,
busquen la interacció amb el teixit de forma específica, mitjançant estímuls a nivell cel·lular i
molecular i combinen les propietats de bioabsorbibilitat i bioactivitat.

Existeixen dues tècniques en enginyeria de teixits, la primera consisteix en el desenvolupament
de bastides tridimensionals acel·lulars que serviran per allotjar les diferents cèl·lules un cop
implantats in vivo. La segona tendència consisteix en el desenvolupament de bastides
tridimensionals que inicialment són colonitzades per les cèl·lules progenitores sota condicions
in vitro i després son implantades al pacient per reemplaçar el teixit malmès.

En el cas de teixit ossi, degut a que els metalls i molts dels ceràmics no són biodegradables, els
materials més utilitzats per l’obtenció de les bastides tridimensionals s’han vist reduïts al camp
dels polímers i alguns ceràmics com; la hidroxiapatita, els poli (α-hidroxi àcids) i alguns
polímers d’origen natural com el col·lagen o l’àcid hialurònic. [11]

1.3.3. Reparació de fractures
En el cas de les fractures òssies no es poden utilitzar sistemes com els explicats fins ara ja que
es necessita un suport mecànic addicional per a la fixació de l’os. En aquests casos s’utilitzen
dispositius especials per a la consolidació de la fractura. Aquests dispositius tenen des d’un punt
de vista biomecànic, dos funcions fonamentals per a que l’os pugui recuperar-se sense
complicacions: manteniment de la continuïtat i alineació de les parts fracturades, i transmissió
de força durant la formació del call ossi.
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Els mètodes de reducció i fixació de fractures es divideixen en els d’estabilitat absoluta on
trobem els cargols de tracció, plaques d’osteosíntesi i el principi del tirant i els d’estabilitat
relativa on trobem els claus intramedul·lars, plaques pont i la fixació externa [12].

Els cargols de tracció
El cargol és l’element més eficaç per a la fixació d’una fractura mitjançant la compressió
interfragmentària o per fixar a l’os implants com una placa. Tenim dos tipus de cargols; els
cargols per l’os cortical i per l’os esponjós. Els cargols per os esponjós tenen un diàmetre
exterior més gran, més profunditat d’espires i un ancoratge més gran que els cargols per os
cortical, això és degut a que en l’os esponjós s’aplica a la metàfisis i epífisis, mentre que en el
cortical es fa a la diàfisis.

Plaques osteosíntesis
Va ser el primer mètode desenvolupat per a la fixació
quirúrgica de fractures i actualment és el sistema més utilitzat.
Aquest mètode consisteix en la utilització de plaques i uns
cargols per a la fixació d’aquestes a l’os. La finalitat de la
placa és la de guia per a l’alineament de la fractura durant el
període de consolidació. Hansmann al 1886 va ser el primer en
estabilitzar una fractura utilitzant una placa. Des d’aleshores
s’han realitzat modificacions en el disseny d’aquest tipus de
plaques, amb la finalitat d’optimitzar la seva funció.

Figura 1.11. Plaques d’osteosíntesis [12]

Segons la zona de l’os, hi ha diferents dissenys i models de placa. Són fabricades d’acer o
titani. Per exemple hi ha plaques de compressió dinàmica, plaques tubulars, plaques de
reconstrucció.

Plaques pont
La placa pont consisteix en una fèrula extramedul·lar fixada als dos fragments principals de la
fractura mentre que la zona de fractura no es fixa i virtualment no es toca. Combina l’estabilitat
mecànica de la placa sense comprometre la biologia natural de la fractura, per tal d’aconseguir
la ràpida formació de call interfragmentari i la consolidació d’aquesta. Aquesta tècnica es pot
aplicar a totes les fractures complexes multifragmentàries dels ossos llargs.
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Figura 1.12. Placa pont. [12]

Principi del tirant
Frederic Pauwels va estudiar i descriure els primers conceptes sobre la transferència de
carregues. Va observar que un os tubular i corbat, sotmès a forces al llarg de l’eix, presenta un
costat sotmès a tensió i l’altre a compressió. A partir d’aquestes observacions es va
desenvolupar el principi del tirant, que es descriu com les forces de tensió que es converteixen
en forces de compressió quan s’aplica un dispositiu adequat en la zona de l’os adequada [12].

En les fractures en la que la tracció muscular tendeix a separar els fragments amb la mobilitat,
l’aplicació d’un tirant neutralitza aquestes forces i fins i tot les converteix en forces de
compressió.

Hi ha dos tipus de tirant; tirant elàstic: les forces al focus de fractura son relativament constants
durant el moviment de l’articulació i el tirant dinàmic: les forces de compressió augmenten amb
el moviment.

La llaçada circumferencial de fil ferro va ser descrita per Berger al 1892 des d’aleshores s’han
presentat diferents modificacions i fins i tot s’han introduït els claus com a ancoratge per al
material tirant.

Figura 1.13. Aplicació del principi del tirant a l’húmer.[12]
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Claus intramedul·lars
Consisteix en la unió dels fragments ossis col·locant un clau en el canal medul·lar dels ossos
llargs. Des del punt de vista biomecànic, l’os té una bona resistència a flexió, però és insuficient
a torsió. Amb aquesta tècnica el pacient pot aplicar càrregues més ràpid que amb d’altres.

La inserció del clau al canal medul·lar no implica una perforació d’una gran àrea del teixit tou
local, amb el que disminueix la possibilitat d’infeccions i incrementa la incidència de
consolidació de l’os. Tot i això, en el cas que apareguin complicacions és molt difícil de
manipular.

Fixació externa
Es un dispositiu situat a fora de la pell que estabilitza els fragments de l’os mitjançant agulles,
cargols o claus connectats amb una o més barres o tubs longitudinals. Una de les principals
característiques dels fixadors externs és la penetració a través de la pell el que crea uns orificis
d’entrada. Els avantatges d’aquest mètode són; menor lesió de la vascularització òssia, mínima
interferència amb els teixits tous, la rigidesa de la fixació és ajustable sense intervenció. Els
inconvenients són la restricció en la mobilitat articular, possibles infeccions degut als orificis
d’entrada, mètode bastant incòmode i a vegades no està ben tolerat.

Figura 1.14. Fixador extern híbrid. [12]

1.4. BASTIDES PER A REGENERACIÓ OSSIA
La funció objectiu de les bastides és, tal i com indica el seu nom, la de suport temporal per a
cèl·lules per tal que aquestes hi proliferin fins a obtenir el nou teixit. Per tal d’aconseguir-ho cal
que les bastides siguin biocompatibles, biodegradables, permetin la interacció cel·lular i
desenvolupament del teixit i que continguin unes propietats tant mecàniques com físiques
adequades. Tot seguit es parlarà més extensament de les propietats específiques que han de
complir i els diferents materials amb els quals podem fabricar bastides.
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1.4.1. Propietats
•

Biocompatibilitat: el material no ha de tenir cap resposta inflamatòria ni presentar

immunogenitat ni citotoxicitat. Des de que el material està implantat al cos i després d’un
període de temps, els productes resultants de la degradació no han de produir cap material o
element perjudicial pel cos. Actualment s’estan utilitzant materials que es degradin naturalment,
és a dir, siguin biodegradables amb el temps [13].
• Biodegradabilitat i bioabsorbilitat: Els materials biodegradables son aquells que es
descomponen naturalment o per acció biològica produint productes de degradació. Com ja s’ha
comentat en el punt 1.3.2., actualment interessa l’ús de bastides bioabsorbibles que permetin la
substitució total del teixit danyat per teixit regenerat, sense la producció de partícules tòxiques,
ja que l’organisme ha de poder metabolitzar o eliminar de manera natural els productes de
degradació. Així doncs, al degradar-se la proveta, el resultat final ha de ser cèl·lules i teixit, per
tant, no és necessària una segona operació per extreure la pròtesis un cap recuperat el teixit.
Així doncs, a l’hora de dissenyar les provetes, és important controlar la degradació i la velocitat
de reabsorció. A més a més , és important que durant la degradació, la proveta mantingui les
propietats mecàniques suficients fins que el nou teixit tingui les propietats mecàniques de suport
adequades.
• Propietats mecàniques: ha de tenir les propietats suficients per tal de que no es
produeixi el col·lapse durant la seva manipulació o durant les activitats normals del pacient. Les
propietats mecàniques depenen tant del material utilitzat com de l’arquitectura interna de la
proveta. Modificant la porositat es pot obtenir la rigidesa desitjada. Els canvis en la
macroporositat afecten més a les propietats mecàniques que la microporositat. Les propietats
mecàniques de l’os, tal i com s’ha explicat detalladament al punt 1.1.2., varien segons; la
morfologia de l’os, microestructura de l’os, segons la seva porositat, segons l’orientació de
càrrega, també segons l’edat, alçada o estil de vida de cada persona.
• Estructura 3-D i Porositat: s’ha vist que mitjançant la porositat es pot controlar el nivell
de degradació [13]. Per altra banda la porositat ha de ser adequada per tal de poder implantar les
cèl·lules en la forma física desitjada i poder vascularitzar el teixit que creix. La grandària de
porus i geometria depenen del tipus de cèl·lules que hagin de regenerar-se i del material utilitzat.
És a dir, provetes fabricades amb biomaterials molt degradables no han de tenir alta porositat
(>90%) ja que la degradació del material pot posar en compromís la integritat de l’estructura i
les propietats mecàniques abans que l’os s’hagi regenerat. En canvi, un biomaterial amb
velocitat de degradació baixa pot ser molt porós ja que la superfície porosa interactua amb el
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teixit hoste, accelerant així la degradació del material ja sigui a través dels macròfags o per
oxidació o hidròlisi. [15] En el cas de la regeneració òssia la porositat típica és del 90% i el
diàmetre del porus és entre 100-250 µm, depenent del tipus de cèl·lules que creixeran en la zona
afectada [13] [14]. L’estructura ideal seria una xarxa de porus de diferent grandària per tal
d’imitar l’estructura trabecular de l’os. La macroporositat (porus > 100 µm) contribueix en la
osteogènesis facilitant el transport de cèl·lules, ions i la vasculartizació del nou teixit. La
microporositat (porus < 100 µm) millora el creixement de l’os dins de les provetes incrementant
la superfície de contacte per a l’absorció, incrementant la solubilitat iònica al microentorn i
creant punts d’ancoratge pels osteoblasts per tal d’aconseguir una penetració i vascularització
del teixit que creix. És important la continuïtat de la porositat per tal que les cèl·lules puguin
transportar els nutrients i puguin eliminar els productes resultants.
• Superfície química: ha de ser adequada per tal que les cèl·lules s’hi adhereixin,
proliferin i es diferenciïn. Els materials sintètics adquireixen la seva reactivitat només després
d’interactuar amb les proteïnes dissoltes. Un correcte desenvolupament del material es pot
obtenir utilitzant provetes que indueixin una absorció apropiada de proteïnes o modificació del
material, incloses les proteïnes mediadores. Una alternativa a l’adhesió de proteïnes, és el
disseny de les provetes les quals només porten grups funcionals que poden induir l’absorció
controlada de proteïnes. Les molècules modificadores poden ser unides covalentment a la
superfície del material o introduïdes a la matriu del polímer i alliberades als intervals de temps
desitjats controlant la cinètica de degradació del polímer. Aquesta proveta bioactiva podria
selectivament interactuar amb l’adhesió específica i amb els receptors de factor de creixement
dels teixits que envolten la zona a reparar. Les substàncies osteoconductives més prometedores
són els grups de proteïnes coneguts com proteïnes morfogenètiques de l’os (BMP). BMP tenen
un paper important en el creixement i diferenciació de molts tipus diferents de cèl·lules (com
cartílag, os) durant l’embriogènesis i homeòstasis. També són importants durant la diferenciació
de cèl·lules en osteoblasts i també influencien altres passos en la curació de fractures i
remodelació de l’os.
•

Cost: és important que la fabricació i la seva estandardització sigui rendible

industrialment.

1.4.2. Materials
Els principals materials que s’han investigat en el desenvolupament de les bastides son els
ceràmics, polimèrics i en algun cas els metàl·lics. El cas de ceràmics i metàl·lics tenen una gran
limitació; no són biodegradables (excepte bio-ceràmics) i són difícils de processar.
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POLÍMERS
Polímer naturals
Dins dels polímers naturals trobem el col·lagen, l’alginat, agarosa, chitosan, fibrina i àcid
hialurònic.

Els polímers naturals tenen estructures altament organitzades i contenen substàncies
extracel·lulars anomenades lligants, que uneixen les cèl·lules receptores. Encara que són
biocompatibles, presenten limitacions a l’hora de fer-ne us clínic. Aquestes limitacions són: no
disposar-ne de grans quantitats, tenir un difícil processament, presència de impureses
patogèniques i baix control de les propietats mecàniques i de la biodegradabilitat [16].

Polímers sintètics
Són utilitzats degut al gran ventall de composicions, propietats, estats (sòlid, fibres, teixits,
films i gels) i la possibilitat d’obtenir diferents formes i estructures. Les propietats físiques i
químiques dels polímers poden ser fàcilment modificades i les propietats mecàniques i les
característiques de degradació poden ser alterades mitjançant la variació de la composició
química de les macromol·lècules. Generalment aquests polímers es degraden per hidròlisi el que
fa que no vari en funció de l’hoste encara que hi haurà inflamacions i productes de degradació
que poden fer variar el pH.

I- Polímers amb degradació amb bloc:
•

Poliester alifàtics saturats: Àcid polilàctic (PLA), Àcid poliglicòlic (PGA) i

Policaprolactona (PCL).

La degradació d’aquests polímers és a través de la hidròlisi dels seus enllaços. Un cop
degradats, els monòmers són eliminats mitjançant vies metabòliques naturals. La degradació
d’aquests polímers es veu afectada per la seva composició i estructura química, processament,
massa molar, polidispersibitat, condicions de l’entorn, sol·licitacions, morfologia, orientacions
de la cadena, etc. La degradació in vivo del PCL pot tardar fins a 3 anys.
•

Poliester lineal insaturat: Polipropolè fumarat (PPF)

El polipropilè fumarat igual que en el cas anterior, els seus productes de degradació són
biocompatibles i eliminats del cos. Les propietats mecàniques i el temps de degradació es pot
variar amb la modificació de la massa molecular.
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Poliesters alifàtics: Polihidroxialcanoats
polihidroxialcanoats

(PHA)

també

són

polièsters

alifàtics

però

produïts

per

microorganismes. Generalment són biodegradables via hidròlisi. Són termoconformables.
Segons l’aplicació es pot modificar la superfície dels PHA o fer un compost amb altres
polímers, enzims o materials inorgànics per ajustar la seva biocompatibilitat amb les propietats
mecàniques. En concret el polihidroxibutirat és interessant per la reconstrucció de l’os ja que té
una bona adaptació i no presenta resposta inflamatòria. La limitació d’aquest tipus de polímers
és la seva disponibilitat, ja que per a la seva obtenció s’han de realitzar cultius bacterials que
requereixen bastant de temps.

II- Polímers amb bioerosió de la superfície
Aquesta família de polímers pateixen una hidròlisi heterogènia localitzada a la interfície entre
l’aigua i el polímer. El polímers que pateixen aquest tipus de degradació són les polianhidrines,
els poliortoesters i polifosfazè. Els avantatges d’aquest tipus de degradació són: a) manteniment
de la integritat mecànica durant la degradació gràcies al manteniment de la relació massa/volum.
b) efectes tòxics mínims ja que al tenir menys solubilitat no hi ha tanta concentració de
productes de degradació. c) millor creixement de l’os als porus de les provetes degut a l’erosió,
que provoca un increment de la seva mida.

HIDROGELS
Són una subclasse dels polímers naturals i sintètics. Són polímers hidrofílics d’unió creuada
que en contacte amb una solució líquida polar produeix un inflament significatiu, així doncs,
contenen molta aigua sense dissolució. Poden retenir la seva forma encara que augmenti el 99%
en volum d’aigua. Els hidrogels són idealment utilitzats com a provetes injectables ja que la
seva massa es composa bàsicament d’aigua.
Molts dels polímers naturals poden ser processats en hidrogels; col·lagen, alginat, agarosa,
chitosan, fibrina... Els hidrogels naturals no tenen suficient rigidesa per actuar immediatament
in vivo.

CERÀMICS
La característica comuna dels vidres i ceràmiques bioactives és la modificació de la superfície
de l’implant amb el temps. A la superfície es forma una capa de hidroxiapatita que serveix de
superfície d’unió amb els teixits. La hidroxiapatita que es forma és químicament i
estructuralment equivalent a la fase mineral de l’os.

Així doncs, dins d’aquest grup tenim: la hidroxiapatita, fosfats de calci, vidres bioactius (45S5
Bioglass®) que tenen un comportament bioactiu i biocompatible i són utilitzats com a material
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de farciment per a la reparació de defectes de l’os i com a matriu artificial de l’os. La seva
bioactivitat es deguda a la seva composició, basada en calci i fòsfor, que permet una interacció
química entre el material i el teixit de l’os. A través de l’àcid fosfatasa, els osteoclasts poden
desmineralitzar el material ceràmic alliberant ions de calci i fòsfor. Els osteoblasts utilitzen
aquests ions per obtenir la mineralització de l’os. Comparant amb l’os cortical, els bioceràmics
tenen un límit a fractura inferior i un límit elàstic superior. El grau de biodegradació d’aquests
materials depèn de factors com la superfície de contacte amb l’entorn, cristal·linitat, mida del
gra dels cristalls, etc. però en general necessiten llargs períodes per a la degradació comparat
amb la mitjana de creixement de l’os.

COMPOSTOS
Els compostos són la unió de dos o més dels materials comentats anteriorment, per tal d’obtenir
millors provetes agafant els avantatges de cada un dels materials. Per exemple, en molts casos
els polímers i ceràmics són combinats per tal d’obtenir compostos. Els polímers són dúctils però
no suficientment rígids, mentre que els ceràmics es consideren durs i fràgils. Així doncs,
combinant les propietats dels polímers amb els bioceràmics es pretén aconseguir unes propietats
mecàniques intermitges. L’ús de ceràmiques bioactives o vidre pot millorar les propietats
osteoconductives de les bastides.

Exemples de compostos: Hidroxiapatita amb policaprolactona, Col·lagen amb hidroxiapatita,
hidroxiapatita amb gelatina de chitosan, Àcid poli-làctic amb bioglass.

1.4.3. Mètodes de fabricació
SEPARACIÓ DE FASES INDUIT TÈRMICAMENT
Aquest mètode consisteix en la dissolució del polímer en un solvent com per exemple el dioxà
a baixa temperatura. La separació líquid-líquid o sòlid-líquid s’indueix al disminuir la
temperatura de la solució. El solvent solidificat s’elimina per extracció, evaporació o sublimació
deixant així la bastida polimèrica. L’espai ocupat inicialment pel solvent es converteix en porus
dins la fase polimèrica.

Així doncs, el polímer es dissol en un solvent a alta temperatura. S’agita durant una nit per tal
d’obtenir una solució homogènia. A continuació es pot afegir una segona fase com pols de vidre
o ceràmic. Es posa en un flascó i es barreja amb un agitador sònic. Seguidament, el flascó es
submergeix en nitrogen líquid durant dues hores a una temperatura de -196ºC. La barreja
congelada es posa dins un bany a -10ºC i es connecta amb una bomba per fer el buit. Es sotmet
durant 48h a -10ºC i després 48h més a 0ºC, durant aquest procés el solvent sublima.
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Finalment, per tal d’assecar el material, es posa dins d’un forn al buit fins que s’aconsegueix un
pes constant.[16]

Es poden obtenir unes bastides 3D amb alta porositat (~97%) controlant tant la micro com la
macroestructura. Els porus de les bastides obtingudes a partir d’aquesta tècnica són anisotròpics,
de morfologia tubular i molt interconnectats. La microporositat, la morfologia i grandària de
porus, propietats mecàniques, bioactivitat i velocitat de degradació poden ser controlats variant
les condicions de preparació del porus. [17]

Un inconvenient és l’ús de solvent orgànic ja que es necessita molt de temps per a la seva
sublimació. La producció de bastides amb aquest mètode és a petita escala.

DISSOLUCIÓ

Y

COLADA

AMB

EXTRACCIÓ

DE

LES

PARTÍCULES

POROGÈNIQUES
Aquest mètode consisteix en la dissolució d’una proporció determinada de partícules
porogèniques a la solució polimèrica. Un cop la barreja s’ha colat en un motllo i el solvent ha
evaporat, les partícules són dissoltes amb aigua donant lloc a diferents porus el que proporciona
porositat a la bastida.

Les partícules porogèniques més utilitzades són les de sal soluble en aigua (clorur de sodi, citrat
de sodi) o microesferes de parafina. Aquestes es dissolen en una solució de polímer
biodegradable dissolt en un solvent orgànic. La barreja s’introdueix en motllos amb la forma
desitjada. Un cop el solvent s’ha extret per evaporació o liofilització, es passa a eliminar
l’element porogènic; en el cas d’utilitzar partícules de sal, aquestes són eliminades amb aigua i
en el de la parafina un solvent orgànic diferent a l’aigua [16].

La principal avantatge és la facilitat de fabricació sense necessitat de disposar d’un equipament
especialitzat i la possibilitat de controlar la porositat variant la grandària de l’element porogènic,
encara que la forma del porus estarà limitat per la forma cúbica dels vidres de la sal.

Tot i això, hi ha una limitació en la forma de les bastides degut a que és complicada
l’eliminació de les partícules solubles del interior de la proveta. No és possible realitzar bastides
molt gruixudes, queda limitat entre 0,5-6mm. Per altra banda, també cal tenir en compte la
possible

retenció

del

solvent

tòxic

al

interior

del

polímer

que

pot

provocar

desnaturalització de les proteïnes i altres molècules quan penetren a la proveta, ja que l’ús de
solvents orgànics disminueix l’activitat de les proteïnes. [17]
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DISSOLUCIÓ I COLADA – EXTRUSSIÓ - EXTRACCIÓ DE LES PARTÍCULES
POROGÈNIQUES
Aquest mètode parteix del mateix principi que el cas anterior; dissolució de partícules
porogèniques amb el polímer. Un cop s’ha eliminat el dissolvent, es fa una extrusió de la barreja
amb forma tubular. Finalment s’elimina l’element porogènic aconseguint porus tubulars.

Primer es fa la barreja del polímer biodegradable amb sal i es dissol amb un solvent. Amb la
barreja es realitzen membranes i es deixa que s’evapori el dissolvent. Un cop sec es trosseja i es
posa en un premsa hidràulica i s’escalfa segons el polímer utilitzat. La pressió d’extrusió es
controlarà per tal de tenir una velocitat d’extrusió de 10 mm/s. Els tubs extruïts es tallen amb
una roda de diamant. Els tubs són refredats i seguidament són submergits amb aigua per tal
d’extreure la salt i s’asseca al buit a una pressió de 13,3 Pa durant 24 hores per tal d’aconseguir
porus tubulars. [18]

La porositat està relacionada amb la quantitat de sal que s’utilitza a l’hora de realitzar el
material i la grandària dels porus està relacionada amb la grandària de partícula de la sal i la
seva quantitat. Fins a 275ºC la temperatura d’extrusió no afecta la grandària de porus, a partir
d’aquesta temperatura es troben petits porus al interior de la bastida. En canvi, la temperatura
d’extrusió sí que afecta al massa molecular, a mesura que s’augmenta la temperatura hi ha una
disminució de la massa molecular, això és degut a la degradació del polímer.

EMMOTLLAT PER FUSIÓ I EXTRACCIÓ DE LES PARTÍCULES POROGÈNIQUES
Aquest mètode consisteix en la barreja d’un element porogènic amb el polímer a partir de
sotmetre el conjunt a una pressió tèrmica. Un cop es té la bastida es submergeix en aigua per tal
d’extreure l’element porogènic.

Així doncs, les partícules del polímer desitjat es col·loquen dins un motllo d’acer inoxidable. Es
sotmet a una compressió tèrmica. La làmina obtinguda es talla amb forma de discs de 16mm de
diàmetre. Els discs es col·loquen dins un motllo de llautó d’un diàmetre de 18 mm i 2,5 de
gruix, que tant per la part inferior com superior del disc contindrà una capa fina de partícules de
clorur de sodi. Seguidament el conjunt es sotmet a una pressió tèrmica tal que la temperatura
estigui per sobre la Tm. Es treu la bastida del motllo i es submergeix en aigua per tal de
dissoldre les partícules de sal. Per assecar la proveta es col·loca dins un forn on s’hi ha creat el
buit.
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L’avantatge d’aquest mètode és que no s’utilitzen solvents orgànics durant la fabricació, que
com ja s’ha comentat en altres tècniques, són complicats d’eliminar totalment de les provetes i
el residu de dissolvent que pot romandre pot ser perjudicial pel teixit on s’implanti. [19]

S’obté una porositat elevada entorn del 90 % i amb interconnexió de les porositats.

ESPONJAMENT AMB GAS
És interessant per a la fabricació de polímers molt porosos sense l’ús de solvents orgànics. El
diòxid de carboni s’utilitza per a l’esponjament del polímer.

Discs sòlids del polímer s’exposen a alta pressió de CO2 per tal de que el gas es saturi en el
polímer. Seguidament s’extreu ràpidament el CO2 del polímer el que crea una inestabilitat
termodinàmica, que anirà acompanyada de la nucleació i creixement de bombolles al material.

Amb aquesta tècnica es poden fabricar esponges de polímer amb porositat del 93 % amb una
grandària de porus de 100 µm. La desavantatge és la fabricació d’estructures amb només el 1030% dels porus interconnectats. La porositat i interconnectivitat pot ser variada combinant la
tècnica d’extracció de l’agent porogènic amb l’esponjament amb gas, encara que no s’ha pogut
eliminar la formació de porus tancats.

IMPRESSIÓ EN 3D
Aquesta tècnica es basa en la fabricació de productes complexes a partir del disseny amb CAD.
Una d’aquestes tècniques és l’anomenada impressió 3D. S’aconsegueixen bastides 3D a partir
de la injecció de diferents capes de pols de polímer. Amb aquesta tècnica també es poden
incorporar agents biològics com factors de creixement. La limitació d’aquest mètode és que la
resolució és determinada per la grandària del jet, el que fa difícil dissenyar provetes amb
microestructura fina. La porositat amb aquest mètode és baix i les propietats mecàniques s’han
de millorar.[16]

1.5. ANTECEDENTS
Els materials utilitzats en aquest projecte, des de fa anys són objecte d’estudi per molts
investigadors.

El PLA va ser descobert el 1890. Dins la biomedicina és molt conegut, durant molts anys s’ha
utilitzat com a material de sutura i més recentment en sistemes d’alliberació de substàncies. Les
seves aplicacions s’han estes fins i tot en el sector de l’agricultura i de l’embalatge. [20]
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El primer derivat de l’àcid hialurònic per a us biomèdic, Healon, es remunta a l’any 1970.
Aquest producte s’utilitzava en cirurgia ocular (trasplantament de còrnia, operacions de
cataractes, etc). Actualment l’àcid hialurònic està present en molts cosmètics i des del 2003 es
comercialitza per al tractament de les arrugues, Restylane. [21]

En el cas dels vidres fosfatats, al 1950 ja es van utilitzar fosfats alcalins amorfs pel tractament
d’aigua i processos de pigmentació. Actualment han estat desenvolupats per a una gran varietat
d’aplicacions com l’ús en cambres segellades, per a emmagatzemar restes nuclears, com a
electròlits, etc. [22]

Des de fa uns anys, el seu estudi en el camp de l’enginyeria de teixits, s’ha intensificat degut al
potencial que presenten per a obtenir un alt nivell de compatibilitat, baixa toxicitat, bona
interacció amb el teixit, grau de degradació òptim, etc.

Al grup de recerca de biomaterials de la UPC hi ha diferents línies d’investigació de tècniques
per a la regeneració òssia. En concret hi ha 3 materials en estudi; els fosfats de calci, els
metàl·lics i els polímers. Aquest projecte en concret, està inclòs en la línia d’investigació dels
materials polimèrics.

Els estudis més recents realitzats al grup relacionats amb el PLA i el vidre fosfatat són: el
desenvolupament físico-químic in vitro d’un vidre fosfatat [23], procés de fabricació d’un vidre
fosfatat

porós

[24],

comportament

in

vivo

del

vidre

fosfatat

amb

degradació controlada [25], estudi de degradació in vitro i resposta cel·lular d’un compost de
PLA i vidre fosfatat G5 [26] [27] i caracterització superficial de provetes de PLA amb vidre
fosfatat G5 [28].

1.6. ABAST
L’enginyeria de teixits, com s’ha vist anteriorment, ha sorgit com a alternativa a altres teràpies
com el trasplantament d’òrgans, empelts, etc. les quals no poden cobrir la demanda o les
necessitats dels pacients sense deixar certs efectes secundaris. Amb enginyeria de teixits, es
pretén la regeneració del teixit o òrgan malmès mitjançant la implantació de cèl·lules del propi
pacient en una bastida tridimensional, la qual, passat el període necessari per a la regeneració
del teixit, desapareix sense deixar residus nocius pel metabolisme.
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Els biomaterials estudiats per a la fabricació d’aquestes bastides inclouen materials senzills o
compostos de polímers sintètics (PLA, PGA) polímers naturals (col·lagen, àcid hialurònic) o
materials ceràmics (hidroxiapatita).

En aquest estudi de degradació, a les bastides compostes de PLA i vidre fosfatat G5 tractades
anteriorment al departament, s’hi afegeix un nou component, l’HYAFF, un polímer natural que,
a part de ser biocompatible i biodegradable, s’espera que aporti al compost una acceleració de la
diferenciació i la proliferació de les cèl·lules en les bastides, propietats molt interessants dins
l’enginyeria de teixits.

Abans de realitzar una implantació in vivo, és molt important realitzar un estudi de degradació
amb fluid simulador del medi fisiològic (SBF) per tal de simular les reaccions que es
produeixen entre la superfície del material i el medi que l’envolta i, abans de realitzar un altre
pas, tenir la possibilitat de millorar la composició, l’estructura o procés de fabricació de les
bastides, sense necessitat d’utilitzar més recursos dels necessaris, perquè els estudis in vivo
representen tant una despesa econòmica com material molt important.

Per tal de dur a terme aquesta caracterització física, química i mecànica del material i veure
l’efecte que produeix en la degradació l’addició d’HYAFF al compost, es realitzaran assaigs de
compressió, calcinació, DSC, pèrdua de massa, porosimetria, ICP i pH, tots ells seguint els
protocols establerts al grup.
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2. MATERIALS I FABRICACIÓ DE LES BASTIDES

En aquest apartat s’explicarà detalladament les propietats dels diferents materials que
conformen el compost d’estudi; PLA, HYAFF i vidre fosfatat G5. Seguidament es parlarà de les
propietats del medi fisiològic simulat SBF i finalment de les tècniques utilitzades per a la
fabricació de les bastides.

2.1. PLA
L’àcid polilàctic (PLA) figura 2.1. és un poliester alifàtic5 termoplàstic6 biodegradable. Segons
la composició química del PLA es considera que és un polièster, categoria de polímers que
contenen el grup funcional èster7 a la cadena principal, figura 2.1.

èster

n

Figura 2.1. Estructura química de l’àcid polilàctic i el seu èster

El PLA es pot obtenir a través de dos camins; un és la condensació directa de l’àcid làctic i
l’altre és la polimerització en anell obert del dièster cíclic làctic, figura 2.2.

5 Termoplàstic és la denominació segons el seu comportament tèrmic. Un comportament termoplàstic
significa que el polímer fluirà quan es superi la Tg i tornarà a estat sòlid quan es refredi per sota Tg.
6 Alifàtic en química significa components orgànics on els àtoms de carboni són units un cadena lineal,
ramificades o anells tots ells saturats o insaturats, però no són aromàtics.
7 Ésters són compostos orgànics en els quals un grup orgànic reemplaça un àtom d’hidrogen o més d’un,
per un àcid oxigenat. En el cas de l’àcid polilàctic l’èster és el COO
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Condensació directa

Àcid làctic
PLA
Polimerització per
anell obert

Làctic

Figura 2.2. Polimerització del PLA

L’àcid làctic és una molècula quiral que pot presentar-se en dues formes esterisomèriques, la
forma L o D-isomer. Després de la polimerització, el PLA pot existir en tres estereoformes;
poli-L-àcid làctic (PLLA), poli-D-àcid làctic (PDLA) i poli-DL-àcid làctic (PDLLA) figura 2.3.

x

x

PLLA

PDLA

x
PDLLA
Figura 2.3. Formes del PLA

y

Estudi de degradació in vitro

Pàg. 37

El PLLA i PDLA són semicristal·lins mentre que el PDLLA és amorf i conté una distribució
aleatòria dels dos isòmers, el D i el L. El PLLA i PDLA, al ser semicristal·lins tenen una alta
resistència i baixa elongació. Això és degut a que la regió cristal·lina és una zona on hi ha les
cadenes doblegades i ordenades creant una zona més densa, que actua donant una resistència a
la tracció i un mòdul elàstic més gran ja que en aquesta regió hi ha més rigidesa en comparació
a la zona amorfa. El grau de cristal·linitat es pot controlar amb les tècniques de processament.

Les tècniques de processament d’aquest polímer són les mateixes que les utilitzades pels
polímers termoplàstics, és a dir, les peces són obtingudes per extrusió, injecció, emmotllat per
compressió o dissolució en un solvent i colada. La tècnica de processat influirà en les propietats
mecàniques del polímer degut a la sensibilitat hidrolítica i tèrmica dels enllaços, el que pot
portar a pèrdues importants del pes molecular durant el processat.

Hi ha diferents mecanismes de degradació, tant químics com biològics, involucrats en la
biodegradació i fins i tot hi pot haver combinació d’aquests diferents mecanismes en segons
quin punt de la degradació. Els principals mecanismes de degradació són:
•

Hidròlisi dels èsters de la cadena en medi aquós

•

Fagocitosi dels fragments pels macròfags.

El mecanisme de degradació més important pel PLA és la degradació química via hidròlisi en
un medi aquós. Diferents factors afecten a la cinètica de la degradació com: composició química
i estructura, temperatura de transició vitrea Tg, massa molecular, morfologia (porositat),
condicions de l’entorn (pH), cristal·linitat, additius, etc.

Quan un polímer pateix hidròlisi tenen lloc dos processos consecutius: degradació i erosió. La
degradació és el trencament de les cadenes del polímer passant a formar oligòmers i finalment
formant monòmers, mentre que l’erosió, és la pèrdua de material que pertany als monòmers i
oligòmers del polímer.

Durant la degradació, els èsters es trenquen aleatòriament, així doncs les cadenes de PLA,
insolubles en aigua, es tornen cada cop més curtes fins que es formen els monòmers d’àcid
làctic els quals sí que són solubles en aigua. El procés d’erosió no comença necessàriament amb
el procés de degradació, és a dir, hi ha un interval de temps entre la formació d’oligòmers i
monòmers i la seva separació del polímer. Per aquest motiu, durant un estudi de degradació in
vitro, la pèrdua de massa de les provetes és observada després d’una reducció tant en pes
molecular (Mw) com en propietats mecàniques.
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En els polièsters semicristal·lins, la hidròlisi passa en dos passos. La primera zona on es
produeix la degradació és la zona amorfa, ja que aquesta zona és més accessible pels líquids.
Mentre que en la segona fase de la degradació, el trencament de les cadenes té lloc a la zona
cristal·lina. Això produeix un increment inicial de la cristal·linitat seguida d’una disminució de
la cristal·linitat total del polímer.

Durant la hidròlisi, el trencament dels enllaços èster produeix grups carboxils i hidroxils finals.
Aquests grups finals que s’han format són capaços de catalitzar la hidròlisi d’altres enllaços
èsters tot accelerant la degradació; aquest fenomen es coneix com autocatàlisis. L’autocatàlisis
d’un procés hidrolític pot ser la causa de la degradació heterogènia que s’observa al llarg de les
provetes del PDLLA amorf o del copolímer PLA i PGA. Així doncs la degradació heterogènia
s’atribueix a dos fenòmens[29]:
•

Més fàcil difusió dels oligòmers solubles de la superfície fins el medi extern que fins el
medi intern (mecanisme difusió-reacció)

•

Neutralització dels grups carboxils finals localitzats a la superfície, per la solució tampó
externa tant in vitro com in vivo.

Un cop la proveta es troba en un medi aquós, es generen oligòmers solubles a la matriu, resultat
del trencament dels enllaços èster. Els grups que estan propers a la superfície poden escapar-se
de la matriu abans de la degradació total, mentre que aquells que es troben al interior de la
matriu continuaran atrapats i contribuiran a l’afecte autocatalític. Degut a aquesta diferència de
concentració de grups, hi haurà una autocatàlisis més gran al interior que a la superfície.

L’altre fenomen que pot causar una diferència en el procés d’autocatàlisis és la neutralització
dels grups carboxils finals localitzats a la superfície per la solució tampó externa el que fa que
no es produeixi autocatàlisis a la superfície, mentre que a la matriu, al no estar en contacte amb
la solució externa sí que es produirà.

El resultat de la combinació d’aquests dos fenòmens és una diferenciació entre el interior i la
superfície de la proveta amb la formació d’una capa composta superficial que és menys
degradada. Aquest fenomen s’observa sobretot en les provetes gruixudes [29].

En la degradació in vivo no només es produeix un procés d’hidròlisi. També hi ha una acció
biològica de l’entorn. Quan el material polimèric es situa dins el cos humà per una banda hi ha
un degradació hidrolítica degut a que el fluid fisiològic es posa en contacte amb el material i per

Estudi de degradació in vitro

Pàg. 39

altra banda els enzims i cèl·lules contribueixen a accelerar la degradació del polímer. La
degradació del PLA pot ser accelerada amb els canvis de pH, ja que aquests canvis de pH
provoquen una activació dels macròfags els quals fagociten fragments de polímer.

El producte final de la degradació del PLA, és a dir, l’àcid làctic, és metabolitzat per les
cèl·lules. L'àcid làctic és un producte de la metabolització de la glucosa, per tant, és un producte
comú al cos humà. L’àcid làctic és metabolitzat pels teixits vius i eliminat del cos com energia,
diòxid de carboni i aigua, figura 2.4. Primer de tot l’àcid polilàctic es degrada fins a àcid làctic
el qual gràcies a l’acció de l’enzim lactat deshidrogenasa proporcionarà àcid pirúvic. Quan hi ha
suficient oxigen, l’àcid pirúvic es converteix en diòxid de carboni i acetil-coenzimA. Aquest
coenzim és el principal component per a que s’iniciï el cicle de Krebs8, l’etapa final del
catabolisme9 aeròbic dels glúcids, àcids grassos i aminoàcids. El cicle de Krebs consta de 8
reaccions que es produeixen de manera cíclica i contínua. En cada volta de cicle, un grup acetil
és oxidat a dues molècules de diòxid de carboni amb la producció de quatre parells d’àtoms
d’hidrogen. Tres parells d’aquests àtoms reduiran tres molècules de NAD+

10

a NADH, mentre

que l’altre parell reduirà una molècula de FAD a FADH2. Aquestes molècules passaran a la
cadena respiratòria on les proteïnes transportadores es transfereixen els electrons fins arribar a
l’oxigen, el qual es redueix i forma l’aigua. El cicle de Krebs té lloc a la matriu dels mitocondris
de les cèl·lules eucariotes.

Hidròlisi dels enllaços éster

Figura 2.4. Metabolització del PLA

Tot i que l’àcid làctic es troba normalment al cos i pot ser metabolitzat a través del cicle de
Krebs, si es presenta en grans quantitats pot provocar una acidificació del medi. Alguns teixits,
com l’os, poden ser vulnerables a aquest efecte ja que al no tenir masses vasos sanguinis
8

ANNEX B. Cicle de Krebs
El catabolisme inclou les reaccions o vies que degraden les molècules a productes més simples,
normalment són processos d’oxidació que elliberen energia.
10
NAD+ (dinucleotid d’adenina i nicotinamida) i FAD+ (dinucleòtid d’adenina i flavina) són uns
coenzims acceptors-donadors d’electrons i protons en reaccions d’oxidació-reducció NAD+ normalment
oxida alcohols a aldehids o cetones i FAD+ oxida els alcans a alquens
9
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dificulta l’eliminació dels productes de la degradació del PLA. Un altre punt a tenir en compte
és que, la producció de petites partícules durant la degradació pot provocar una inflamació de la
zona degut a la resposta dels macròfags i cèl·lules multinucleades que fagociten aquestes
partícules, tot i que, si aquestes partícules són relativament petites no provoquen resposta
biològica adversa.

El polímer utilitzat en l’estudi com a matriu per a la preparació del material compost, ha estat el
poli 95L/5DL làctic, d’alt pes molecular, de la casa PURAC Biochem (Gorinchem, Holanda).
Aquest polímer és un copolímer del L-PLA i DL-PLA, format per un 95% de cadenes del tipus
L i un 5% de cadenes de tipus DL. Les característiques del material segons les especificacions
facilitades pel fabricant són:
•

Viscositat intrínseca

6.6 dl/g

•

Rang de fusió (DSC, 10ºmin)

163.4-172.4 ºC

•

Calor de fusió (DSC. 10ºC min)

36.3 J/g

•

Quantitat de solvent residual

< 0.1%

•

Quantitat de monòmer residual (GC)

< 3%

Com ja s’ha dit anteriorment, el PLA és un polímer biodegradable i per tant s’evita el seu
contacte amb l’aire. Per tal d’aconseguir-ho es manté a una temperatura de –15ºC i dins d’uns
sobres segellats hermèticament. Una hora abans de ser utilitzat es treu del congelador per tal
d’assolir la temperatura ambient i així disminuir la diferència entre la temperatura de
conservació i la de mescla (50ºC). Aquesta diferència de temperatura podria provocar un
trencament de les cadenes del polímer, provocant així l’inici de la degradació del polímer.

2.2. HYAFF11p75
L’àcid hialurònic (HA) és un polisacàrid lineal format per unitats de disacàrids de l’àcid
D-glucorònic i N-acetyl-D-glucosamina. L’HA comercial s’obté de la cresta de gall o a partir
de cultiu bacterià del Streptococcus.

Aquest polímer és tant hidratat que es presenta en forma de gel. L’àcid hialurònic es troba
repartit heterogèniament en la matriu extracel·lular dels teixits connectius, neuronals i epitelials,
on desenvolupa funcions estructurals, reològiques, fisiològiques i biològiques. L’HA interactua
amb proteïnes, proteoglicans i altres molècules actives com factors de creixement. També
participa en la regulació del balanç de l’aigua actuant sobre la pressió osmòtica i la selecció de
proteïnes que es difonen a traves de la membrana cel·lular. Algunes propietats físiques i
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biològiques del HA com la seva solubilitat a l’aigua, ràpida reabsorció i temps de residència
baix en el teixit, són molt interessants per aplicacions biomèdiques. Hi ha hagut intents de
modificació de la seva estructura molecular amb l’objectiu d’obtenir un material sòlid més
estable tot mantenint les seves propietats inertes i no inflamatòries.

L’HYAFF és un derivat del hialurònic, figura 2.5., resultat de l’esterificació del grup carboxil
lliure de l’àcid glucurònic amb diferents tipus d’alcohol (alifàtic, arilifàtic, cicloalifàtic, i
altres). La substitució d’aquest grup carboxil provoca una disminució de la hidrofilicitat11,
disminució de la càrrega negativa, disminució dels grups carboxils i augment dels grups
hidrofòbics [30]. L’HYAFF és soluble a l’aigua, té una gran absorció d’aigua, bioactiu i
biodegradable.

Figura 2.5. Àcid hialurònic i HYAFF [31]

Els polímers més utilitzats de l’HYAFF són el HYAFF 7 i HYAFF 11, el primer és resultat de
l’esterificació total dels grups carboxils lliures amb etil i el segon amb benzil.

L’èster que ocupa aquest estudi és l’HYAFF11p75 el qual el 75% dels grups carboxils han estat
esterificats amb benzil, la seva hidratació en pes és del 1250 %.

La degradació de l’HYAFF es produeix espontàniament per la hidròlisi dels enllaços èsters en
medi aquós. Aquesta hidròlisi no produeix la fragmentació del material, sinó que aquest es va
transformant en hidrofílic formant un gel similar a l’àcid hialurònic original, el qual, de forma

11

Hidròfil és el comportament de les molècules que tenen afinitat per l’aigua. En una dissolució o
coloide, les partículas hidròfiles tendiexen a apropar-se i a mantenir contacte amb l’aigua.
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natural, es troba a la matriu extracel·lular dels teixits[32]. Segons estudis realitzats [30], [31] es
veu com la degradació és influenciada, per una banda, pel grau d’esterificació, (a més
esterificació menys velocitat de degradació ja que els èsters parcials són més flexibles i hidratats
que els completament esterificats) i pel tipus d’alcohol utilitzat. Es veu com en el cas de
L’HYAFF11 es necessiten aproximadament 2 mesos per a completar la hidròlisi dels enllaços
èster, mentre que en el cas de l’HYAFF11p75 la hidròlisi es completa amb 1-2 setmanes [31].

Així doncs, l’ús d’aquest component al compost objecte d’estudi, és degut a la seva
biocompatibilitat i afinitat d’adhesió de les cèl·lules a les bastides, i mitjançant
l’osteocunductiviat afavorirà el posterior creixement i restauració del teixit danyat. Cal fer
esment que la màxima adhesió de les cèl·lules de fibroblasts al material es produeix en el cas de
l’esterificació màxima, HYAFF 11 [31]. El tipus de HYAFF11p75 que es fa servir en aquest
estudi està subministrat per FAB i les propietats són:
•

Pes molecular:

300kDa

•

Temperatura fusió Tm

220 ºC

•

Entalpia de fusió ∆Hm

193.7 J/g

2.3. VIDRE FOSFATAT G5
Un vidre és un material amorf que la seva estructura vítria es produeix per la unió de tetràedres
d’algun grup iònic determinat per formar una estructura reticular no cristal·lina, és a dir, no
existeix una periodicitat de llarg abast dins la xarxa.

Tot i que l’òxid de Si (SiO2) és l’òxid formador de xarxa més conegut, segons va proposar
Zachariesen els 4 òxids formadors de vidre són SiO2, GeO2, B2O3 i P2O5 [38] Igual que els
vidres de Si, els vidres de fosfat estan formats bàsicament per configuracions tetraèdriques de
fòsfor (PO4) els quals s’uneixen per enllaços covalents, a través dels oxígens pont, formant
llargues cadenes que porten a la formació de la xarxa vítria.

En el cas del P2O5, aquests grups PO4 es connecten amb altres grups veïns mitjançant tres dels
quatre vèrtexs, el vèrtex restant, degut a la pentavalència del fòsfor, s’ocupa per un àtom
d’oxigen mitjançant un enllaç tipus π12, formant així un oxigen terminal. A l’afegir un òxid
metàl·lic es produeix la depolimerització de la xarxa i el trencament per part dels oxígens dels
enllaços P-O-P [38].

12

En un enllaç doble no tenen la mateixa força els dos enllaços. Un és semblant a la unió simple c-c i rep
el nom d’enllaç σ, l’altre és més fràgil i l’anomenen enllaç π.
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Els vidres de fosfat són especialment interessants ja que tenen una composició química
semblant a la de la fase mineral de l’os i la seva solubilitat pot variar segons la composició del
vidre. Aquesta solubilitat és interessant en el camp biomèdic ja que dóna al material la propietat
de ser biodegradable i de servir de suport a les primeres etapes del procés de reparació òssia i de
disminuir les propietats mecàniques gradualment mentre el teixit ossi es regenera.

La dissolució dels vidres fosfatats en medi aquós és similar a la dels vidres silicats. Els passos
que tenen lloc en la dissolució són dos [33]:
•

Reacció d’hidratació: el vidre intercanvia ions sodi per ions hidrogen de la solució, el
resultat d’aquest intercanvi és la hidratació de la superfície del vidre en la interfase
vidre-aigua.

•

Hidròlisi: degut a l’atac dels ions i les molècules d’aigua, els enllaços P-O-P s’hidraten i
es trenquen el que provoca la destrucció de l’estructura del vidre i l’alliberament de
cadenes de fosfats amb diferents graus de polimerització a la solució.

Figura 2.6. Mecanismes de degradació dels vidres fosfatat. Adaptació de [33]

Bunker et al. [33] proposen que el mecanisme que domina en la degradació del vidre és la
hidratació mentre que Liu et al. proposen com a mecanisme principal, el trencament de P-O-P.
En els estudis realitzats per Navarro et al. [23] es va veure que la dissolució del vidre es
caracteritza per la formació d’una capa hidratada a la superfície i increment progressiu d’ions
calci a la solució, és a dir, predominaria el mecanisme de hidratació.

Els factors que influeixen a la cinètica de dissolució dels vidres de fosfat en medi aquós són: la
seva composició química, història tèrmica del vidre i natura del medi, temperatura, pH i la
naturalesa del solvent juntament amb les condicions experimentals. [33]

En aquest estudi el vidre fosfatat que s’ha utilitzat és del sistema P2O5-CaO-Na2O-TiO2.
L’existència de TiO2 dins del sistema provoca un increment de la relació [O]/[P] i crea enllaços
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forts i entrecreuaments del tipus Ti-O-P a la red [23]. Els enllaços Ti-O-P són més resistents a la
hidratació que els enllaços P-O-P i conseqüentment el vidre és més rígid i més resistent a la
hidratació, mecanisme pel qual aquest tipus de vidre dissol. A partir dels estudis realitzats [23]
es veu que la incorporació del TiO2 redueix la velocitat de degradació del vidre i augmenta la
duresa i el mòdul elàstic. De les composicions estudiades, es veu que a partir d’un 5% de TiO2
tant les propietats mecàniques com l’estabilitat química no millora.

Així doncs, per tal de reforçar la matriu polimèrica s’han utilitzat partícules de vidre G5 les
propietats del qual són:
•

Composició molar

44.5 P2O5-44.5CaO-6Na2O-5TiO2

•

Densitat

2,903 g/cm3

•

Temperatura de transició vítria

532,9 ºC

•

Velocitat de dissolució

3,2·10-7 g/cm2 / h

•

Duresa Vickers

431,1 kg/mm2

•

Mòdul Elàstic

71,1 GPa

Per a l’obtenció del vidre fosfatat s’utilitzen els següents reactius com a matèria primera CaCO3
(PANREAC, cod. 122397), Na2CO3 (PANREAC, cod. 131648), NH4H2PO4 (PANREAC, cod.
131126) i TiO2 (PANREAC, cod. 142101).
El P2O5 resultat de la reacció (1) és utilitzat com a formador de xarxa o vitrificant. El CaO i el
Na2O resultants de la reacció (2) i (3) són de la categoria de fundents i la seva finalitat és la
d’afavorir la formació de vidre, disminuint la seva temperatura de fusió i facilitant la seva
elaboració. Per últim el TiO2 com ja s’ha mencionat anteriorment, té com a finalitat millorar les
propietats del vidre.
190 º C

(1)

2 NH4H2PO4 → 2 NH3+ P2O5 + 3H2O

(2)

CaCO3 → CaO+CO2

(3)

Na2CO3 → Na2O+CO2

825 º C

851º C
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2.4. SBF
Com a medi dissolutiu es fa servir un fluid que simula el medi fisiològic (SBF). És una solució
acel·lular i aproteica i s’utilitza a 37ºC, la temperatura corporal.

El SBF va ser desenvolupat per Kokubo i altres científics, amb la finalitat de poder simular el
medi in vivo sense necessitat d’implantar, en primera instància, els materials a investigar en
éssers vius. Després de diferents estudis [34] on es van fer servir diferents solucions com Tris
hydroxymethylaminomethane i àcid clorhídric, al 1991, Kokubo et al. van proposar que el
requeriment essencial d’un material per a la seva unió amb l’os viu era la formació d’apatita a la
superfície del material artificial. La formació d’aquesta capa in vivo podia ser reproduïda in
vitro mitjançant l’ús de SBF.

Així doncs, el SBF és una solució desenvolupada per tal de simular in vitro les reaccions
superficials que es generen in vivo entre la superfície d’una bioceràmica i el seu entorn, és a dir,
el teixit que l’envolta.

En la taula 2.1. es pot veure com al llarg del temps s’han anat introduint variacions en les
concentracions dels ions Cl- , HCO 3− i SO 24 − per tal que el SBF tingués la composició més
pròxima al plasma sanguini humà. Tot i la similitud iònica de les dues solucions, la diferencia
principal entre aquests dos medis és que el SBF és un medi acel·lular i aproteic. Al 2003 per tal
d’obtenir un SBF estàndard el Comitè Tècnic va redactar una ISO/TC150 [34].

+

Plasma sanguini humà
SBF original
SBF corregit c-SBF
SBF revisat r-SBF
SBF millorat n-SBF

Na
142.0
142.0
142.0
142.0
142.0

+

K
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0

Concentracions d’ions (mM)
HCO 3− HPO 24 −
Mg
Ca2+
Cl1.5
2.5
103.0
27.0
1.0
1.5
2.5
148.8
4.2
1.0
1.5
2.5
147.8
4.2
1.0
1.5
2.5
103.0
27.0
1.0
1.5
2.5
103.0
4.2
1.0
2+

SO 24 −
0.5
0
0.5
0.5
0.5

Taula 2.1. Composicions SBF

Degut a l’ús estandarditzat de SBF com a medi per a estudis de degradació, per a realitzar
aquest estudi es decideix utilitzar-lo.

Per a l’elaboració del SBF es barregen 500 ml d’aigua destil·lada amb els reactius de la taula
2.2. segons el protocol descrit a [35]. Es posa a l’agitador per tal d’homogeneïtzar la solució i es
porta a un pH de 7,4 a una temperatura de 37ºC mitjançant l’addició, segons convingui, d’àcid
clorhídric 1M o trishidroximetilaminometano. Es deixa refredar a dins d’un matràs i se li
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afegeix aigua destil·lada per tal d’aforar a 1l de solució. S’ha de tenir en compte que tots els
materials utilitzats en el procés han de ser esterilitzats convenientment.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Reactius
NaCl
NaHCO3
KCl
K2HPO4·3H2O
MgCl2·6H2O
HCl (1M)
CaCl2
Na2SO4
TRIS

%Puresa
>99,5
>99,5
>99,5
>99,0
>98,0

c-SBF
8,036g
0,352g
0,225g
0,230g
0,311g
40ml
0,293g
0,072g
6,063g

>95,0
>99,0
>99,0

Taula 2.2. Reactius

Per tal de conservar la solució es posa al refrigerador a una temperatura de 5 ºC. La solució
manté les seves propietats aproximadament 30 dies. Passat aquest temps no se’n farà ús.

2.5. PREPARACIÓ DEL MATERIAL COMPOST.
2.5.1. Obtenció del vidre
Per a l’elaboració del vidre, primer de tot es calcina separadament una quantitat de 22,2684 g
de CaCO3 per tal d’evitar el despreniment violent del CO2 segons la reacció (2). La calcinació
es duu a terme seguint la corba d’escalfament que es mostra a la figura 2.7. Es pot veure que hi
ha una primera rampa fins a 600 ºC, a continuació una rampa lenta entre 600º i 900º que és on
es produeix la transformació de CaCO3 en CaO i CO2.
190 º C

(1)

2 NH4H2PO4 → 2 NH3+ P2O5 + 3H2O

(2)

CaCO3 → CaO+CO2

(3)

Na2CO3 → Na2O+CO2

825 º C

Temperatura (ºC)

851º C

900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
0

1

1,5

2,5

Tem ps (h)

Figura 2.7. Cicle de calcinació del CaCO3

3,5

8,5
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Un cop calcinat el CaCO3 ja es pot passar a pesar i fer la barreja dels diferents reactius. Les
quantitats utilitzades de cada reactiu es mostren a la taula 2.3.
Compost
NH4H2PO4
Na2CO3
TiO2

Quantitat (g)
51.18824
3.17943
1.9969

Taula 2.3. Quantitats de compost per a l’obtenció del vidre

Els diferents reactius es barregen i es col·loquen a dins d’un gresol de platí on es realitzarà la
fusió del vidre. S’utilitza un gresol de platí ja que és capaç de resistir altes temperatures sense
que es difonguin els seus ions a la massa vítria i per tant s’evita que es contamini o modifiqui
la composició química del vidre.

La corba d’escalfament per a la fusió del vidre correspon a la figura 2.8. Durant l’escalfament
es produeixen diferents modificacions que inclouen transformacions cristal·lines, evaporació de
la humitat, deshidratació de les sals hidratades, dissociació dels carbonats, reaccions entre les
diferents espècies químiques, fusió i homogeneïtzació. Així doncs a les primeres etapes del
cicle es produeixen les reaccions de descomposició del NH4H2PO4 i del Na2CO3 i la última
etapa entre 1250-1350ºC on hi està 8 hores, es produeix el procés d’homogeneïtzació del vidre,

Temperatura (ºC)

l’objectiu és eliminar qualsevol heterogeneïtat present a la massa vítria.
1500
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
0

120

130

220

222

372

382

862

1822

Temps (min)
Figura 2.8. Cicle de Fusió del vidre

Un cop s’ha arribat a la temperatura de fusió es passa a la colada del vidre. Per això es treu el
gresol amb el vidre en estat líquid i s’aboca sobre una placa metàl·lica d’acer inoxidable
prèviament escalfada a 480ºC, temperatura propera a la de transició vítria (Tg) del vidre.
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Seguidament, s’introdueix tot el conjunt al forn anteriorment utilitzat en la calcinació del
CaCO3 que es troba a la temperatura de 533ºC; la Tg del vidre que s’està elaborant. Es deixa
durant 30 minuts i s’apaga el forn. Aquest últim pas és l’anomenat recuit i serveix per relaxar
les tensions residuals creades al vidre degut al refredament ràpid que pateix durant la colada.
Per a la realització del procés de calcinació del CaCO3 i el recuit del vidre s’ha utilitzat un forn
de la casa TecnoPiro equipat amb un programador PR4T, amb capacitat d’escalfament de fins
a uns 1200ºC.

Per a la fusió dels diferents components s’utilitza un forn d’Alúmina globular, equipat amb
resistències de disiliciuro de molibdè Super Kanthal i un programador Eurotherm 902. La
temperatura màxima que pot assolir aquest forn és de 1600ºC.

Un cop es té el vidre, per tal d’obtenir el material compost final, interessa tenir partícules de
vidre de 80µm. Per aconseguir-ho es trosseja primer manualment en un morter d’àgata per
tenir trossos més petits de vidre i així facilitar la molta i evitar el col·lapse del molí de boles.
Seguidament es col·loca dins del molí de boles d’àgata i alhora al molí planetari, marca Fritsch
model Pulverisette 6, a 250rpm durant 10 min. A continuació es tamisa la pols obtinguda amb
un sedàs de llum 80µm per tal d’obtenir, finalment, les partícules de la grandària desitjada.
Aquest procediment es fa repetidament fins a obtenir tot el vidre amb la grandària de partícula
desitjada.

Figura 2.9. Morter d’Àgata

Figura 2.10. Molí de boles
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2.5.2. Preparació de l’element porogènic (NaCl)
Com a element porogènic s’utilitza sal. En concret s’utilitza sal amb un gra entre 80-210 µm.

S’agafa sal de la marca PANREAC i es col·loca dins del molí de boles d’àgata i tot el conjunt
es posa dins del molí planetari. Es programa el molí per a que molgui durant 10 min a 240 rpm.

El resultat de la molta es passa en primer lloc per un tamís de 210 µm. El que no ha passat pel
tamís es torna a moldre. La sal que ha passat el tamís es passa per un altre tamís de llum 80 µm.
La sal que interessa és aquella que està entre 80-210 µm, per tant, la sal que ha passat el tamís
de 80 µm es llança i es guarda la part que no ha tamisat.

Figura 2.11. Moli planetari (esquerra)
Figura 2.12. Sedàs (dalt)

2.5.3. Preparació del material
Per a la fabricació de les bastides poroses bioabsorbibles, com ja s’ha comentat en punts
anteriors, s’utilitza àcid polilàctic (PLA) d’alt pes molecular (poly-95LL/5DL) proporcionat per
PURAC Biochem (Gorichem, The Netherlands) com a matriu de la bastida, àcid hialurònic
(HYAFF11p75HE) subministrat por FAB y bio-vidre, com a reforç de la matriu, codificat com
(G5) el qual ha estat desenvolupat al laboratori de la UPC.

Per a la realització de les bastides en 3D s’utilitza el mètode de dissolució i colada i es fa servir
clorur de sodi (NaCl) com agent porogènic.
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El PLA i l’HYAFF11p75 es dissolen amb dioxà13 i dimetil sulfòxid14 (DMSO). Primer es
col·loca el PLA i l’HYAFF11p75 en un vas de precipitats. S’afegeix el dioxà i el dimetil
sulfòxid al vas de precipitats i es deixa en un agitador orbital a 200rpm i 50ºC. Passades 12
hores aproximadament s’aconsegueix una dissolució homogènia.

A continuació s’afegeix el vidre amb una grandària de partícula menor a 40 µm i el clorur de
sodi amb una grandària de partícula entre 80-210 µm.

Es barreja tot el material fins a obtenir una pasta homogènia amb la que ja es pot omplir els
motlles de tefló, figura 2.13, amb l’ajuda d’una espàtula. La mida de les bastides és de 6 mm de
diàmetre y 12 mm d’alçada. Un cop plens, es deixen assecar a temperatura ambient per tal que
els solvents s’evaporin.

Totes aquestes operacions degut a la toxicitat del dioxà, es fan a dins la campana per evitar la
intoxicació.

Figura 2.13. Motlles de tefló

Un cop les provetes estan seques, normalment al cap d’un parell de dies però dependrà de la
humitat, es desemmotllen amb la màquina especial de desemmotllar, figura 2.14. A continuació
es posen amb aigua destil·lada per tal d’extreure l’agent porogènic. Es deixa durant dos dies en
un agitador orbital amb una velocitat d’aproximadament 100 rpm. Tres cops al dia es canvia
l’aigua per tal d’evitar la seva saturació. Finalment es treuen i es deixen assecar a temperatura
ambient.

13
14

Dioxà: Dissolvent del PLA
DMSO: Dissolvent del HYAFF
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Figura 2.14. Màquina desemmotllar

En aquest estudi s’elaboren quatre varietats de material amb diferents quantitats de
HYAFF11p75 de 0, 10, 20 y 30%. El material sense HYAFF es considera el material de control.

El percentatge de l’element porogènic, en tots els casos, suposa el 94% en pes, mentre que les
diferents combinacions del PLA, HYAFF11p75 i vidre representen el 6% en pes total. La
barreja de polímer (PLA + HYAFF) serà sempre igual a la quantitat de vidre.

La relació en volum dels solvents ha de ser constant i ser de 80% dioxà i 20 % DMSO. En el
cas del material sense HYAFF la barreja de la part polimèrica amb solvent haurà de mantenir la
relació del 5,6 % en pes/volum del solvent i el material amb HYAFF una relació del 5%, en
aquest últim cas, per a 4,5 g de polímer s’utilitzarà 90 ml de solvent; 72ml de dioxà i 18 ml de
DMSO.

Així doncs les quantitats utilitzades per a la realització de cada material d’estudi es detallen a la
taula 2.4.
MATERIAL

PLA
(g)
PLA/G5
4,05
PLA/10%HYAFF/G5 4,05
PLA/20%HYAFF/G5 3,6
PLA/30%HYAFF/G5 3,15

HYAFF11p75
(g)
0,45
0,9
1,35

G5 (g)
4,05
4,5
4,5
4,5

Dioxà
(ml)
72
72
72
72

Taula 2.4. Relació de les quantitats de materials

DMSO
(ml)
18
18
18

NaCl
(g)
127
150
150
150
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La quantitat de bastides preparades es determinen en relació als assaigs a realitzar, Així doncs
per a cada setmana d’estudi es necessiten:
•

SEM (1/2 proveta)

•

Pèrdua de massa (3 provetes)

•

Calcinació (3 provetes)

•

DSC (2 i 1/2 provetes)

•

Porosimetria (3 provetes)

•

Assaigs mecànics (3 provetes)

Així doncs, per a cada setmana d’estudi es necessiten 15 provetes. Per tant, per a la realització
de tot l’estudi es necessiten 75 provetes per material. Tenint en compte que les provetes poden
tenir imperfeccions internes i poden malmetre’s durant l’estudi, per tal d’assegurar que es tindrà
material suficient, s’utilitzen 20 provetes per a cada assaig. Per altra banda, per facilitar el canvi
de SBF i l’extracció de les provetes es decideix col·locar les provetes de cada assaig per separat.
Així doncs es tenen 5 pots de 100 ml amb 20 provetes cadascun (Pot 1: Calcinació - Pot 2:
Pèrdua de massa- Pot 3: DSC i SEM - Pot 4: Porosimetria - Pot 5: Propietats mecàniques). En
total es tenen 100 provetes per a cada material i en l’estudi de degradació dels 4 materials,
s’utilitzen un total de 400 provetes.
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3. MÈTODES
L’estudi de degradació consta de 10 setmanes. Es posen per separat, provetes dels diferents
materials, submergits en SBF amb un pH de 7,4 a una temperatura de 37ºC. La relació massa de
material/SBF és de 1g-250 ml de solució. Per a cada material d’estudi, com ja s’ha comentat al
punt 2.5.3., es tenen 5 pots de 100 ml amb 20 provetes cadascun. Cada dues setmanes es prenen
tres provetes de cada pot i es deixen assecar a l’estufa. Els pots, amb la resta de provetes, es
tornen a omplir amb SBF net, tot recalculant el volum necessari tenint en compte que s’han
extret 3 provetes. Un cop les provetes estan seques es realitzen els assaigs que a continuació es
detallen.

3.1.

PÈRDUA

DE

MASSA

DEL

MATERIAL

COMPOST

EN

MEDI

FISIOLÒGIC SIMULAT
Es tenen 20 provetes submergides en SBF a 37ºC. Cada dues setmanes s’extreuen 3 provetes i
es canvia el SBF. Les provetes es deixen assecar a l’estufa a 37ºC durant dos dies i finalment es
pesen conjuntament amb una bàscula de precisió, marca Sartorius BP211D. Així doncs, s’obté
una pèrdua mitjana de la massa.

S’ha de tenir en compte que les provetes no són totalment homogènies, presenten variacions en
quant a la porositat, dimensions, etc. Per tant els resultats poden diferir lleugerament d’unes
provetes a altres, i a mesura que avancen les setmanes de degradació, les diferents porositats
poden incrementar aquest comportament diferent i per tant una pèrdua de massa major o menor.
Així doncs, es consideraran significatives unes pèrdues de massa amb una variació superior del
5 %.

Pèrdua de massa general:
% Pèrdua _ massa =

Mi − M0
·100
M0

On:
(3.1.)

Mi: massa a la setmana i
Mi-1: massa a la setmana i-1
M0: massa a la setmana 0
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3.2. ASSAIG DE CALCINACIÓ
Aquest assaig permet la determinació en pes de la fase inorgànica, en aquest cas, el pes del
vidre. Per a la realització d’aquest assaig s’ha utilitzat la norma UNE 53-090 que permet
determinar el contingut en cendres dels materials plàstics. Aquest assaig també és conegut com
assaig de calcinació i també s’utilitza per a la determinació de la fase mineral de l’os. Per a cada
setmana d’estudi es realitza la calcinació de tres provetes de cada material.

La mostra es col·loca dins d’un gresol de porcellana. Es pesa amb la bàscula de precisió i es
crema utilitzant un encenedor Bunsen, figura 3.1. Un cop el polímer es liqua totalment, és a dir,
ja no desprèn vapors, el gresol es col·loca al forn de la casa TecnoPiro, figura 3.2. Durant tres
hores es sotmet la mostra a una temperatura de 600ºC. A aquesta temperatura el PLA i HYAFF
es transformen en substàncies volàtils mentre que el G5 no pateix una pèrdua de pes apreciable.
Així doncs, quan s’extreu, la fase orgànica ha desaparegut i només queda la fase del vidre en
forma de mostra blanca. A continuació es torna a pesar la mostra, figura 3.3, amb el que es pot
determinar la fracció de vidre present a la mostra original. Aquest percentatge de vidre servirà
per a determinar la fase de polímer que juntament amb l’entalpia de fusió determinada a l’assaig
del DSC s’obtindrà el percentatge de cristal·linitat a la bastida.

Percentatge de vidre a la mostra %Wv = 1 −
Pèrdua de vidre ∆Wvi =

Wv
Wv + p

%Wvi − %Wv 0
%W v 0

Percentatge de polímer a la mostra %Wp = 1- %Wv
on
Wv: massa vidre
Wv+p: massa vidre i polímer
Wp: massa vidre i polímer
%Wvi: percentatge de vidre a la setmana i.

Figura 3.1. Encenedor Buncen

(3.2.)

(3.3.)
(3.4.)
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Figura 3.2. Forn de calcinació

3.3. DETERMINACIÓ

DE

LA

Figura 3.3. Bàscula

TEMPERATURA

CARACTERÍSTICA

I

CRISTAL·LINITAT MITJANÇANT DSC

La tècnica DSC (Differential Scanning Calorimetry) és molt utilitzada per a la determinació de
transicions tèrmiques relacionades amb l’ estructura molecular i morfologia dels polímers.
L’equip que s’utilitza és de la marca TA Instruments, model 2029. Es realitzen dos cicles, cada
cicle consta d’un escalfament i un refredament. El rang de temperatures utilitzat es de 10ºC fins
a 200ºC, amb una velocitat de 10ºC/min cada cicle. Per a cada setmana d’estudi s’analitzen tres
mostres de cada material amb una massa entre 5 i 15 mg, les quals s’encapsulen en uns
recipients d’alumini, figura 3.4.

Com a referència s’utilitza una mostra buida encapsulada. Les dues càpsules s’introdueixen a la
màquina i s’inicia l’assaig, figura 3.5. Cada càpsula té una resistència que escalfa i refreda
constantment. Les dues càpsules es troben en tot moment a la mateixa temperatura. Degut a que
la primera resistència ha d’escalfar la càpsula i el material, i en canvi la segona només la
càpsula, el flux de calor és diferent. Aquest diferencial de flux de calor és el que proporciona les
propietats tèrmiques del material.
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Figura 3.4. Encapsuladora

Figura 3.5. Equip DSC

Figura 3.6. Esquema del funcionament del DSC

Amb el primer cicle es pot determinar la temperatura de fusió i el calor latent de fusió i amb el
segon cicle es pot determinar la temperatura de transició vítria, la temperatura de cristal·lització
i el calor latent de cristal·lització, figura 3.7 i 3.8. Així doncs amb cada assaig es pot determinar:
•

Temperatura de transició (Tg)

•

Temperatura de fusió (Tm)

•

Temperatura de cristal·lització (Tc)

•

Calor latent de cristal·lització (∆Hc)

•

Calor latent de fusió (∆Hm)
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Figura 3.7. Exemple del primer cicle DSC corresponent a la setmana 0 del PLA /G5.
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Figura 3.8. Exemple segon cicle DSC corresponent a la setmana 0 del PLA/G5

Amb l’entalpia de fusió de la zona cristal·lina i el percentatge de polímer present a la bastida es
pot determinar el percentatge de cristal·linitat de la bastida.

%Cristal·linitat =

ms ·∆H m p + v 100
·
m s ·%W p 93.1

on ms : massa de la mostra
∆Hm p+v: Entalpia de fusió de la zona cristal·lina
%Wp: percentatge de polímer present a la mostra

(3.5.)
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3.4. MICROSCOPIA ELECTRÒNICA DE RASTREIG, SEM
La morfologia de les mostres s’analitza utilitzant el SEM (Scanning Electron Microscope) de la
marca Jeol JSM_6400.

Les mostres s’adhereixen a unes plaques de coure utilitzant cintes de carboni per tal de tenir
una millor conducció a través de la superfície de la mostra, la qual es cobreix amb or, figura 3.9.

Aquesta tècnica permet obtenir imatges de gran resolució de materials petris, metàl·lics i
orgànics. La llum es substitueix per un feix d’electrons, les lents per electroimans per tal de
dirigir el feix d’electrons fins a la mostra d’estudi i la superfície de la mostra es metal·litza per
tal que sigui conductora. Cal tenir en compte que el microscopi treballarà al buit per evitar que
el feix d’electrons es desviï (al impactar amb partícules que formen part de l’atmosfera) i
aconseguir que aquest feix impacti sobre la mostra i l’exciti. La mostra excitada, emetrà
electrons que són recollits en un detector per formar, en una pantalla de televisió, una imatge de
la mostra molt ampliada i tridimensional.

Per cada setmana d’estudi s’analitza una proveta de cada material. S’utilitzen augments del
10x, 50x, 250x, 500x i 1500x.

Figura 3.9. Mostra recoberta amb or

Figura 3.10. Microscopi Electrònic

3.5. POROSIMETRIA DE MERCURI
Per a la determinació de la porositat s’utilitza un porosímetre model Micromeritics AutoPore
IV 9500. L’equip consta de dues cambres, una d’alta pressió i l’altra de baixa pressió. En la
primer fase es treballa a la cambra de baixa pressió on s’introdueix mercuri a la proveta
treballant a un rang de pressions entre 0.5 i 30 psi. A continuació es canvia la mostra de cambra
i s’introdueix mercuri a una pressió entre 30 i 30000 psi. A mesura que s’augmenta la pressió, el
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mercuri pot entrar penetrar a porositats més petites, així doncs, a la primera fase es produeix
l’omplerta dels porus més grans, permet determinar la macroporositat, i a la segona
fase s’emplenen els porus més petits, es determina la microporositat. Amb aquest rang de
pressions es pot determinar una porositat entre 5nm i 350µm.

Amb el pes de la mostra, el volum de mercuri introduït i les diferents pressions de treball s’obté
la distribució de la grandària de porus, mida de les interconnexions entre microporositats i
macroporositats i distribució de la mida de les interconnexions en la porositat total.

De cada setmana d’estudi es fa una mesura de cada material on s’analitzen 3 provetes a cada
assaig.

Figura 3.11. Porosímetre

3.6. ASSAIGS MECÀNICS
Degut a les dimensions de les bastides obtingudes (Ф6 mm y 12mm d’alçada) s’utilitza la
màquina d’assaig ADAMEL Lhormargy amb una cèl·lula de càrrega de 100N. Els assaigs es
realitzen fins a una compressió del 50% de la longitud total de la bastida amb una velocitat de
compressió de 2mm/min.

Per a cada setmana d’estudi s’assagen 3 provetes de cada material.

Pàg. 60

Estudi de degradació in vitro

Figura 3.12. Maquina ADAMEL

3.7. ICP
Es realitza per tal de determinar la quantitat d’ions de titani despresos del vidre en la solució
SBF durant la degradació. Realitzant les conversions adequades a la quantitat d’ions (3.6.),
permet fer una idea de la massa de vidre alliberat de la proveta. De cada mostra es prenen
aproximadament 10 ml, els quals s’estabilitzen amb 10µL d’àcid nítric per evitar qualsevol
precipitació.

El ICP és un mètode que permet identificar elements i determinar les seves concentracions en
un medi aquós. El procediment consta de tres passos:
•

Formació d’àtoms trencant enllaços.

•

Excitació mitjançant el subministrament d’energia que ha de ser suficient per
excitar l’electró.

•

Emissió de llum per part de l’electró excitat quan aquest retorna a l’estat de mínima
energia. Cada element té una emissió d’ona característica.
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Per a quantificar el vidre desprès al medi en les diferents setmanes de degradació, sabent que la
composició del vidre és 44.5P2O5-44.5CaO-6Na2O-5TiO2 , es transformen les unitats de ppm
d’ions Ti en g de vidre segons l’expressió (3.6).

massa vidre = ions titani (ppm)·

10-6 g Ti 1 mol Ti 1 mol TiO2 1 mol vidre 95,8673 g vidre (3.6.)
·
·
·
·
1 µg Ti 47,88 g Ti 1 mol Ti 0,05 mols TiO2 1 mol vidre

3.8. MESURA DEL PH
Es realitza una mesura del pH del fluid SBF al llarg de l’estudi per tal de controlar un possible
efecte en el pH degut al despreniment i dissolució dels vidres en el SBF, el que podria afectar a
la degradació del material.

Es submergeix el sensor de la marca Metrohm 691 pH Meter en el fluid SBF que conté les
provetes de degradació, figura 3.13. Per a cada setmana d’estudi es realitza la mesura del pH de
tres pots diferents de cada material.

Figura 3.13. Phmetre
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4. RESULTATS I DISCUSSIÓ
4.1. EFECTE DE L’ADDICIÓ DE L’HYAFF
Abans de l’anàlisi de l’estudi de degradació es comparen les bastides amb HYAFF amb les
provetes de control per tal de poder observar les possibles variacions que introdueix l’HYAFF
tant en morfologia, propietats tèrmiques i propietats mecàniques. Per l’anàlisi de les dades es fa
un estudi estadístic mitjançant una t-Student per determinar si les variacions degudes a l’addició
de l’HYAFF són significatives o no. En tots els casos s’ha vist que les variacions per addició de
l’HYAFF no són estadísticament significatives amb p > 5%.

La figura 4.1. mostra la morfologia dels diferents materials.

PLA/G5

PLA/10%HYAFF/G5

PLA/20%HYAFF/G5

PLA/30%HYAFF/G5

Figura 4.1. Imatges del SEM a 250x dels diferents materials
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Es pot veure en el cas del 10% com l’HYAFF recobreix tota la matriu de PLA, es pot observar
un increment de la rugositat de les parets de l’estructura. Conforme es va augmentant la
quantitat d’HYAFF i es disminueix la de PLA, es veu com s’aprimen les parets de la bastida.
Per altra banda, a les parets de la matriu de PLA, a mesura que s’augmenta el percentatge de
HYAFF, s’hi observa una distribució menys homogènia; això és degut a la disminució de la
seva adhesió [36]. A partir dels resultats obtinguts a les diferents porosimetries es veu (figura
4.2.) com la porositat no és afectada per l’addició de l’HYAFF.

Percentatge de porosimetria
120

% porosimetria

100
80

PLA/G5
PLA/10%HYAFF/G5

60

PLA/20%HYAFF/G5

40

PLA/30%HYAFF/G5

20
0

Figura 4.2. Porosimetria dels diferents materials. Setmana 0.

Comparant els valors del test de compressió al gràfic 4.3. tal i com s’esperava [36] el valor de
tensió disminueix lleugerament amb l’augment de la quantitat de HYAFF. Això és degut a que a
l’existir dues fases dins el mateix material (la del PLA i la de l’HYAFF) hi ha dos
comportaments mecànics diferents, a més quantitat de HYAFF augmenta la grandària d’aquesta
fase i és més gran l’efecte de la diferència de comportaments, amb el que hi haurà més zones
crítiques dins el material on es produirà la fractura [36].
Tensió
0,12
0,1

MPa

0,08
0,06
0,04

PLA/G5
PLA/10%HYAFF/G5
PLA/20%HYAFF/G5
PLA/30%HYAFF/G5

0,02
0

Figura 4.3. Valors de tensió de l’assaig de compressió
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A la figura 4.4. i 4.5. es pot observar que les variacions de les temperatures característiques per
l’addició de l’HYAFF són semblants. En el cas de la cristal·linitat es veu com conforme
s’augmenta la quantitat de HYAFF hi ha una lleugera disminució de la cristal·linitat, això és
probablement degut a que l’HYAFF limita el moviment dels segments del polímer, el que fa
que l’ordenament de les cadenes sigui més complicat, a part, el caràcter hidrofílic del HYAFF
provoca una pobre adhesió amb el PLA que és hidrofòbic i causa un efecte estèric [36]. En
canvi s’ha vist que per a composicions del 10%HYAFF hi ha una bona dispersió i homogeneïtat
d’aquest sobre la matriu del PLA, així doncs, les cadenes es poden ordenar i empaquetar més
que en els altres casos.

Propietats tèrmiques
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Figura 4.4. Propietats tèrmiques
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Figura 4.5. Variació de la cristal·linitat
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4.2. CARACTERITZACIÓ DE LES BASTIDES DURANT EL PERÍODE DE
DEGRADACIÓ
A continuació es mostren els gràfics de resultats dels diferents assaigs realitzats durant l’estudi
de degradació. Igual que en el punt anterior es farà un anàlisi estadístic mitjançant una tStudent dels resultats per veure si les variacions al llarg de l’estudi són significatius per a cada
material amb p < 5%.

En el cas dels materials amb el 10% i 30% d’HYAFF es pot veure com no s’han pogut
completar les deu setmanes d’estudi, això és degut a que a partir de la quarta setmana les
provetes d’aquests dos materials estaven molt degradades (figura 4.6.), havien perdut la
consistència necessària per a poder realitzar els diferents assaigs i obtenir uns resultats
significatius, per tant, a partir d’aquesta setmana es decideix finalitzar l’estudi. En el cas de les
propietats mecàniques del 10% a partir de la segona setmana ja es decideix concloure l’estudi ja
que l’estat de les provetes feia inviable la realització de l’assaig.

En estudis relacionats amb estructures de PLA i Àcid Hialurònic [36] s’ha vist que per
concentracions de l’Àcid Hialurònic inferiors al 10%, hi ha una bona adhesió d’aquest amb la
matriu de PLA, en canvi, per concentracions superiors, no hi ha bona adhesió. Així doncs, la
ràpida degradació de les provetes amb una concentració del 10% és deguda a que l’HYAFF es
disposa recobrint tota la matriu de PLA. Al tenir una bona adhesió, l’absorció d’aigua per part
de l’HYAFF i el seu posterior inflament afecta significativament l’esquelet de PLA provocant
defectes i discontinuïtats i per tant accelerant la degradació d’aquestes provetes.

Les provetes amb el 30% d’HYAFF l’estructura de PLA és més dèbil ja que no hi ha tanta
quantitat d’aquest polímer. Per altra banda, la concentració de l’HYAFF és més elevada, el que
permet una absorció més gran d’aigua i conseqüentment un inflament i pèrdua de la forma més
elevada. Al tenir una estructura més sensible, aquest inflament l’afecta en major grau i igual que
en el cas del 10%, accelera la degradació de les bastides.

Les bastides de PLA/G5 i PLA/20%HYAFF/G5 han mantingut la seva estructura durant les 10
setmanes d’estudi. En altres estudis [36] s’ha vist que amb una concentració del 20% d’HYAFF
es té una adhesió pobre, per altra banda, la matriu de PLA de la bastida és més resistent que en
el cas del 30%, per tant tot i que l’HYAFF absorbirà aigua i s’inflarà, no afectarà tant
directament l’estructura com en els altres dos casos.
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Figura 4.6. Esquerra PLA/10%HYAFF/G5 setmana 4. Dreta PLA/30%HYAFF/G5 setmana 4

4.2.1. Evolució de la pèrdua de massa durant la degradació

Variació Massa
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Figura 4.7. Gràfic de la variació de la massa al llarg de les setmanes d’estudi
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Figura 4.8. Gràfic de la pèrdua de massa
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En tots els estudis, a les dues primeres setmanes hi ha un lleuger augment de la massa i a partir
de la segona setmana va disminuint progressivament. Aquesta comportament s’atribueix a que
tant el PLA com l’HYAFF tenen una tendència inicial a hidratar-se fins a la saturació.
L’HYAFF, concretament pot tenir una hidratació de fins el 1250% en pes [31]. Així doncs, es
veu que, a més quantitat d’HYAFF, durant les dues primeres setmanes, hi ha un augment més
important de la massa per absorció d’aigua, de fins el 60% en el cas dels compostos amb el 2030% d’HYAFF.

A partir de la segona setmana s’inicia la pèrdua de massa. Degut a la presència d’intercares de
PLA-vidre el fluid penetra i trenca l’adhesió que existeix entre ells facilitant la degradació de la
matriu polimèrica [26]. Tot i que en tots els casos és una pèrdua progressiva, es pot veure com
en el cas del PLA/20%HYAFF/G5 aquest procés és més accelerat que en el material de control
PLA/G5. Aquesta diferència de velocitats de degradació es deu a la presència de l’HYAFF, el
qual accelera la velocitat de degradació de les bastides tal i com s’ha vist en d’altres estudis [36]
degut a la pobre adhesió i dispersivitat entre les dues fases.

A la última setmana d’estudi les provetes de control han tingut una pèrdua de massa del 10%
respecte a la inicial i les provetes del PLA/20%HYAFF/G5 han tingut una pèrdua del 20%.

4.2.2. Evolució del percentatge de fase inorgànica
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Figura 4.9. Gràfic de la pèrdua de massa

Les partícules de vidre fosfatat G5 es troben adherides a la matriu del polímer. A mesura que
avança l’estudi, l’estructura polimèrica es va degradant i es desfà la unió entre vidre i polímer.
Així doncs, els diferents fragments de vidre es van alliberant de l’estructura, per tant, la seva
presència a la bastida va disminuint.
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A les dues primeres setmanes, tot i que correspon amb un període en que la massa de la proveta
augmenta, hi ha pèrdua de fase inorgànica. Com ja s’ha dit, l’augment de la massa es deu a
l’absorció d’aigua per part de la fase polimèrica. Aquesta absorció aigua provoca un inflament
de la matriu on es troba adherit el vidre, per tant, la intercara PLA i vidre es veu afectada, el que
provoca el despreniment de les partícules que tenen una adhesió més dèbil. En general s’observa
que a més percentatge de HYAFF hi ha més despreniment de vidre durant aquest període.

A partir de la segona setmana d’estudi, el PLA/G5 té una pèrdua de vidre gairebé lineal. Així
doncs, el despreniment del vidre de l’estructura polimèrica d’aquest material és progressiva. La
pèrdua total de vidre durant les deu setmanes d’estudi és del 21%.

El material amb el 20 % d’HYAFF, entre la setmana 2 i 8 perd poca fase inorgànica. Tot i que
hi ha una degradació més ràpida de la matriu que en el cas del PLA/G5, aquest fenomen es deu
a que gran part del vidre queda atrapat al interior de la proveta i no és fins a les dues últimes
setmanes que s’allibera de l’estructura, per això hi ha una pèrdua de vidre del 10% durant
aquestes últimes setmanes. La pèrdua total de vidre al final de l’estudi és del 18%, percentatge
semblant a la del compost PLA/G5.

En el cas del PLA/10%HYAFF/G5 i PLA/30%HYAFF/G5 a partir de la segona setmana, la
degradació per erosió de la bastida és tant accelerada que el percentatge de vidre present en la
matriu polimèrica que queda, manté la relació original del 50:50, això es reflexa a la gràfica
amb una variació d’aproximadament el 0 %.
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4.2.3. Evolució de les propietats tèrmiques
A continuació es mostra la taula de resultats de les propietats tèrmiques (Taula 4.1.). S’han
obtingut amb el DSC. S’han realitzat assaigs a tres provetes de cada setmana d’estudi per a
cada material.

Setm
0
2
4
6
8
10

PLA/G5
Tg (º)
Tc (ºC)
Tm(ºC)
%Xc
∆Hc (J/g)
∆Hm (J/g)
Mitjana Des. Std. Mitjana Des. Std. Mitjana Des. Std. Mitjana Des. Std. Mitjana Des. Std. Mitjana Des. Std.
61,53
0,31 126,39
0,48 158,83
1,25
3,77
0,10
30,92
2,10
34,40
2,25
59,61
0,80 112,35
0,00 160,73
0,25
12,38
1,67
18,45
1,05
22,59
1,72
61,22
0,33 122,11
0,41 160,80
0,62
10,65
1,22
21,51
2,11
22,43
1,98
60,24
0,75 116,26
2,57 161,19
0,31
13,60
2,05
21,78
0,32
23,39
0,35
59,70
0,47 116,65
2,28 160,87
0,08
13,19
0,24
20,46
0,18
21,19
0,92
60,16
0,30 120,99
0,86 161,39
0,59
13,95
0,29
20,00
2,05
19,84
0,08

Setm
0
2
4

PLA/10%HYAFF/G5
Tg (º)
Tc (ºC)
Tm(ºC)
%Xc
∆Hc (J/g)
∆Hm (J/g)
Mitjana Des. Std. Mitjana Des. Std. Mitjana Des. Std. Mitjana Des. Std. Mitjana Des. Std. Mitjana Des. Std.
61,40
0,14 127,77
1,17 162,32
0,67
6,97
0,73
42,19
0,36
46,88
2,71
53,29
0,15
98,58
1,05 158,21
0,30
12,37
1,48
35,87
3,00
38,52
3,22
53,14
0,08
98,02
2,01 158,93
0,87
11,81
1,02
40,50
2,18
45,40
3,67

Tg (º)
Tc (ºC)
Setm Mitjana Des. Std. Mitjana Des. Std.
0
61,88
0,19 128,11
1,76
2
60,56
0,31 124,90
3,18
4
61,05
0,01 128,59
0,05
6
56,64
0,33 111,67
0,20
8
59,51
0,49 118,65
0,18
10
59,06
0,56 115,55
3,13

Setm
0
2
4

PLA/20%HYAFF/G5
%Xc
Tm(ºC)
∆Hc (J/g)
∆Hm (J/g)
Mitjana Des. Std. Mitjana Des. Std. Mitjana Des. Std. Mitjana Des. Std.
160,53
0,46
3,68
0,95
24,34
0,78
27,94
3,18
161,80
0,74
7,66
1,33
12,07
0,95
12,96
1,02
161,92
0,08
8,28
2,28
11,75
0,34
11,94
1,21
161,31
0,61
10,09
0,40
12,48
1,01
13,40
1,09
161,46
0,46
11,89
2,49
13,34
1,17
14,32
1,25
161,42
0,01
15,01
1,20
16,55
2,58
19,19
1,83

PLA/30%HYAFF/G5
Tg (º)
Tc (ºC)
Tm(ºC)
%Xc
∆Hc (J/g)
∆Hm (J/g)
Mitjana Des. Std. Mitjana Des. Std. Mitjana Des. Std. Mitjana Des. Std. Mitjana Des. Std. Mitjana Des. Std.
60,97
0,10 128,01
0,82 162,14
1,53
5,05
0,65
20,72
1,16 21,547 0,269837
58,83
0,27 115,93
4,79 161,42
0,70
10,00
1,94
10,72
1,73 10,445 0,062846
58,82
1,37 114,45
5,31 158,32
5,10
11,28
1,94
15,62
0,87
13,29 0,936078
Taula 4.1. Taula de resultats del DSC

Els termogrames del primer i del segon cicle dels diferents materials per a les diferents
setmanes d’estudi es mostren a l’ANNEX C.
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4.2.3.1. Evolució de la cristal·linitat. Xc.
Evolució de la Cristal·linitat
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Figura 4.10. Evolució de la cristal·linitat

S’observa que en tots els casos les dues primeres setmanes hi ha una pèrdua de la cristal·linitat.
Això és degut a que les mostres absorbeixen aigua, penetra a tota l’estructura de la bastida i
accelera la hidròlisi de les cadenes. Aquesta hidròlisi afecta tant a la zona amorfa com a la zona
cristal·lina, però aquesta última zona al transformar-se en zona amorfa provoca una disminució
de la zona cristal·lina en front d’un augment de la zona amorfa.

A partir de la setmana dos, en tots els casos, hi ha un increment de la cristal·linitat. En els
polièsters semicristal·lins, la primera zona que es veu afectada durant la degradació és l’amorfa,
el fluid pot penetrar més fàcilment a aquestes zones menys empaquetades. A partir d’aquesta
setmana és quan es comença a perdre massa, per tant aquesta part amorfa degradada s’anirà
desprenent de la bastida. Aquest despreniment provocarà un augment, en percentatge, de fase
cristal·lina.

En tots els casos però, no són variacions estadísticament significatives.

4.2.3.2. Temperatura i Entalpia de cristal·linització. Tc i ∆Hc
La temperatura de cristal·lització té una lleugera tendència a disminuir. Contràriament,
l’entalpia de cristal·lització augmenta amb el pas de les setmanes, i per tant es necessitarà més
energia per a cristal·litzar el material. Això és degut a que a mesura que avança la degradació,
les cadenes són més curtes i per tant es necessita una temperatura menor per a cristal·litzar el
material, és a dir, augmenta la capacitat de cristal·litzar del material. Tot i aquestes tendències,
els resultats no són estadísticament significatius.
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Entalpia de cristal·linització. ∆ Hc
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Figura 4.11. Variació de l’entalpia de cristal·linització
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Figura 4.12. Evolució de la temperatura de cristal·linització

4.2.3.3. Temperatura de transició vítria. Tg.
La temperatura de transició vítria en tots els materials varia dins un rang de ±3ºC.

La variació de la temperatura de transició vítria s’atribueix entre d’altres factors a la massa
molecular i la rigidesa de les cadenes. La disminució tant de la massa molecular com de la
rigidesa de les cadenes provoca una disminució de la temperatura. L’eliminació de les cadenes
de més baix pes molecular, fa pujar el pes molecular promig i per tant fa pujar la temperatura de
transició vítria. Durant la degradació es produeixen tots aquests fenòmens, segons predomini
uns o altres farà que la temperatura augmenti o disminueixi.

Estudi de degradació in vitro

Pàg. 73

Evolució de la Temperatura de transició vítria Tg
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Figura 4.13. Evolució de la temperatura de transició vítria

En el cas de les provetes que contenen HYAFF tendeixen a disminuir fins a la setmana 6, així
doncs predomina la hidròlisi de les cadenes. A partir de la setmana 6 hi ha un increment de la
temperatura amb el que predomina l’eliminació de cadenes de més baix pes molecular.

En el PLA/G5 contrari al comportament de les provetes amb HYAFF es pot veure una
tendència a augmentar les quatre primeres setmanes i una posterior disminució a la resta de
l’estudi. Així doncs hi ha un primer període d’eliminació de les cadenes de més baix pes
molecular i a partir de la setmana quatre la degradació afecta a la grandària de les cadenes.

Encara que hi hagi aquesta tendència de resultats, no són estadísticament significatius.

4.2.3.4. Temperatura de fusió. Tm
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Figura 4.14. Evolució de la temperatura de fusió
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Es pot observar que en tots els casos menys en les provetes del 10% HYAFF hi ha l’aparició
d’un segon pic de fusió a partir de la segona setmana. Això és degut a que la hidròlisi de les
cadenes durant les dues primeres setmanes provoca un comportament bimodal, la zona
cristal·lina es divideix amb cadenes amb dos masses moleculars diferents.

Es pot veure que les temperatures de fusió, al llarg de tot l’estudi, estan en un rang de
temperatures molt estret, entre 158 ºC i 162 ºC, es pot dir que gairebé no varien les temperatures
al llarg de l’estudi ja que les variacions no són estadísticament significatives. En el cas del
PLA/G5 i el PLA/20%HYAFF/G5 tendeix a augmentar la temperatura de fusió. En canvi el
PLA/10%HYAFF/G5 i el PLA/30%HYAFF/G5 tendeixen a disminuir.

4.2.4.Evolució de l’estructura interna
PLA/G5

Setmana 0

Setmana 4

Setmana 10

PLA/10%HYAFFG5

Setmana 0

Setmana 2

Setmana 10
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PLA/20%HYAFF/G5

Setmana 0

Setmana 4

Setmana 10

PLA/30%HYAFFG5

Setmana 0

Setmana 4

Setmana 10

A les imatges del SEM es veu que conforme s’augmenta la concentració de HYAFF, amb el
que disminueix la quantitat de PLA a la bastida, les parets són més primes, hi ha més cavitats,
per tant l’estructura resultant serà més fràgil i sensible a la degradació.

Conforme va avançant la degradació les parets del polímer es van aprimant. A la setmana 10 es
veu com s’ha perdut massa
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4.2.5. Evolució de la porositat durant la degradació
El percentatge de porositat el llarg de les setmanes d’estudi mostren una variació no
estadísticament significativa. La porositat es troba al voltant del 95 % al llarg de l’estudi. A
continuació es mostra el rang de valors entre els quals variaran els diàmetres de la porositat per
a les diferents setmanes i materials. Figura 4.15 a 4.18.
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Figura 4.15. Distribució de la porositat per a les diferents setmanes d’estudi. PLA/G5

Porosimetria PLA/10% Hyaff/G5
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Figura 4.16. Distribució de la porositat per a les diferents setmanes d’estudi. PLA/10%HYAFF/G5
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Porosimetria PLA/20% Hyaff/G5
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Figura 4.17. Distribució de la porositat per a les diferents setmanes d’estudi. PLA/20%HYAFF/G5
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Figura 4.18. Distribució de la porositat per a les diferents setmanes d’estudi. PLA/10%HYAFF/G5

En tots els casos es veu com conforme avança la degradació els diàmetres dels porus
augmenten. Es passa d’un diàmetre de porus inicial de 50-100 µm a un diàmetre final
d’aproximadament 100-150µm.
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4.2.6. Evolució de les propietats mecàniques
Tensió
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Figura 4.19. Variació de la tensió al llarg de l’estudi

A mesura que avancen les setmanes de degradació, la tensió va disminuint tal i com s’esperava.
L’estructura cada cop està més degradada, existeixen més defectes interns i per tant la
distribució de les forces al llarg de tota la proveta és més desequilibrada, el que fa que la proveta
tingui la fallada a menor força. Tot i aquestes variacions es veu que estadísticament no són
significatives.

4.2.7. Evolució del medi fisiològic simulat durant la degradació
Quantitat d'ions Ti en el medi
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Figura 4.20. Variació de la quantitat d’ions Ti al medi al llarg de l’estudi

Els resultats de l’ICP mostren un increment de la quantitat d’ions titani al medi. Aquest
increment de la concentració no està relacionada amb un increment de la velocitat de degradació

Estudi de degradació in vitro

Pàg. 79

del vidre, ja que es manté constant al llarg de l’estudi tal i com s’ha vist en altres estudis [23], si
no que està relacionat amb el despreniment de les partícules de vidre de la matriu polimèrica, ja
que a mesura que avança l’estudi, la matriu es va debilitant i es perd l’adhesió que hi ha entre el
vidre i la matriu.
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Figura 4.21. Variació de la massa de vidre despresa en el medi al llarg de l’estudi

Transformant les unitats de ions titani en ppm a µg de vidre despresos al medi, tal i com ja
s’observa amb els ions, amb el pas de les setmanes d’estudi hi ha una concentració més gran al
medi de partícules de vidre degut a la seva pèrdua d’adhesió amb l’estructura polimèrica, el que
provoca el seu despreniment. L’última setmana d’estudi hi ha un despreniment
d’aproximadament 120 µg de vidre.
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Figura 4.22. Variació del pH al llarg de l’estudi

Tal i com s’espera [37] degut al caràcter àcid dels productes de degradació del PLA, l’àcid
làctic, el pH disminueix lleugerament per l’acumulació d’aquest producte en el medi.
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5. CONCLUSIONS
L’objectiu d’aquest estudi de degradació in vitro era observar l’efecte de l’addició de l’HYAFF
a les bastides de PLA/G5 estudiades anteriorment al grup de biomaterials.

En quant a la morfologia de les provetes, es veu que la matriu polimèrica presenta rugositats
degudes a l’addició del HYAFF. Conforme es va augmentant el percentatge del HYAFF,
aquestes rugositats no es distribueixen per tota la superfície del material si no que es troben
repartides heterogèniament al llarg de l’estructura. Per altra banda, a més percentatge de
HYAFF s’observa un aprimament de les parets de la bastida ja que es disminueix el percentatge
del PLA.

La porositat de les provetes no es veu afectada per la presència del HYAFF, al llarg de tot
l’estudi està entorn del 95%. En el cas del diàmetre dels porus sí que es produeix un augment
del diàmetre amb el pas de les setmanes, però es troba dins un rang entre 100-150 µm, valors
inclosos dins el rang que afavoreix la regeneració òssia.

L’esforç de compressió inicial, si es compara el material de control amb els materials amb
diferent concentració de HYAFF, la tensió a compressió disminueix. Per altra banda, observant
el comportament a compressió durant l’estudi de degradació, en tots els materials hi ha una
disminució de l’esforç a compressió degut a que la degradació del material provoca una pèrdua
de la consistència de l’estructura.

En la pèrdua de massa, durant les dues primeres setmanes d’estudi, s’observa que a major
percentatge de HYAFF hi ha un augment més gran de massa. Això és perquè l’HYAFF és
hidrofílic i té la capacitat d’absorbir aigua, així doncs, a major concentració, més aigua pot
absorbir i tot això es veu reflectit en un augment de la massa durant aquest període. A partir de
la segona setmana, les provetes de tots els materials comencen a perdre massa progressivament
per efecte de la degradació. Al cap de les deu setmanes d’estudi el PLA/G5 té una pèrdua del
10% mentre que el PLA/20%HYAFF/G5 té una pèrdua del 20%.

La pèrdua de fase inorgànica (vidre) és aproximadament igual en tots els casos. Inicialment hi
ha una pèrdua important de vidre deguda a la hidratació de la proveta que afecta als fragments
de vidre amb les unions més dèbils. Durant les següents setmanes, el percentatge de pèrdua és
semblant en tots els casos. La pèrdua de vidre al final de l’estudi és aproximadament un 20%.
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Degut a l’acumulació dels productes de la degradació del PLA, l’àcid làctic, el pH del medi
s’acidifica lleugerament conforme avança l’estudi. Tot i que no és un canvi suficientment brusc
com per afectar a la velocitat de degradació de les provetes.

De tots els materials amb HYAFF, el que millor s’ha comportat és el PLA/20%HYAFF/G5.
S’ha vist que presenta unes propietats semblants al PLA/G5 i ha suportat les deu setmanes
d’estudi a diferència dels materials amb les altres concentracions. Per altra banda, l’HYAFF
aporta rugositat, bona interconnectivitat a les bastides el que pot millorar l’adhesió i proliferació
de les cèl·lules a les bastides.
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6. PRESSUPOST
Per a la realització del pressupost del projecte es comptabilitzarà, per una banda, el cost dels
assaigs, per altra banda el cost dels materials per a l’obtenció del compost objecte d’estudi i
finalment despeses varies que inclouen el cost d’electricitat, cost de l’operari i cost de material
divers utilitzats durant tot l’estudi.

Els costos dels diferents assaigs es desglossen a la taula 6.1
ASSAIG
Calcinació
DSC
SEM

TARIFA
Nº assaigs
40 €/assaig
18
45 €/assaig
54
600 €/hora
4 hores
60 €/recobriment
22
145 €
11
120 €/hora
4 hores
39 € /mostra
42
7 € /mostra
70
Taula 6.1. Cost dels assaigs

Porosimetria
Assaig de compressió
ICP
pH

COST (€)
720
2430
2400
1320
1595
480
1638
490

Aquests costos inclouen tant la ma d’obra, amortització de l’equip i el material utilitzat.

Cost de les bastides:

MATERIAL
SBF
PLA
HYAFF
VIDRE
DMSO
Dioxà
NaCl

TARIFA
Quantitat
1 €/ litre
7 litres
3300 €/Kg
15 g
2000 €/Kg
2,7 g
200 € /20 g
11,55 g
42,9 €/ l
54 ml
45,4 €/l
288 ml
11 € /kg
580 g
Taula 6.2. Cost dels materials

COST (€)
7€
50 €
5,4 €
115,5 €
2,3 €
13,1 €
6,4 €

Despeses varies:

-Cost de l’operari per a la realització de les bastides: 70 hores 700€
-Despesa electricitat durant preparació i estudi de degradació (enllumenat, estufa, agitadors i
bàscules): 70 hores 140€
-Material de laboratori (pipetes, eppendorf, pots polietilè, etanol…): 200 €

Cost total del projecte: 12312 €
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7. IMPACTE AMBIENTAL
Al tractar-se d’un estudi de degradació, es pot considerar que l’impacte ambiental que produeix
és mínim. El SBF és un fluid no tòxic i les bastides estan fabricades amb material biodegradable
per tant els residus produïts no són nocius pel medi ambient.

Per a la fabricació de les bastides s’utilitza dioxà, un dissolvent explosiu, cancerigen i en
concentracions elevades afecta al sistema nerviós central i provoca lesions renals. Així doncs, la
manipulació es realitza dins d’una campana amb filtres específics per a que no hi hagi
alliberació de partícules nocives a l’ambient.

En la calcinació de les provetes hi ha un alliberament de fums corresponent a la fase orgànica
de la proveta, tot i que aquests fums no són nocius pel medi, aquesta calcinació també es realitza
a dins d’una campana per evitar la dispersió de les partícules de fum.
Tot i que el porosímetre utilitza mercuri, el qual davant d’una exposició prolongada o repetida
pot provocar lesions als ronyons, cervell i sistema nerviós, aquest en tot moment està confinat a
dins de la màquina. Desprès de l’assaig, la proveta conté petites restes del mercuri. Aquestes
provetes es manipulen amb guants de làtex i mascareta i tot es diposita a un bidó especial que
posteriorment és recollit per l’empresa que gestiona els residus de la UPC.
En quant als guants de làtex, pipetes d’un sol us, pots de plàstic, paper, àcid i etanol per a la
neteja del material del laboratori,… hi ha uns contenidors específics per a la seva recol·lecta,
que igual que en el cas del mercuri, l’empresa que gestiona els residus de la UPC, periòdicament
en fa la recollida i el tractament adequat.
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ANNEX A
TIPUS OSSIFICACIÓ
La formació de l’esquelet, l’ossificació, té lloc a través de dos mètodes; ossificació endocondral
(indirecta) i ossificació intermembranosa (directa). Els dos mètodes necessiten una base sòlida
ben vascularitzada per a l’elaboració i mineralització de la matriu extracel·lular.

La ossificació endocondral es dóna durant el desenvolupament embrionari i el resultat és un os
del tipus immadur, posteriorment l’os madur el va substituint, i cap a l’edat d’un any ja no es
troba os immadur en condicions normals. Tot i això, al llarg de la vida, en condicions
patològiques com la curació de fractures, reaccions a infeccions o tumors,etc. el primer os que
es forma és del tipus immadur. En aquest cas, l’os immadur també serà substituït per os madur.

Aquest tipus d’ossificació dóna lloc als ossos curts i llargs. Per a que es pugui donar es
necessita un motllo cartilaginós hialí que adopta la forma similar a la que tindrà l’os final, i que
està recobert de pericondri. Al centre del cartílag hialí és on s’estableix el centre primari
d’ossificació. L’ossificació es dóna en dues fases, la primera d’elles implica la hipertròfia dels
condròcits. Els osteoblasts de la part més externa de l’os comencen a alliberar grans quantitats
de calci. La mineralització de la matriu atrapa els osteoblasts que donen lloc als osteòcits que
formen un collar extern d’os compacte. Aquesta calcificació, impedeix l’arribada de nutrients
als condròcits, s’hipertrofien i segreguen fosfatasa alcalina, el que promou la mineralització de
la matriu. Conforme la matriu del cartílag no pot ser vascularitzada es va calcificant, els
condròcits van morint i la matriu cartilaginosa comença a deteriorar-se. Tot i que aquest
deteriorament provoca l’obertura de cavitats a la matriu, l’estructura de l’os es manté gràcies al
collar extern d’os.

Figura A.1. Ossificació endocondral. Adaptació de [4]
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A la segona fase, es produeix una invasió de la matriu cartilaginosa mineralitzada per part dels
capil·lars sanguinis i de les cèl·lules osteogèniques que passen a ocupar els llocs dels condròcits.
Posteriorment, les cèl·lules osteogèniques es diferencien en osteoblasts els quals creen la matriu
òssia sobre el cartílag calcificat. Així doncs les primeres trabècules tenen un eix central de
cartílag recobert per os.

A mesura que passa el temps, es produeix una migració de les cèl·lules cap als extrems
generant el que es denomina cartílag de creixement o metàfisis, que és una frontera d’alta
activitat cel·lular i per tant és on es donarà el creixement longitudinal de l’os.

El següent pas és la generació de centres d’ossificació secundaris al cartílag que constituiran les
futures epífisis. El desenvolupament dels centres secundaris denominats epifisàries, es dóna del
interior a l’exterior a diferencia de la ossificació primària que és de l’exterior al interior. Es
dóna durant la època perinatal, el que les diàfisis dels ossos llargs ja estan formats, establint el
teixit ossi compacte, mentre que en les epífisis es formarà teixit ossi esponjós.

S’anomena ossificació intermembranosa quan l’os es
forma a partir d’una membrana fibrosa. Aquest tipus
d’ossificació és la que es produeix en ossos plans i té
lloc dins d’una membrana de teixit conjuntiu. En
aquest procés, algunes cèl·lules mesenquimàtiques
que formen la membrana del teixit conjuntiu són
transformades en osteoblasts constituint un centre
d’ossificació al voltant del qual es va formant os. Un
cop les cèl·lules mesenquimatoses s’agrupen en
botims de raïm, es transformen en cèl·lules
osteoprogenitores i seguidament en osteoblasts. Els
osteoblasts segreguen matriu òssia i fibril·les de
col·lagen fins que queden totalment envoltats i es
transformen en osteòcits formant llacunes i canícules
entre ells. Es diposita calci i sals minerals que
endureixen la matriu òssia al cap d’uns dies.
Conforme es produeix la calcificació de la matriu van
apareixent trabècules que donen lloc a l’os esponjós.
La làmina central d’os esponjós es cobreix per cada
un dels seus costats per plaques de teixit compacte.

Figura A.2. Ossificació intramembranosa
Adaptació de [4]
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ANNEX B
CICLE DE KREBS

Gràfic B.1. Cicle de Krebs [39]
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Figura C.1. Termograma PLA/G5. Dalt primer cicle. Baix segon cicle.
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Figura C.2. Termograma PLA/10%HYAFF/G5. Dalt primer cicle. Baix segon cicle.
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Figura C.3. Termograma PLA/20%HYAFF/G5. Dalt primer cicle. Baix segon cicle.
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Figura C.4. Termograma PLA/30%HYAFF/G5. Dalt primer cicle. Baix segon cicle.

