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RESUM  

El titani comercial-mentpur és l’opció més utilitzada per aplicacions dentals, això 
es degut a les seves propietats mecàniques i una bona biocompatibilitat.  

Els implants dentals de titani són un dels implants amb un percentatge més petit 
de fracàs, amb taxes d’èxit superiors al 95%. 

Actualment el risc de fracàs en implants dentals encara és rellevant, sobretot els 
fracassos posteriors al primer any (llarg termini). 

Les causes principals d’aquests fracassos són una mala biointegració, que 
acostuma a produir una pèrdua de massa òssia, i la formació d’un biofilm o 
infecció bacteriana que causarà peri-implantitis. 

Aquest projectese centra en millorar l’adhesió cel·lular, més particularment 
l’adhesió de fibroblasts a superfícies de titani. Per aconseguir aquesta millora 
utilitzem una plataforma formada per dos pèptids (RGD i Lf-11). El pèptid RGD 
aporta propietats d’adhesió cel·lular i la Lf-11 propietats antibacterianes. 

Aquesta plataforma ha estat sintetitzada per membres del grup de Biomaterials, 
Biomecànica i Enginyeria de Teixits(BBT) de la Universitat Politècnica 
deCatalunya, i és dipositada sobre les superfícies de titani que prèviament han 
estat activades (funcionalitzades). 

Tot i que aquesta plataforma també té propietats antibacterianes, enaquest 
treball només s’estudiala resposta cel·lular dels fibroblasts. 

RESUMEN  

El titanio puro, esla opción más utilizada por aplicacionesdentales, esto se debe a 
suspropiedadesmecánicas y una buena biocompatibilidad.  

Los implantes dentales de titanio son uno de los implantes con un 
porcentajemáspequeño de fallo, con tasas de éxitosuperiores al 95%. 

Actualmente el riesgo de un fallo de implante aún esrelevante, sobre todo 
losfallosposteriores al primer año (largo plazo). 

Las causasprincipales de estos fallosson una mala biointegración que acostumbra 
a producir una pérdida de masa ósea, y la formación de un biofilm o infección 
bacteriana que causará peri-implantitis. 

En este estudio nos centraremos en mejorar la adhesióncelular, 
másparticularmente la adhesión de fibroblastos a superficies de titanio. Para 
conseguir esta mejorautilizaremos una plataforma formada por dos péptidos 
(RGD y Lf-11), el péptido RGD aporta propiedades de adhesióncelular y la Lf-11 
propiedadesantibacterianas. 

Esta plataforma ha sidosintetizada por miembros del grupo de Biomateriales, 
Biomecánica e Ingeniería de Tejidos (BBT) de la Universidad Politécnica de 
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Cataluña, i se deposita sobre la superficie de Ti previamente activada 
(funcionalizada). 

A pesar de que esta plataforma tambiéntiene propiedades antibacterianas, en 
este trabajo sólo estudiamos la respuesta celular con fibroblastos. 

ABSTRACT 

The commercially pure titanium is the most commonly used biomaterial for 
dental applications due to its mechanical properties and a good biocompatibility.  
 
The dental implants of titanium are one of the implants with a smaller 
percentage of failure, with rates of success above 95%. 
 
At present the risk of a failure of implant still is important, especially the failures 
after the first year (long term). 
The main causes of these failures are a poor biointegration, which accustoms to 
produce a loss of bone, and the formation of a biofilm or/and a bacterial infection 
that it will cause peri-implantitis. 
 
This project main objective isthe improvement of the cellular adhesion, more 
particularly the adhesion of fibroblasts to treated surfaces of titanium. To achieve 
this improvementwe utilize a platform formed by two peptides (RGD and Lf-11) 
is introduced. The peptide RGD promotes cellular adhesion and the Lf-11 has 
antibacterial properties. 
 
This platform has been made for members of the team of Biomaterials, 
Biomechanics and tissue engineering BBT at the Polytechnic University of 
Catalonia, and deposited on the surfaces of titanium that previously had been 
activated (functionalizated). 
 
Although this platform also has antibacterial properties, in this work we will be 
studying only the cellular response of fibroblasts.
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CAPÍTOL 1:OBJECTIUS 

Estudi de la resposta dels fibroblasts en superfícies de titani cobertes per una 
capa de biomolècules que combinen l‘adhesió cel·lular amb les propietats 
antimicrobianes, per millorar els tractaments superficials dels implants dentals. 

 

Per a poder verificar que els objectius es compleixen cal: 

 

• Preparar les mostres 

• Funcionalitzar a seva superfície. 

• Adherir molècules bioactives. 

• Caracteritzar Físicament. 

• Caracteritzar biològicament. 
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CAPÍTOL 2:INTRODUCCIÓ 

 

2.1. Material 

2.1.1. El Titani 
Metall sòlid a temperatura ambient, element químic amb aspecte platejat, 
pertany al grup dels metalls de transició.  

El seu número atòmic és 22, i el seu símbol químic es Ti. 

 

Propietats generals del Titani 

Símbol químic Ti 

Número atòmic 22 

Grup 4 

Període 4 

Bloc d 

Densitat 4507 kg/m3 

Massa atòmica 47,867 u 

Radi mitjà 140 pm 

Radi atòmic 176 

Radi covalent 136 pm 

Configuració electrònica [Ar]3d24s2 

Electrons per capa 2, 8, 10, 2 

Estats d’oxidació 4 

Òxids amfòter (pot reaccionar amb àcids i 
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bases) 

Estructura cristal·lina hexagonal 

Estat sòlid 

Punt de fusió 1941 K 

Punt d’ebullició 3560 K 

Calor de fusió 15.45 kJ/mol 

Pressió del vapor 0,49 Pa a 1933 K 

Electronegativitat 1,54 

Calor específic 520 J/(K*kg) 

Conductivitat elèctrica 2,38 x 106S/m 

Conductivitat tèrmica 21,9 W/(K*m) 

Taula 1; Propietats del titani(Gil et al, 1999) 

 

El titani amb una densitat de 4,5g/cm3 és lleuger si el comparem amb l’acer 
7,8g/cm3 però més pesat que l’alumini 2,7g/cm3. 

El titani com a tal, presenta una gran afinitat per l’oxigen, amb el qual forma un 
òxid (TiO2), el qual apareix de manera espontània a la superfície del mateix 
protegint la superfície del titani de la corrosió externa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1; Punt de vista esquemàtic de la formació de film d’òxid en titani pur (Liu,2004) 

 

L’òxid de titani actua com un material inert quant està en contacte amb 
superfícies biològiques. Això es degut a que no allibera ions que puguin originar 
reaccions negatives (no és al·lergogen). 

El titani comercial, apareix ordenats per Graus, aquests grausestan regulatsper 
la normativa internacional de l’American Society for Testing Materials (ASTM). 
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• Grau1: Titani amb molt poc contingut de Fe i altres elements intersticials, 

alta resistència a la corrosió, poc usat degut a una poca resistència 
mecànica i poca duresa. 
 

• Grau2: Titani amb Fe, d’ús industrial, amb una alta ductilitat i gran 
soldabilitat una resistència la tracció de 345 MPa i una duresa de 82 HRB, 
molt resistent a la corrosió amb un baix % d’impureses. 

Utilitzat en aplicacions mèdiques. 

 
• Grau 3 i 4: Titani ambuna ductilitat optima i capacitat de treball en fred, 

gran tenacitat, i alta resistència al’impacte, excel·lent soldabilitat i bona 
resistència a la corrosió. Ideal per fuselatges o intercanviadors de calor 
 

Els Graus 1,2,3,4-> es consideren graus de titani comercial PUR (composició 
superior al 99% de titani) tot i ser resistents a la tensió i tenir una bona 
resistència a la corrosió, són dèbils a temperatures elevades. 

 
• Graus 5 i 9: Aliatges de titani amb Al i V, gran resistència a la corrosió i 

bona resistència mecànica, utilitzat en soldadures. 
 

• Graus 7,11 i 12: Aliatges de Ti, Al i V amb molt bona resistència a la 
corrosió, utilitzat en processos industrials  químics. 
 

• Ti Beta-c: Aliatge amb una alta resistència a la corrosió i temperatura, útil 
per aplicacions marines. 

 

Propietats mecàniques Ti Grau 2 comparat amb altres aliatges 

 Resistència a 
la tracció 

Límit de 
fluència 
0.2% 

Elongació  Reducció 
d’àrea 

Grau MPa MPa %mínim %mínim 

2 345 275 20 30 

4 550 483 15 25 

Ti6Al4V 860 795 10 25 

Taula 2;Composició titani grau 2, grau 4 i Ti6Al4V (Gil et al, 1999) 

 

El titani pur i l’aliatge Ti6Al4V són molt utilitzatsper la construcció d’implants 
quirúrgics i odontològics. 

El titani grau 2 particularment, és àmpliament utilitzat per aplicacions dentals.  
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2.1.2. El titani com a biomaterial 
 

Per començar recordem les definicions de Biomaterial i Biocompatibilitat, dos 
propietats que ha de complir el material elegit per aquest estudi. 

 

Definició de biomaterial: 

Qualsevol substància (altre que un fàrmac), sintètic o natural, que pot ser 
utilitzat com a sistema o part d'un sistema que tracta, augments, o reemplaça 
qualsevol teixit, òrgan, o funció del cos; especialment, material adequat per ús 
en pròtesis que estaran en contacte amb teixit viu. 

Definició de Biocompatibilitat: 

La qualitat de no produir efectes negatius o tòxics en sistemes biològics. 

(Miller-Keane,2003)  

 

Des del començament de l’ús de biometalls en aplicacions mèdiques, el titani ha 
estat conjuntament amb l’acer inoxidable (inox) i el crom cobalt (CrCo) un dels 
principals materials utilitzat en aquestes aplicacions. 

Actualment, el titani segueix essent mundialment utilitzat i estudiat. 

Si ens centrem en les aplicacions ortopèdiques del titani, veiem que apareixen 
una sèrie d’avantatges i inconvenients del seu ús. 

Primer cal començar per comparar els biomaterials utilitzats en implants 
ortopèdics amb les propietats del teixit que substituiranl’os. 

Normalment es considera que el mòdul elàstic de l’os és proper als 20GPa amb 
una forma longitudinal i als 13GPa amb forces transversals, tot i que aquet valor 
pot variar segons el tipus d'os i la direcció on apliquem la càrrega.  

A continuació tenim un taula amb més informació sobre les seves propietats. 

Propietats de l’os: 

Os E (GPa) Mòdul de 
rigidesa (GPa) 

Longitudinal 20,35 4,22 

Transversal 12,41 5.8 

Taula 3; Propietats de l’os humà (Meunier, 1989) 

 

Propietats dels metall més utilitzats per als implants: titani, acer inoxidable 
iCrom Cobalt. 

Propietats  
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 Límit 
elàstic 
(MPa) 

Resistència 
màxima 

(MPa) 

Elongació 
% 

CoCrMo Colat  450  655  8  

CoCrNiMo Forjat  1580  1790  8  

CoCrNiMo Forjat 
+ Recuit  

276 600  50  

CoCrNiMoWFe 
Forjat  

1172  1310  12  

Ac. Inox 316L 
Forjat 

690  860  12  

Ac. Inox 316L 
Forjat+Recuit 

195  505  40  

Ti Grau 1      240  170  24  

Ti Grau 2 345  275  20  

Ti Grau 3 450  380  18  

Ti Grau 4 550  483  15  

Taula 4; Propietats aliatges metàl·lics.(Gil et al, 1999) 

 

Com podem apreciar, el titani, dintre del grup dels metalls, és el que té un mode 
elàstic més proper a l’os (tot i que segueix essent molt més elevat). Aquesta 
diferència entre mòduls elàstics promou que l’implant pugui patir algun tipus com 
de fracàs per el fenomen conegut en anglès com a  StressShielding. 

Stress Shielding: una reducció de la massa òssia, com a resultat d’una pèrdua de 
l’estrès a que està sotmès l’os en una zona concreta per part d’un implant.  

La alta relació resistència/pes fa que les aliatges en base a titani siguin bones en 
comparació a altres metalls. No és magnètic, té una excel·lent tenacitat, 
resistència a la corrosió, a més és biocompatible. 

El titani mecànicament, és molt adequat per implants de llarga vida útil, ja que 
té una gran resistència a la fatiga, que permet suportar molts cicles de carrega 
sense trencar. 

El titani es un dels metalls predilectes per a implants prostètics, amb una gran 
varietat d’ofertes i models. Tot i això els implants de titani, té també pateixen 
una sèrie de desavantatges: 

 

En el cas del titani, els principals desavantatges  són: 
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• Baixa biointegració 
• Sensible a infeccions 

Per corregir aquests inconvenients, es poden realitzar una sèrie de modificacions 
a la superfície del material, per tal d’obtenir una millor resposta del mateix sobre 
els dos problemes a tractar. 

 

2.2. Millora de la biointegració dels implants 

2.2.1. Implants 
En general, els implants han de complir una sèrie de requeriments, han 
d’intentar donar una resposta semblant al teixit el qual substitueixen, és a dir 
que han de tenir una resposta mecànica semblant, però a més han de ser 
totalment biocompatibles amb les cèl·lules de l’hoste presents en la zona del 
implant, permetent una bona adhesió, proliferació i diferenciació. 

 

Cada teixit del cos humà esta compost per diferents tipus cel·lulars, i la seva 
pròpia matriu extracel·lular (MEC). 

 

En el cas dels implants dentals (en el cas que s’insereixin a la mandíbula o 
maxil·lar en posició semi-submergida), tenen dues parts en contacte amb teixit 
viu: 

El coll, en contacte amb les genives. 

El cos, en contacte amb l’os. 

 

En el coll, és important tenir un segellat biològic entre l’implant i les genives, per 
a fer-ho cal millorar l’adhesió dels fibroblasts (el principal grup cel·lular del teixit 
connectiu) en aquesta part de l’implant.  

Al voltant del cos de l’implant, es important tenir una bona fixació implant-os, 
per aconseguir-ho, es necessari millorar l’adhesió d’osteoblasts, les cèl·lules 
responsables en la formació del teixit ossi. 

 

El titani és inert, per tant cal aplicar algun tractament superficial per tal de 
millorar la seva biointegració i aconseguir una resposta cel·lular adequada. 

En el nostre cas, ens interessa millorar la resposta cel·lular d’osteoblasts i 
fibroblast. 

2.2.2. Adhesió cel·lular 
En els implants és d'importància fonamental que el creixement, la reparació, 
l'organogènesi, l'embriogènesi i la resposta dels teixits al biomaterial sigui com 
més semblant possible al teixit propi.  
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Per tant, l’adhesió cel·lular a la superfície del biomaterial, és un punt clau per 
l’èxit del mateix. 

L'adhesió de les cèl·lules als biomaterials es produeix per la interacció amb les 
proteïnes del substrat, la superfície cel·lular i les proteïnes de la matriu 
extracel·lular.  

Les proteïnes més importants que participen en l'adhesió cel·lular inclouen 
fibronectina , laminina i col·lagen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura2;Representació esquemàtica d’una secció de pell amb un implant. La epidermis 
migra i prolifera al voltant de l’implant. (Stynes, Gil, 2008) 

 

Implants dentals 

En el cas concret dels implants dentals, una mala fixació de l’implant dental, pot 
generar un sòcol entre la geniva i l’implant. En aquest espai, s’hi poden dipositar 
bacteris generant un biofilm bacterià. Que pot generar una infecció i la posterior 
pèrdua de l’implant (veure més endavant en la secció d’infeccions bacterianes). 

A més, si l’implant no està ben fixat a la matriu òssia, aquest pot començar a 
tenir moviments no desitjats que també poden dur a una pèrdua de l’implant. 

Per tant es important aconseguir una integració òptima de l’implant amb els 
teixits circumdants. Per aconseguir-ho una de les estratègies proposades és 
millorar l’adhesió cel·lular de tipus específics sobre aquest materials. 

En el cas dels implants dentals existeixen dos teixits majoritaris: 

• Les genives (teixit tou) compost majoritàriament per teixit connectiu 
dens(format entre d’altres per fibroblasts). 

• La mandíbula (teixit dur) compost majoritàriament per teixit ossi (format 
majoritàriament per osteoblasts) 

 

Fibroblasts: 

Cèl·lules encarregades de la síntesis dels components de la matriu extra cel·lular 
MEC. Si els fibroblast es troben en estat inactiu passen a ser fibròcits. 

Els fibroblasts quant s’adhereixen tenen tres tipus de contactes cèl·lula-substrat: 

-Contactes de la matriu extra cel·lular 
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-Contactes propers  

-Adhesions focals 

 

Osteoblasts: 

Cèl·lules encarregades de la síntesi del component orgànic de la matriu òssia.La 
connexió funcional i estructural directe entre teixit ossi viu i la superfície de 
l’implant s’anomena osteointegració.  

Considerem que un implant està osteointegrat quan no hi ha moviment relatiu 
entre l’implant i l’os. 

 

Biointeracció cel·lular 

Per a millorar la biointeracció cel·lular en les superfícies de titani, es poden 
realitzar una sèrie de canvis físics i químics per intentar millorar la resposta 
cel·lular. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 3; Representació esquemàtica dels processos que apareixen en la superfície d’un 
implant (Jonge et al, 2008) 

 

2.3. Modificacions 

2.3.1. Modificacionsmecàniques: 
L’objectiu principal dels mètodes mecànics,  ésla d’obtenir topografies i 
rugositats superficials especifiques per tal de millorar l’adhesió cel·lular. 

Els mètodes de modificació superficial mecànics més comuns, com el mecanitzat 
(machining), l’abrasió per rectificadora (grinding),el polit (polishing) i l’abrasió 
per sorrejat(blasting), impliquen un tractament físic de remodelació o eliminació 
dels materials de la superfície.  

En la taula següent es mostren els diferents mètodes mecànics amb un petit 
resum. 
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Mètodes mecanics Capa modificada Resultat 

Mecanitzat Superfície rugosa o llisa 
formada per un procés 
de subtracció. 

Produeixen una 
topografia especifica a 
la superfície; netegen i 
augmenten la rugositat 
permetent una millor 
adhesió cel·lular. 

Abrasió per 
rectificadora 

Polit 

Abrasió per sorrejat 

Taula 5;Mètodes mecànics(Xuanyong Liua et al, 2005)  

Un factor clau per a l’adhesió cel·lular és la rugositat superficial de l’implant. 
Estudis in vitro han demostrat que la topografia superficial dels implants té un 
efecte molt important en la proliferació i diferenciació dels osteoblasts i d’altres 
tipus cel·lulars. A més, l’osteoconductivitat dels implants de titani també pot 
millorar-se amb estructures amb la superfície microporosa. 

 

En canvi les superfícies llises no poden assegurar un enllaç biològic i mecànic 
adequat amb el teixit ossi que l’envolta, a més el rang d’estres induït per la 
superfície polida es limitat. 

Estudis indiquen que les superfícies llises (S(a)<0.5 um) i mínimament rugoses 
(S(a)0.5-1 um) mostren una resposta òssia més dèbil que superfícies més 
rugoses. En alguns estudis les superfícies moderadament rugoses (S(a)>1-2 um) 
tenen una millor resposta que rugositats més elevades (S(a)>2 um). [71] 

 

2.3.2. Modificacions químiques: 

Mètodes químics Capa modificada Resultat 

Tractament àcid <10 nmde capa d’òxid Treu les escames d'òxid 
i la contaminació 

Tractament alcalí ≈1 mm de gel format 
per titanat de sodi 

Milloren la 
biocompatibilitat, 
bioactivitat 
i/o  la conductivitat de 
l'os  

Tractament amb 
peròxid d’hidrogen 

≈5 nmde capa externa  
amb gran porositat 

 

Millora la 
biocompatibilitat, 
bioactivitati/o la 
conductivitat de l'os 

Sol–gel ≈10 mm d’una capa 
fina, que pot ser fosfat 
de calci, TiO2 o silici 

Millora la 
biocompatibilitat, 
bioactivitati/o la 
conductivitat de l'os  
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Taula 6;Mètodes químics(Xuanyong Liua et al, 2005)  

 

Els tractaments químics del titani estanprincipalment basats en les reaccions 
químiques que tenen lloc en l’interfícietitani-solució.  

Durant el tractament químic, tractament electroquímic, modificació bioquímica, 
substància química, o les reaccions bioquímiques tenen llocen la interfície entre 
el titani i la solució.  

 

Recobriments inorgànics: 

Fosfats de Calci: 

La fase mineral inorgànica de l’os constitueix aproximadament el 50% del seu 
pes i està principalment compost per hidroxiapatita (HA). Recobrir la superfície 
amb HA es un dels mètodes utilitzats per millorar l’osseointegració d'una pròtesi 
metàl·lica.  

El recobriment d'HA ha estat utilitzat també com a mètode de lliurament de 
factors de creixement, molècules bioactives i (ADN). 

 

Recobriments orgànics: 

Recobriments amb biomolècules: 

Grans proteïnes o glicosaminoglicans (GAGs) com el col·lagen i el sulfat de 
condroïtina proporcionen un recobriment biomètric en la superfície dels implants 
que en alguns casos poden millorar la interacció cel·lular una vegada implantats 
en el cos. Factors de creixement i molècules d'ADN són un altre tipus de 
biomolècules àmpliament utilitzat.  

Oxidació anòdica ≈10 nm fins 40 mm 
capa d’òxid de titani 
TiO2 

 

Produeix topografies de 
superfície específica; 
resistència de corrosió 
millorada; millora la 
biocompatibilitat, 
bioactivitati/o la 
conductivitat de l'os 

deposició química 
per vapor 

≈1 mm deTiN, TiC, 
TiCN, diamant 

Millora la resistència al 
desgast, la resistència a 
la corrosió i la 
compatibilitat amb la 
sang 

Mètodes bioquímics Modificació, a través de 
titani silanitzat, 
fotoquímica, 
monocapes auto 
acoblades, proteïnes, 
etc 

 

Indueixen al teixit i les 
cèl·lulesuna resposta 
especifica mitjançant 
pèptids, proteïnes, o 
factors de 
creixementimmobilitzats 
a la superfície 
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A més d'utilitzar molècules de proteïna sencera, també es poden realçar funcions 
cel·lulars desitjables com adhesió o formació d'os d'osteoblastos locals amb 
pèptids, molècules petites derivades de proteïnes. Aquesta estratègia permet una 
concentració més alta de potencial biològic específic incorporat al recobriment. 

 

Mètodes bioquímics: 

A més de les modificacions de superfície morfològiques i fisicoquímiques, els 
mètodes bioquímics per immobilitzar les proteïnes, enzims i pèptids damunt de 
materials implantables actualment han generat un tracte de gran interès. Moltes 
molècules biològicament funcionals poden ser immobilitzades a superfícies de 
titani per realçar la regeneració d'os. Els recobriments bimoleculars utilitzen 
purament components orgànics d'os per afectar la resposta del teixit.  

Actualment les aproximacions per recobriments orgànics disponibles inclouen 
immobilització de proteïnes de la MEC (com el col·lagen) o seqüències de pèptid 
com moduladors per adhesió de cèl·lula de l'os; deposició d'agents de 
senyalització de la cèl·lula (factors de creixement de l'os) per provocar formació 
d'os nou; immobilització d'ADN per el reforç estructural; superfícies de titani 
modificades amb per realçar la mineralització de l’os. 

Aquestes estratègies de modificació confien en la fixació de biomolècules a la 
superfície de l'implant. Per fer-ho, el metall és cobert per una capa bioactiva, la 
qual mimetitza la MEC natural. Diverses aproximacions han estat estudiades per 
mimetitzar la MEC natural, des de proteïnes complexesfins a motius lineals per 
l’adhesió cel·lular.  

Entre aquestes dues solucions, moltes alternatives han estat desenvolupades 
amb l'objectiu de millorar la biofuncionalitat, l’afinitat i la selectivitat del lligand, 
mentre reduïm la complexitat i la immunogenicitat típica de proteïnes de MEC 
natural. Com l’ús de pèptids ramificats o cíclics i/o fragments de proteïnes 
sintetizats. 

 

Els mètodes bioquímics, permeten aconseguir una resposta específica controlada 
de teixit/cèl·lules. A més permet la immobilització de biomolècules com pèptids o 
proteïnes. 

2.3.3. Modificacions físiques: 
 

Mètodes físics Capa modificada Resultat 

Esprai de flama 30 a 200 mm de 
revestiments , com 
ara titani , HA , silicat 
de calci, Al2O3 , ZrO2 , 
TiO2 

Millorar la resistència al 
desgast , resistència a la 
corrosió i propietats 
biològiques. 

Esprai tèrmic 

Esprai de plasma 

Projecció tèrmica 
(HVOF) 
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Esprai per detonació 
(D-gun) 

Deposició física per vapor 

Evaporació 1 mm de TiN , TiC , 
TiCN , diamant i 
pel·lícula fina de 
carboni tipus diamant. 

Millorar la resistència al 
desgast , la resistència a 
la corrosió i la 
compatibilitat amb la 
sang. 

Bombardeig amb ions 

Titil·lant 

              Implantació i deposició de ions 

Implantació per ions 
de feix lineal 

10 nm de capa de 
superfície modificada i 
/ o mm de pel·lícula 
prima. 

Modifica la composició de 
la superfície ; millora el 
desgast , la resistència a 
la corrosió i la 
biocompatibilitat. 

Tractament de plasma 

Tractament amb 
plasma de 
descàrrega 
luminescent 

1 nm a 100 nm de la 
capa de superfície 
modificada. 

Netejar, esterilitzar, 
oxidar , superfície  de 
nitrur ; Elimina la capa 
d'òxid natiu. 

Taula 7;Mètodes Físics(Xuanyong Liua et al, 2005)   

 

Els mètodes de modificació superficial físics impliquen una modificació de les 
propietats físiques com la topografia, mullabilitat, resistència a corrosió, 
resistència al desgast, millorar les interaccions biològiques o eliminar 
imperfeccions a escales micro/nano. 

Estudis recents indiquen que la mullabilitat és un dels factors claus per a la 
aposició òssia/cel·lular peri-implant i que té un paper important en la fisiologia 
durant l’osteointegració de l’implant. Això es degut a que l’adhesió cel·lular i 
proteica es veu incrementada en superfícies hidroxíliques. 

L’ús d’esprais de plasma, pot ser un bon substitut a l’activació per àcids/bases, 
de superfícies de titani amb components sensibles. 

 

2.4. Infeccions bacterianes 

2.4.1. Introducció 
Els implants dentals tenen uns índex supervivència molt alts, per sobre del 95% 
durant els primers 5 anys d’implantació.  

Tot i això després dels primers 5 anys i fins els 11 anys el 20% dels implants 
desenvolupen peri-implantitis.  
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Aquestes infeccions bacterianes acostumen a estar produïdes per l’aparició d’un 
biofilm bacterià a la superfície, el qual té un rol principal en el posterior 
desenvolupament de malalties relacionades amb l’implant. 

2.4.2. Peri-implantitis: 
És un terme que s’utilitza per anomenar a les condicions patològiques d’una 
infecció del teixit del peri-implant.  

Actualment es considera la peri-implantitis com un procés inflamatori destructiu 
al voltant d’implants osteointegrats.  

Els símptomes típics de la peri-implant mucositis i peri-impantitis són, sagnat i/o 
supuració de la zona inflamada al se tocat de manera suau per un instrument no 
afilat, el teixit marginal pot estar vermellós , tot i que a vegades no es fàcil de 
detectar.  

Normalment si l’accés a la lesió no està obstruït, una proveta periodontal pot 
arribar a avançar fins a mes de 4mm dintre del sòcol generat. 

Hi ha dues tipologies principals de malalties peri-implant: 

 

Peri-implant mucositis; Inflamació de la mucosa del peri-implant sense signes de 
pèrdua de suport amb l’implant. 

 

Peri-implantitis; Malaltia inflamatòria de la geniva que produeix una destrucció 
del teixit pròxim a l’implant, això produeix una pèrdua de suport ossi juntament 
amb la pèrdua de la fixació gingival amb l’implant i l’aparició d’un “sòcol” entre la 
dent (implant) i les genives. 

2.4.3. Biofilm 
La formació del biofilm, es el resultat d’una sèrie seqüencial d’accions 
especifiques: 

• Colonitzadors inicials, s’adhereixen a la capa salival i es desenvolupen 
creant petites comunitats multi espècie. 

• Aquestes petites comunitats bacterianes comencen a produir molècules 
senyalitzadors (auto inductors) mentre la biomassa bacteriana segueix 
creixent. 

• Quant la biomassa bacteriana es prou gran per generar suficient auto 
indicadors, la comunicació entre espècies de transició creix apareixent en 
el biofilm. 

• Finalment quant les concentracions d’auto indicadors són molt elevades, 
els bacteris patògens apareixen dintre de les comunitats del biofilm i 
comencen a desenvolupar-se. ( P.gingivalis, P.intermedia) 
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 Figura 4;Diferències entre una dent sana i una afectada per periimplantitis 
(www.perioexpertise.com, maig 2016) 

 

La cavitat bucal humana, és habitat d’unes 700 espècies diferents de bactèries, 
de les quals unes 100-200 especies estan presentes en qualsevol boca d’un 
individu sà.  

La placa, està formada per un biofilm bacterià compost per cents d’espècies 
bacterianes. 

Durant el desenvolupament d’una peri-implantitis, les especies bacterianes 
presents van canviant, al començament la majoria són bacteris Gram positiu 
però a mida que la peri-implantitis es va desenvolupant apareixen cada cop més 
bacteris Gram negatiu que formen un biofilm de naturalesa anaeròbica. 

Aquest canvi d’espècies bacterianes, normalment marca el punt d’inflicció on la 
peri-implantitis passa de ser un problema menor, a una malaltia que produeix 
una inflamació de les genives, que pot desenvolupar a una pèrdua de teixit 
connectiu així com la pèrdua de les dents afectades. 

Aquest punt d’inflicció apareix quant les proporcions del gènere bacterià 
d’actiomyces (P.intermedia i F.nucleatum) i de (P.gingivalis, T.denticola i 
T.forsythia) comencen a augmentar. 

2.4.4. Recobriments 
Després de la formació, el biofilm es molt difícil d’eliminar amb els mètodes 
estàndards, i si hi ha infecció, habitualment només pot ser eliminada amb 
l’extracció de l’implant.  

Degut aquestes limitacions, per solucionar el problema, s’estan estudiant 
recobriments antibacterians, per evitar la colonització inicial de bacteris 
minimitzant així la formació del biofilm. 

Els recobriments poden classificar-se entre actius o passius: 

Passius: recobriment que no allibera agents bactericides al teixit, aquest 
recobriments acostumen a impedir l’adhesió bacteriana i/o matar els bacteris 
amb el contacte. La seva efectivitat està limitada i pot dependre de les espècies 
bacterianes afectades. 

Actius: recobriment que allibera agents bactericides pre-incorporats tal com 
antibiòtics, antisèptics, ions de plata, factors de creixement, i/o pèptids per 
regular la infecció. Normalment aquesta estratègia té una eficiència pobre per a 
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llargs períodes de temps degut a que els agents bactericides arriben al seu blanc 
en concentracions baixes.  

Recobriments amb antibiòtics: 

Els antibiòtics son utilitzats de manera rutinària als pacients que reben implants 
per evitar infeccions post quirúrgiques. Tot i això l’administració sistemàtica 
d’antibiòtics té desavantatges degut a que poden donar baixes concentracions a 
les zones afectades amb l’afavoriment d’aparició de resistències bacterianes i un 
augment de la toxicitat de la mateixa 

Recobriments amb agents orgànics antimicrobians: 

Per evitar generar resistències associades als recobriments que utilitzen 
antibiòtics, l’alternativa dels agents antimicrobians no antibiòtics com la 
clorhexidina, cloroxilenol o la poly(hexamethylenebiguanide) són una bona 
solució. 

Aquest agents són utilitzats de manera generalitzada degut a les seves 
propietats antibacterianes d’ampli espectre i amb uns riscos baixos de generar 
resistència. 

Altres agents antimicrobians com òxid de titani (TiO2) amb nanopartícules d’òxid 
de plata (Ag2O) o AMPs (pèptids antimicrobians)immobilitzats, també 
comencen a utilitzar-se. 

Recobriments resistents a l’adhesió: 

Les característiques superficials dels implants, tals com la rugositat o la química 
superficials, la hidrofobicitat, energia superficial o conductivitat, tenen rols 
crucials en l’adhesió inicial i el creixement dels bacteris a la superfície i la 
subseqüent resposta cel·lular. Aquestes característiques superficials, poden 
influenciar en el comportament de les proteïnes que permeten l’adhesió 
bacteriana i la posterior formació del biofilm. Per tant, es poden aconseguir 
superfícies resistents a l’adhesió bacteriana modificant aquestes característiques 
superficials. Com per exemple: 

-Tractaments amb UV per incrementar la mullabilitat. 

-Modificant la estructura cristal·lina de la capa d’òxid. Disminuïm l’adhesió 
bacteriana sense afectar l’activitat metabòlica cel·lular. 

-Recobriments polimèrics anti-adherents. 

-Biofucionalització amb polímers antibacterians bioactius. Com el quitosà o l’àcid 
hialurònic. 
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2.5. Immobilització de biomolècules 

2.5.1. Introducció 
El propòsit de la immobilització de biomolècules és permetre modificar les 
propietats de la superfície de Titani per augmentar la seva bioactivitat.  

 

Biomolècules de la matriu extracel·lular 

Degut a la importància de la matriu extracel·lular com a mediador per a l’adhesió 
d’osteoblasts i altres tipus cel·lulars, molts estudis han funcionalitzat superfícies 
de titani amb elements de proteïnes de la MEC (Matriu Extra Cel·lular). 

Els contactes entre cèl·lules adjacents i la matriu extra cel·lular que les envolta 
està (mediat) per els receptors d’adhesió cel·lular, aquests receptors de 
membrana involucrats formen part de la família de les integrines. Aquestes 
integrines s’uneixen a seqüències específiques d’aminoàcids presents en les 
molècules de la MEC. 

En particular la seqüència arginine–glycine–aspartic (RGD) ha estat identificada 
com a un dels motius d’adhesió per a moltes de les proteïnes presents en la 
MEC, aquestes proteïnes inclou; fibronectina, vitronectina, col·lagen tipus I, 
osteopontina i sialoproteïnes de l’os. 

Immobilització 

D’aquesta manera, si immobilitzem proteïnes de la MEC o seqüències peptídiques 
en implants de titani, produïm superfícies biofuncionalitzades que milloren 
l’adhesió de receptors i promou l’adhesió cel·lular. A més, la MEC també pren 
una part activa en la regulació de processos i respostes cel·lulars, i té una 
influència no només en la adhesió, sinó que també en la proliferació, migració, 
canvis morfològics, expressió gènica i supervivència cel·lular.  

Per tant, l’acceptació biològica dels implants pot millorar-se al modificar la 
superfície dels implants amb components de la MEC, intentant mimetitzar la 
interfase natural e influenciar la resposta de cèl·lules d’osteoblast. 

Per enllaçar seqüències de pèptids als materials, es generen uns MEC artificials a 
la superfície de titani que proporcionen un substrat biològicadequat per guiar la 
formació de teixit nou.  

 

Pèptid Origen Funció 

RGD fibronectina, 
vitronectina, 
col·lagen tipus I, 
osteopontina i 
sialoproteïnes de 
l’os. 

Adhesió cel·lular 
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YIGSR, IKVAV Laminina Adhesió cel·lular 

FHRRIKA Domini (binding) 
Heparina 

Millora la 
mineralització 
dels osteoblasts 

KRSR Heparina Adhesió 
osteoblasts 

Lf-11 Lactoferrina Activitat 
antibacteriana 

Taula 8; Diferents pèptids proposats. 

2.5.2. Estratègies d’immobilització 
Per a poder immobilitzar biomolècules, em estudiat diferents mètodes 
d’immobilització en superfícies d’implants. 

 

Actualment els mètodes mes utilitzats són: 

Adsorció Física; mètode més simple, tot i que aquesta estratègia no 
permet controlar el procés de deposició o la estabilitat del mateix. El fet de 
que sigui un mètode molt simple, ràpid i que no requereix tractaments 
químics previs a la superfície. 

El principal defecte d’aquesta estratègia, es la dificultat que presenta per 
controlar la conformació, orientació i la densitats i disposició dels lligand 
absorbits en la superfície són molt difícils de controlar. 

Aquestes variables  afecten de manera important l’activitat  biològica, a 
més aquest mètode no garanteix un recobriment estable. 

Enllaç Covalent; els últims anys s’han creat diferents tècniques a partir 
de diferents reaccions químiques per crear un enllaç covalent entre la 
superfície del material amb l’ancora del sistema a funcionalitzar. 

Dintre dels protocols d’immobilització, la silanització s’utilitza comunament 
per conjugar biomolècules a òxids metàl·lics superficials, vidres o 
polímers. 

 

2.5.3. Biomolècules 
Les seqüències peptídiques utilitzades per aquest estudi han estat sintetitzats per 
membres del grup de Biomaterials, Biomecànica i Enginyeria de Teixits (BBT) de 
la Universitat Politècnica de Catalunya. 
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D’aquesta manera han obtingut unes biomolècules (RGD, Lf-11 i la plataforma 
MH13) amb una estructura més complexa i adaptada a l’estratègia 
d’immobilització utilitzada. 

 

RGD 

La seqüència RGD, es troba en la fibronectina, vitronectina, osteopontina i en 
d’altres glicoproteïnes d’adhesió. Aquesta seqüència es capaç d’induir adhesió 
preferencial de diferents tipus cel·lulars al interactuar amb els receptors 
d’integrina de la membrana cel·lular. Els efectes de l’RGD en la fisiologia cel·lular 
està ben establers i estudiats, a més alguns estudis semblen mostrar que l’acció 
adherent de l’RGD només influeix a les cèl·lules eucariotes, no afectant a 
l’adhesió bacteriana. 

 

Estructura: 

El pèptid RGD, està sintetitzat de manera semblant a la plataforma que 
expliquem més endavant, això ens permet tenir un major control del 
comportament del pèptid un cop s’enllaça amb la superfície que em funcionalitzat 
prèviament. 

La seva estructura es divideix en tres parts: 

-Seqüència activa: Es la part activa, en aquest cas RGD, que aporta la 
propietat d’adhesió cel·lular.  

-Espaiador: Permet donar a les molècules de la seqüència activa suficient 
espai per a poder actuar de manera òptima. Està compost per una molècula PEG 
degut a les propietats estabilitzadores. 

-Unitat d’ancoratge: Enllaça de manera covalent la plataforma amb la 
superfície funcionalitzada. Ho fa de manera químico-selectiva, resistent i estable. 

 

Figura 5;Molècula composta per RGD, espaiador i “àncora” 
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Seqüència Lf-11 (Lactoferrina) 

El pèptid Lf-11, forma part de la seqüència de la proteïna AMPs Lactoferrina. 

AMPs 

El sistema immunològic representa una font natural d’AMPs. En el cas dels 
humans, les proteïnes antimicrobianes més importats són les lizozimes, 
collectines i les lactoferrines. 

S’ha observat que els pèptids que son majoritàriament catiònics i hidrofòbics en 
la natura presenten una potent activitat antimicrobiana.  

La lactoferrina (Lf) es una font rica d’aquest AMPs catiònics i hidrofòbics, això fa 
que sigui possible utilitzar aquests AMPs contra microbis. Aquests pèptids 
antibacterians que formen part de la cadena polipeptídica de la Lf, poden ser 
extrets per proteòlisis per diferents enzims proteolítics, per a poder obtenir 
molècules clínicament útils per a tractaments antibacterians. 

Normalment s’havia atribuït aquesta activitat a l’habilitat d’evitarl’absorció de 
nutrients essencials per part d’alguns patògens (bacteriostàtica), però 
actualment, se sap que la Lf té un altre tipus d’activitat antimicrobiana, en 
aquest cas bactericida degut a que la proteïna interactua de manera directa amb 
el la paret del bacteri. 

L’activitat de la Lf ha estat estudiada i documentada amb assajos in vitro e in 
vivo per a bacteris gram-positiu, gram-negatiu i també per algunes bactèries 
resistents a àcids i a desinfectants amb base d’alcohol. 

Estructura: 

La seqüència peptídica Lf-11 ha estat sintetitzada de manera semblant a la 
plataforma que expliquem més endavant, això ens permet tenir un major control 
del comportament del pèptid un cop s’enllaça amb la superfície que em 
funcionalitzat prèviament. 

La seva estructura es divideix en tres parts: 

Seqüència activa, espaiador i unitat d’ancoratge. 

Figura 6;Molècula Lf-11, espaiador i “àncora” 

 

Plataforma MH13 
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Per a que la superfície tractada presenti els beneficis que ens aporten els pèptids 
RGD i Lf-11, és necessari utilitzar una nova molècula que integra els dos pèptids 
i la unitat àncora per facilitar la seva immobilització. 

L'estratègia elegida per a fer-ho es la següent: 

 Pros Contra 

Plataforma MH13 Cal generar una 
plataforma amb els dos 
pèptids enllaçats. 

Consta de diferents 
parts: àncora, 
espaiador, la unitat 
ramificadora (Lys) i la 
seqüència activa. 

El grup d'ancoratge, 
permet que la unió 
pèptid-superfície sigui 
especifica. 

Control de l’orientació i 
concentració dels 
pèptids. 

 

Taula 9; Pros i contres plataforma MH13 

 

Per aquestes raons, s’utilitza una plataforma específicament creada per aquests 
assajos. A més, la naturalesa de la plataforma permet utilitzar diferents pèptids 
en cas de voler obtenir altres propietats. 

Estructura: 

Figura 7;Estructura de la plataforma MH13 

 

La plataforma MH13, no només està composta per la seqüència bioactiva dels 
pèptids Lf-11 i RGD (bioactive sequence A/B), també consta d’un espaiador 
(spacer), una unitat ramificadora formada per una lisina (Lys) i una unitat 
d’ancoratge (anchor) que permet la unió plataforma-superfície. 

-Seqüència activa: cada plataforma està composta per dues seqüències les 
quals estan formades per un pèptid diferent. Es la part activa de la plataforma, 
que aporta les propietats antibacterianes i adhesió cel·lular (només per la MH13). 
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-Espaiador: Permet donar a les molècules de la seqüència activa suficient 
espai per a poder actuar de manera òptima. Està compost per una molècula PEG 
degut a les propietats estabilitzadores. 

-Unitat ramificadora: Uneix la unitat ancora amb la resta de la plataforma, 
permetent que d’un punt d’ancoratge la plataforma es ramifiqui en dos punts. 

-Unitat d’ancoratge: Enllaça de manera covalent la plataforma amb la 
superfíciefuncionalitzada. Ho fa de manera químico-selectiva, resistent i estable. 

Figura 8;Molècula MH13 
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CAPÍTOL 3:MÈTODES 

 

3.1. Preparació de mostres 
La preparació de mostres és el primer procés a realitzar, compost per el tallat de 
les mostres de titani, el pas a baquelita i el polit. 

 

A continuació tenim un esquema: 

 

 

 

Figura 9; Esquema dela preparació de mostres 

 
 

• Posada a punt de les mostres: Tallem les mostres en discosa partir d’un 
tub cilíndric en peces de D=10mm i gruix=2mm . Un cop les estan 
mostres tallades, les posem de cinc en cinc en baquelita amb la màquina 
Labopress-3. 

• Introduir les mostres en baquelita: (5 mostres per 
baquelita) afegint en una embotidora les mostres 
juntament amb baquelita negre en pols. 

• Polit: en aquest pas es realitza fins aconseguir 
superfícies polides “mirall” es a dir amb una molt baixa 
rugositat ( una rugositat Ra de <50um). 

• Extracció i neteja: un cop les mostres estan polides, 
s’extreuen de la baquelita i és netegen amb diferents 
dissolvents halogenats. 

 
Ja estan llestes per a començar la funcionalització 

 

Per l’estudi és important evitar que d’altres factors/variables augmentin l’adhesió 
cel·lular/bacteriana, degut a que es vol comprovar els efectes de les 
biomolècules immobilitzades.  

Per tant, es important realitzar quest pas previ de polit ja que ens permet 
disminuir la rugositat superficial de la mostra. 

 

Tallat   Polit Baquelita 

Figura 10; Mostres en 
baquelita 
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Com a petit resum, a continuació es mostra una taula resum dels protocols 
seguits per realitzar els mètodes anteriors: 

Preparació de mostres 

Tallat i baquelita Primer tallem les mostres a partir del 
tubs base de titani, en peces amb un 
diàmetre D=10mm i un Gruix=2mm. 

Un cop tallades, les baquelitzem de 
cinc en cinc amb la màquina 
Labopress-3. 

Polit Un cop tenim les mostres en baquelita, 
les polim utilitzant papers de carboni 
de  silici P600-P800-P1200-P2500 uns 
20 minuts per paper. Un cop em arribat 
als 2500, passem a utilitzar panys amb 
partícules d’alúmina de 1um-0’05um 
durant 1h cada un aprox. 

El nostre objectiu es aconseguir un 
polit mirall. 

Extracció i neteges Per a poder fer els assajos, cal que 
extraiem les mostres de la baquelita, 
això ho fem tallant la baquelita i 
extraient amb cura una a una les 
mostres. 

Com que a les mostres extretes els hi 
queda una mica de restes de baquelita 
i altres impureses dels polits, les 
netegem amb Acetona-Aigua-Etanol-
Acetona. 

Taula 10; Resum del procés de preparació de mostres 

 

3.2. Funcionalització 
 

El propòsit de la funcionalització és modificar la superfície de titani per a 
permetre immobilitzar superficialment les biomolècules desitjades. 

Utilitzem un silà que permet enllaçar de manera covalent la superfície de titani 
amb la biomolècula.  

Els passos a seguir són: 
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Figura 11; Esquema de la funcionalització 

 

• Activació de la superfície: Per reduir la contaminació superficial del titani i 
a més formar grups OH, utilitzem un àcid, en el nostre cas àcid nítric 
(HNO3) degut al seu baix cost, la simplicitat a la hora de manipular-lo i 
degut a que no modifica morfològicament la superfície del biomaterial. 

 

 

 

Figura 12; Activació de mostres 

• Silanització: per a l’obtenciód’enllaços covalents: El silà utilitzat és tracta 
d’un APTES, en particular 3-(aminopropyl)- triethoxysilane, àmpliament 
utilitzat per a funcionalitzacions superficials. La funcionalitat del grup 
amino del silà, es la de enllaçar l’element reticulador (cosslinker SMP) N-
succinimidyl-3-maleimidopropionate. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 13; Esquema del procés de la silanització 

Activació 

HNO3 

APTES 

CrossLinker 

Activació APTES CrossLinker 
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Amb aquest procés continuem modificant la mullabilitat, formem grups  
Si-O-Metall a la superfície que donen una millor estabilitat als pèptids que 
a continuació adherim. A més aquest sistema permet immobilitzar 
molècules a pHs neutres. 

 

Figura 14; Estructura APTES 

 

Figura 15; Estructura CrossLinker 

Com a petit resum, a continuació tenim una taula resum dels protocols dels 
mètodes anteriors. 

Activació amb HNO3 Deixem les mostres netes i polides en 
HNO3 al 65% durant 1h. Un cop a 
passat la hora, netegem les mostres 
aquest cop primer amb aigua MQ-
Etanol-Acetona. 

Silanització Amb les mostres activades i seques, 
silanitzem reaccionant durant 1h en 
medi anhidre a 70ºC,una solució de 
10ml Toluè anhidre+0,2ml d’APTES 
(2%v/v a 0’08M). 

A continuació, netegem les mostres 
amb Toluè-Acetona-Isopropanol-Aigua-
Etanol-Acetona i deixem curar a 120ºC 
durant 5 min. 

Un cop curat, fem una segona reacció 
aquest cop a temperatura ambient 
duran 1h amb 10ml de DMF+0’022g de 
agent reticulador (Crosslinker). 

Per acabar fem un rentat final amb 
DMF-Acetona-Aigua-Etanol-Acetona. 
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Caracterització Física Utilitzant diferents mètodes de 
caracterització: angle de contacte, 
interferometria, microscopi electrònic 
SEM i microbalança de quars. 

Es busca poder comprovar que el 
procés de funcionalització funciona com 
s’espera i no té efecte no desitjats a la 
superfície. 

Taula 11; Resum del procés de funcionalització 

 

3.3. Biofuncionalització 
El propòsit de la biofuncionalització és modificar les propietats antibacterianes i 
d’adhesió cel·lular de la superfície de mostres de titaniimmobilitzant unes 
biomolècules específiques. 

3.3.1. Estratègia antibacteriana utilitzada 
Combinació d’estratègies; principalment és tracta de dopar el material amb 
biomolècules (en aquest cas pèptids) amb propietats antibacterianes per evitar la 
formació del biofilm, i propietats pro adhesió cel·lular.   

AMPs 

Els AMPs (Pèptids antimicrobians, Antimicrobial Peptides) representen una família 
de molècules que presenten una sèrie d’avantatges davant dels antibiòtics, 
juntament amb desavantatges. (taula següent) 

Això fa que l’ús dels AMPs sigui limitat en algunes aplicacions, tot i això, la 
immobilització covalent d’aquests AMPs en biomaterials pot és una de les 
solucions per a tractaments antibacterians. 

AMPs 

Pros Formen part del sistema immunològic. 

Són més específics. 

Tenen un ample espectre. 

Són selectius, només actuen sobre 
bacteris no sobre eucariotes. 

Potencial baix de crear resistència. 

Contra Alta sensibilitat a canvis en el pH 

Susceptibles a la lisis proteica 
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Agregació peptídica. 

Preu elevat. 

Resposta immunològica. 

Coprecipitació de pèptids portadors de 
proteïnes del plasma. 

Taula 12; Pros i contres de l’ús de AMPs 

 

Tot i que el mecanisme d’acció dels AMPs no està del tot clar, hi ha un consens 
sobre l’habilitat dels AMPs d’atacar i destruir les membranes bacterianes. 

Pèptids carregats positivament, són atrets electró estàticament a les membranes 
dels microbis carregades negativament, i són enllaçats a la membrana 
fosfolipídica, aleshores els AMPs adopten una estructura (amphipathic). Aquesta 
acció, es creu que porta a un increment letal de la permeabilitat de la membrana 
cel·lular. 

 

3.3.2. Adhesió de biomolècules 
Per acabar el procés de biofuncionalització, és necessari adherir les biomolècules  
sintetitzades a una superfície funcionalitzada. 
 

• Immobilització dels pèptid sintetitzats: La superfície de les mostres un cop 
funcionalitzades amb el silà, interactuen creant enllaços entre la unitat 
d’ancoratge de les biomolècules i grup el reticulador (crosslinker) per mitjà 
del grup tiol del mateix. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
Figura 16; Esquema del procés d’immobilització 

Immobilització 

Pèptids 
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Amb aquest procés final es modifica la mullabilitat i s'obté una superfície 
final, amb seqüències actives que reaccionaran de manera especifica amb 
les cèl·lules a estudiar. 

 
• Caracterització: Un cop tenim el material tractat, ja podem caracteritzar-lo 

i fer els estudis necessaris per a comprovar que compleix els objectius. 

Com a petit resum, a continuació tenim una taula resum dels protocols. 

Immobilització de biomolècules 

Immobilització de pèptids Amb alíquotes ja dissoltes que el grup 
tenia preparades al congelador, deixem 
100uM per mostra, només cobrint la 
cara polida tota la nit.  

Més tard podem extreure la “gota” de 
pèptids i reutilitzar-la per assajos 
futurs o eliminar-la. 

Sembrat cel·lular Utilitzant diferents mètodes de 
caracterització biològica; 
Immunofluorescència, LDH i 
Proliferació.  

Es busca observar el comportament del 
fibroblast sobre la superfície tractada. 

Depenent de l’assaig cel·lular que 
realitzem, es seguirà un protocol 
diferent. En tots els casos utilitzarem 
mostres de titani polit sense tractar 
com a control, els pèptids per separat 
(RGD i Lf-11), la plataforma i 
fibronectina com a control positiu. 

En tots els casos utilitzem 
HFFs(fibroblast humans). 

Taula 13; Resum del procés de biofuncionalització 
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3.4. Caracterització fisicoquímica 

3.4.1. Mètodes de caracterització 
A continuació tenim diferents mètodes de caracterització utilitzats per l’estudi 
dels canvis, de les mostres durant el procés de biofuncionalització. 

Aquest mètodes de caracterització superficial, permet obtenir informació sobre 
les propietats de la superfície tractada.  

És necessari utilitzar diferents mètodes de caracterització per poder verificar 
diferents propietats i comparar resultats.  

Les propietats superficials a estudiar, són: La mullabilitat (angle de contacte), la 
morfologia superficial i conductivitat(Interferometria i SEM) juntament amb el 
grau d’adhesió de les biomolècules (QCM-d). 

 

3.4.2. Angle de contacte: 
 
L'angle de Contacte, és defineix com l’angle produït per la intersecció de la 
interfície sòlid/líquid i la interfície aire/líquid. Es a dir, és l'angle entre la 
superfície de la mostra sòlida i la tangent de la forma ovalada del final de la 
gota.  

Un angle de contacte alt indica una energia de superfície sòlida baixa. Això és 
també referit a com a un baix grau de mullabilitat.  

Un angle de contacte baix indica una energia de superfície sòlida alta, i un alt 
grau de mullabilitat.  

 

Aparell utilitzat:Contact angle goniometer OCA15+, Dataphysics, Alemanya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17; Aparell de mesura A.C, (Laboratori Materials ETSEIB, 2016) 
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S’utilitza el mètode de la gota col·locada (sessiledrop), en el qual es deixa caure 
una gota de líquid a la mostra, i és calcula l’angle de contacte un cop la gota ja 
està sobre de la superfície de manera directa. 

En canvi, per a calcular l’energia superficial, és necessari utilitza el mètode  
d’Owens, Wendt Rabel i Kaelble (OWRK) en que cal utilitzar dos líquids com a 
referència. 

 
Per aquest mètode l’aigua i el diiodometá són els dels líquidsnormalment 
utilitzats per a calcular l’energia superficial en materials sòlids.  
 
Per a fer-ho, cal resoldre les dues equacions següents. 
 

Figura 18; Equacions dels càlculs S.E (OWRK) 

 
Per els líquids utilitzats tenim els valors de les fases dispersiva i polar (figura 
següent) així com la tensió superficial. 

Figura 19; Valors per orde descendent: fase dispersiva, polar i tensió superficial 
(Gindl, et al, 2000) 

 
Per a poder completar les equacions i obtenir els valors d’energia superficial, és 
necessari calcular els valors d’angle de contacte per a cada líquid utilitzat. 

 

Metodologia 

1. Encendre la càmera i l’ordinador. 
2. Obrir el programa SCA20 
3. Seguir les instruccions, cal seleccionar el líquid que utilitzes, la modalitat 

de gota i la mida de la mateixa. 
4. Nosaltres utilitzem el mètode Normal SDdrop dintre de sessiledropsal 

programa(SCA20). 
5. Col·locar la mostra centrada, i amb l’ajuda de dos rodetes es calibra la 

mostra per a que la mostra i la agulla (per on surt la gota) quedin dintre 
de l’enquadrat de la càmera. 



Ramon Requena Biset  

 - 44 - 

6. Deixar caure la gota. 
7. Apropar la mostra a la gota i un al moment que la gota toca la superfície, 

cal baixar-la ràpidament i capturar la imatge. 
8. Amb la imatge capturada amb el programa calculem l’angle de contacte. 
9. Un cop tenim la mesura, tornem al mode vídeo i movem la mostra per a 

poder deixar una altre gota (fem unes 3 gotes per mostra). 
10. Un cop tenim les mesures de cada mostra amb els dos líquids utilitzats, 

utilitzem les eines de càlcul del mateix programa per obtenir l’energia 
superficial, el programa utilitza les mesures obtingudes amb els dos líquids 
diferents i obté per cada mostra la seva component polar i dispersiva que 
formen l’energia superficial. 

11. Obrir una nova finestra SE CalculationWindow, s’utilitzen la base de dades 
de líquids de “Ström el al”. Això marca al programa quines 
equacions/models ha d’utilitzar. 

12. Un cop tenim tots els càlculs fets i totes les mesures preses, apaguem el 
programa i guardem els líquids utilitzats al seu lloc. 

      

Figura 20; mostra la diferència entre una gota altament hidrofílica (la primer) 
amb una més hidrofòbica (la segona). 

 

3.4.3. Microscopi Interferomètric: 
La microscòpia interferomètrica es una tècnica que no requereix contacte per a 
poder caracteritzar superfícies en tres dimensions. Els objectius interferomètrics 
disposen d’un divisor de feix que envia una part de la llum a la superfície de la 
mostra y una altre part a un mirall de referència.  

La llum refractada per aquestes dues superfícies es recombina formant bandes 
d’interferència que són recollides en una càmera CCD.  

Per a cada punt de la superfície existeix una distancia del objectiu a la mostra 
que proporciona l’enfocament (definit per la intensitat màxima de pic en les 
bandes d’interferència).  

Per mitjà d’un escombrat vertical es localitzen els punts d’enfocament per a cada 
punt de la mostra, generant així un mapa tridimensional de la superfície, amb 
una resolució sub-nanomètrica en l’eix vertical, amb l’ajut d’una càmera i del 
programari adient. 

 

Funcionament: 

Les ones utilitzades poden ser: constructives (1) o destructives (2) en funció del 
desplaçament de fase en entre elles. 
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• CONSTRUCTIVES: 0º de desplaçament 
• DESTRUCTIVES: 180º de desplaçament 

Quant el parell d’ones es constructiu, obtenim una imatge mes clara (blanca) i 
quant és destructiva la imatge es veu més fosca (negre). 

 

Equip: Veeco, Wyko NT9300, Optical Profiler. 

 

L’equip utilitzat té dos mètodes de funcionament, l’escaneig vertical (Vertical 
Scanning VSI) que utilitza llum blanca o el canvi de fase (PhaseShifting PSI) llum 
verda. 

Vertical Scanning: 

Les mostres a estudiar, estan fora de rang per el mètode PSI, així que s’utilitza 
el mètode VSI o escaneig vertical. 

 Vertical Scanning 

Color de la llum Blanca 

Rang 3nm-10mm 

Rugositat no te límits 

Opcions Pot augmentar la llum per 
augmentar la senyal. 

Soroll Normal 

Taula 14;Propietats del mètode utilitzat 

 

Paràmetres utilitzats: 

Augments (hi ha dos augments diferents) 10x 1x 

Velocitat 3x 

Averaging (mitjanes, com més lat es el valor menys 
soroll) 

5 

Backscan (distància de pujada durant l’assaig): 30 

Length (distància de baixada durant l’assaig): 15 

Treshold (llindar): 5% 

Taula 15;Paràmetres utilitzats 
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Metodologia: 

1. Col·locar la mostra centrada (la llum focal mes o menys al centre) 
2. Obtenir la primera mesura 
3. Un cop tenim la mesura, anem a “Options” i seleccionem “X/Y=0” per a 

utilitzar la posició inicial com a valor de referència 
4. Modifiquem la posició passant de P(0,0) a P(2,-1)  
5. Obtenim la segona mesura  
6. Repetim els últims dos passos, amb les posicions P(-1,2) i P(2,2) 
7. Un cop tenim les 4 mesures, canviem de mostra 
8. Repetim els passos 1-7 

 

3.4.4. QCM-D 
La microbalança de cristalls de quars (QCM) mesura la variació de massa per 
unitat d’àrea mesurant els canvis de freqüència d’un cristall de quars 
(ressonador). La ressonància del mateix, es veu destorbada per l’addició o 
extracció d’una petita quantitat de massa degut al creixement/decreixement de 
l’òxid o una deposició (film) a la superfície del ressonador acústic. 

La QCM es pot utilitzar en el buit, en fase gasosa (sensor de gas) i recentment 
en fase líquida. És útil per monitoritzar el grau de deposició de recobriments 
prims de sistemes en el vuit. En líquid, es molt efectiu per determinar la afinitat 
de molècules (sobretot proteïnes) a superfícies funcionalitzades. La QCM també 
ha estat utilitzada per estudiar les interaccions entre biomolècules . 

Freqüentment les mesures obtingudes tenen una alta precisió, degut a que és 
fàcil mesurar densitat baixes fins a 1 µg/cm2.  

A més de mesurar la freqüència, el factor de dissipació (equivalent a la 
bandwidth de la ressonància) es mesurat per ajudar a obtenir un anàlisis més 
complet. El factor de dissipació es la inversa del factor de qualitat de la 
ressonància, Q−1 = w/fr que quantifica el l’abocament (dumping) del sistema i 
està relacionat amb les propietats viscoelàstiques. 

L’equip utilitzat, és tracta d’una microbalança amb monitoratge de dissipació, 
QCM-D, una tècnica a temps real per analitzar fenòmens superficials incloent la 
formació de films, interaccions moleculars i reaccions. 

 
Figura 21;  Diferència de resposta entre materials rígids/tous.(Web QCM-D, maig 
2016) 
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El sensor de la QCM, consisteix en un disc de quars molt prim, envoltat per un 
parell d’elèctrodes. El sensor es excitat per a que oscil·li a la freqüència de 
ressonància per l’aplicació d’un voltatge alternatiu. La freqüència de ressonància 
depèn de la massa oscil·lant total del sensor i la capa adherida a la superfície del 
mateix.  

Si la capa superficial es prima i rígida, la freqüència disminueix proporcionalment 
a la massa d’aquesta capa, d’aquesta manera la QCM-D actua com una balança 
molt sensible. 

 

 
Figura 22; Exemple d’un assaig d’adhesió amb QCM-D.(Web QCM-D, maig 2016) 

 

La QCM-D a diferència d’altres microbalances (QCMs), permet monitoritzar la 
resposta freqüencial i la energia de dissipació del sensor oscil·lant, generant 
resultats de manera més ràpida i acurada. 

Les aplicacions més comunes de la QCM-D inclouen les mesures de proteïnes, 
polímers, detergents i cèl·lules interaccionant amb superfícies en medi líquid. 

 

Equip: Biolinscientific, Q-Sense D300 amb sensors coberts amb titani. 

Freqüències de treball: 5Hz,15Hz,25Hz i 35Hz normalment els valors més 
estables són a les freqüències intermèdies 15Hz o 25Hz. 

 

Sensors:Els sensors utilitzats estanrecoberts de titani pur. 

La funcionalització d’aquets sensors és realitza de manera diferent a la deles 
mostres de titani degut a que aquets tenen una part de circuitería que és 
sensible a atacs àcids/bases i altes temperatures. Per tant, se substitueix la 
immersió en HNO3 per una activació per plasma d’oxigen, i s’elimina el curat del 
silà en estufes a 120ºC. 
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Al substituir l’ús del’HNO3per una activació de plasmad'oxigen,s’intenta seguir 
produint la capa homogènia d’òxid de titani (TiO2) que en aquest cas, es tracten 
de capes d’òxid extremament primes. Necessàries per a poder seguir amb 
lafuncionalització dels sensors i la posterior immobilització de biomolècules. 

L’activació per plasma, es realitza amb l’equip de plasma Diener Electronic 
Plasma-Surface-Technology, utilitzant O2com a gas (0,5mbar) i una potència del 
33% a durant 5 minuts. 

Metodologia plasma: 

1. Posar entrada 1 (Gas 1), que assegurar-se que es tracta de l’oxigen 
2. Obrir vàlvula vermella 
3. Encendre màquina 
4. Obrir l’oxigen des de la clau de dalt (una mica) 
5. Programa 2  

a. Fer el buit (sumpingsown) fins a 0,08  
b.  Introduir oxigen (Gas supply)serà 30 minuts o bé fins que la 

pressió sigui 0,5 mBar 
c. Plasma: 5 minuts a potència(power) 33% 
d. Entrada d’aire(venting): 20 minuts 

6. Col·locar les mostres amb guants 
7. Start 
8. Quan acaben les mostres les posem al buit 
9. Tanquem la porta 

e. Si fem servir la màquina pel matí: Tanquem el gas, tanquem el 
botó, tanquem vàlvula 

Si som els últims que utilitzaran l'aparell: tanquem gas, fem el buit (programa 
12, fem pumpingdown a 0,2, gas supply 5 mbar, però sense gas) 

 
El tractament d'activació superficial amb plasma és ràpid, efectiu. 

 

Metodologia activació sensors: 

1. Començar la funcionalització del sensor activant-lo amb plasma d’O2. 
2. Un cop activats els sensors, es silanitzen deixant reaccionar el silà. 
3. Aplicar l’agent CrossLinker (SMP) sense curar prèviament les mostres. 
4. És finalitza la funcionalització immobilitzant les biomolècules 

(pèptids/plataforma). 
5. Col·locar el sensor fuincionalitzat tal i com indiquen les instruccions 
6. Tancar amb cura la cambra del sensor i muntar el dispositiu 
7. Encendre el controlador de temperatura 
8. Afegir el dissolvent que utilitzem (en aquest cas PBS) 
9. Obrir el programa i calibrar les freqüències (find F and D) com indiquen les 

instruccions. 
10. Un cop assegurat que està calibrat es pot començar la mesura. 
11. Aquesta primera mesura només s’utilitza el PBS afegit abans, cal esperar a 

que els valors siguin estables. 
12. Un cop esta estabilitzat ( uns 30-40 minuts) es tanca i es comença una 

mesura nova. 
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13. Al començar  la nova mesura, cal esperar uns minuts abans no introduir la 
biomolècula que es vol estudiar. 

14. Cal esperar a que es torni a estabilitzar (uns 50 min). 
15. Un cop estable, es fa un rentat amb PBS, mentre seguim mesurant per 

veure el nivell d’adhesió del pèptid. 
16. Al cap d’uns minuts es para la mesura. 
17. Un cop obtinguts els resultats, cal rentar bé el sensor i el circuit de líquid 

seguin les instruccions. 
 
A continuació veiem el resultat d’una mesura, en aquest cas la primera 
estabilització amb PBS, no està present, ja que es una altre mesura. 

 

A continuació tenim una resultat exemple, on s'explica el significat dels canvis 
que podem observar en la corba de freqüència durant un assaig. 

 

 

Imatge exemple: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23; Imatge de resultats QCM-d amb comentaris explicatius 
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3.4.5. SEM 
Microscòpia electrònica de escombrat (SEM): 

El primer microscopi electrònic de escombrat va ser desenvolupat a Alemanya al 
1930, però fins al 1964 no apareix el primer model comercial presentat per la 
“TheCambridgeScientific Instrument Company”.  

El principi del sistema SEM, consisteix en fer incidir sobre una mostra un feix 
d’electrons enfocats, que emeten una senyal que es posteriorment enregistrada.  

Els components principals d’un SEM:  

Pont d’energia: la font d’energia del SEM depèn de diferents factors, segons el 
voltatge d’acceleració, la intensitat de la corrent i el diàmetre fel feix. 

El feix d’electrons es desviat n vegades per camps magnètics controlats per el 
generador de escombrat, com a conseqüència, el feix es mou per la superfície de 
la mostra i la senyal es detectada per el col·lector d’electrons. El col·lector pot 
ser ajustat per a poder detectar diferents emissions com raig X, llum infraroja, 
ultraviolada, etc.  

Porta mostres: les mostres són muntades sobre un suport que després es 
col·loca dintre de l’instrument. Depenent de la naturalesa de la mostra pot ser 
necessari aplicar algun tipus de preparat, com un assecat/escalfat/refredament 
de la mostra. 

Si la mostra no és elèctricament conductiva, és necessari recobrir-la amb una 
fina capa d’or o algun metall conductor. 

Amplificació: el sistema d’amplificació recull les senyals i processa la informació 
de la mostra. Una reducció en el àrea de la mostra escombrada, dona lloc a un 
augment de la imatge, degut a la relació àrea de la pantalla del tub de raig 
catòdics (CRT) amb l’àrea escombrada de la mostra.  ; 

Característiques principals del SEM:El poder de resolució, la profunditat de camp 
i el contrast. 

Poder de resolució:el poder de resolució del microscopi electrònic d'escombrat 
(SEM) depèn de diversos factors, tals com la dimensió del feix d’electrons, la 
difusió del mateix en la mostra, i el corrent estabilitzat de la lent. La disminució 
del feix pot reduir-se de moltes formes. Es poden utilitzar filaments apuntats o 
elevant el potencial de Kv. Per exemple a potencia d'1 Kv, la resolució és de 140 
nm, mentre que a 30 Kv, la resolució es de 20 nm (200 A). 

Profunditat de camp: s'utilitzen lents magnètiques amb simetria axial amb la 
finalitat de produir un feix d'electrons prou fi. De totes maneres cal considerar 
que l'aberració esfèrica de les lents magnètiques no pot aconseguir-se amb cap 
tipus de lent de simetria axial.  

Una gran profunditat de camp permet observacions especials de la mostra. En 
general la profunditat del camp, es tan gran com la meitat d'una cara del àrea 
sota observació. 

El contrast en SEM: és aconseguit per el sistema col·lector. La mostra rep els 
electrons del feix escombrat i genera electrons secundaris. Aquests electrons 
emesos són recollits per el col·lector. Es aconsegueix el contrast òptim quan el 
col·lector pot recollir el màxim d'electrons secundaris. 
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Mètode utilitzat 

Per a les mesures, es van utilitzar els mateixos paràmetres que en la presa 
d’imatges d’un projectista anterior que va treballar en un projecte similar. 

Figura 24; Paràmetres SEM 

 

Per a poder obtenir bones imatges representatives, es van obtenir mesures a 
diferents augments; 1000, 5000, 20000 i 100000.  

Al observar les diferents imatges, vam considerar que utilitzaríem les imatges 
obtingudes a 20000 augments.  

Per a la mesura, es van utilitzar dos detectors d’electrons secundaris: 

-SE2:detector molt utilitzat, permet obtenir una topografia se superfície amb 
gran profunditat de camp. 

-InLens: detector que treballa amb electrons secundaris de baixa energia. 

 

Les mostres de titani sense cap tractament cel·lular, al tractar-se d’un material 
metàl·lic conductor, al qual noli afecten les condicions de buit del SEM, es pot 
utilitzar  sense aplicar un tractament previ.  

 

3.5. Caracterització Biològica 

3.5.1. Fibroblasts 
Els fibroblasts són cèl·lules pròpies del teixit conjuntiu encarregades de la síntesi 
dels components de la matriu. Poden ser actius (fibroblasts pròpiament dits) o 
inactius (fibròcits). Ambdós es diferencien en la forma, sent la dels actius més 
arrodonida, i amb major prominència dels orgànuls citoplasmàtics i vesícules de 
transport. En els fibròcits, la forma és aplanada i els orgànuls són menys 
prominents. 

És la cèl·lula responsable de produir la majoria de 'Softtissue', en el nostre 
estudi, en concret volem utilitzar-los com a substitut del teixit de la geniva. 

 

Fibroblast utilitzats 

Per als assajos cel·lulars, utilitzem HFFs  (humanforeskin fibroblast), que són 
fibroblast d’origen humà extrets del prepuci d'un neonat/nadó masculí (Homo 
sapiens sapiens). 

Aquests tipus cel·lular, es convenient que no superi un cert número de passada 
(>20).  



Ramon Requena Biset  

 - 52 - 

La passada o pasde les cèl·lules, és l’acció de transferir un petit nombre de 
cèl·lules a un nou recipient o flasc.Cada cop que es transfereixen les cèl·lules, la 
passada de les cèl·lules augmenta en un de valor.  

Per a cultius cel·lulars adherents, és necessari primer desenganxar les cèl·lules 
del recipient on es troben amb algun enzim, en els assajos s’ha utilitzat una 
solució amb base de tripsina. 

La tripsina: és una proteasa de serina trobada al sistema digestiu de molts 
vertebrats on actua hidrolitzant pèptids, trencant els enllaços entre aminoàcids. 

 

El medi per els cultius de fibroblast està indicat en els annexos on tenim la 
composició del medi així com les instruccions per congelar/descongelar cèl·lules i  
passada de cèl·lules.  

Un cop tenim les cèl·lules sembrades, cal mantenir-les en una incubadora 
Memmert model INCOmed a 37ºC amb control d’humitat (95%) i de CO2(5%), 
en canvi si les volem congelar, cal mantenir-les en nitrogen líquid o a un 
congelador d’uns -80ºC. 

 

Figura 25; Incubadora, (Laboratori CRNE, 2016) 

 

Medi de cultiu: 

Pel cultiu de fibroblasts és necessari utilitzar un medi específic de cultiu. 

Component Volum Percentatge 

DMEM(1X) 43mL 86% 

FBS(100%) 5mL 10% 

HEPES solució buffer (1M) 1mL 2% 
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Penicil·lina 500uL 1% 

L-Glutamina 500uL 1% 

Taula 16; Medi de cultiu fibroblasts 

 

DMEM o medi Eagle modificat de Dulbecco, és un medi de cultiu que conté amino 
àcids, sals, glucosa i vitamines. Pot contenir fenol vermell que actua com a 
indicador de pH. 

 

FBS o sèrum boví fetal, és una part del plasma resultat després de la coagulació 
de la sang, és a dir sang sense cèl·lules sanguines ni fibrògen. Conté una gran 
quantitat de proteïnes que faciliten el creixement, proliferació i supervivència de 
les cèl·lules. 

 

HEPESun component químic orgànic, que actua d’agent buffer mantenint el pH 
tot i els canvis de concentració de CO2. 

 

3.5.2. Mostres per assajos cel·lulars 
Per als assajos cel·lulars, és necessari utilitzar mostres control, juntament amb 
les mostres que es volen estudiar. 

 

Com a mostres control tenim: 

 -Control positiu: grup control amb molta seguretat que donarà resultats 
positius. 

 -Control negatiu: grup control el qual no a patit cap modificació orientada 
a millorar els resultats obtinguts. 

Com a control positiu s’utilitza fibronectina (FN), glicoproteïna present en la MEC 
de la majoria dels teixits cel·lulars.  

La fibronectina, té un paper molt important durant l’adhesió cel·lular. Per aquest 
raó s’utilitza com a control positiu en assajos d’adhesió. 

Com a control negatiu, s’utilitzen mostres de Titani polides sense cap altre 
tractament.  

 

Les mostres a estudiar estan biofuncionalitzades i amb pèptids immobilitzats, per 
a poder comparar la resposta cel·lular, entre biomolècules (RGD, Lf-11 i la 
plataforma MH13) així com els grups control. 

 

En alguns dels assajos, és necessària l’obtenció d’una corba patró o calibratge,un 
mètode utilitzat en química analítica per mesurar la concentració d'una 



Ramon Requena Biset  

 - 54 - 

substància en una mostra per comparació amb una sèrie d'elements de 
concentració coneguda. 

3.5.3. LDH 
Aquest assaig cel·lular mesura l'activitat de la Lactat Deshidrogenasa (LDH), és 
tracta d’un assaig de citotoxicitat d'ampli espectre. Aquest enzim està present 
normalment en el citoplasma de les cèl·lules vives i s'allibera en el mitjà de cultiu 
cel·lular al lisar la membrana de les cèl·lules.  

 

-Bases de l'Assaig 

Mesura el increment en l'activitat del LDH en el sobrenedant del cultiu és 
proporcional al nombre de cèl·lules lisades. El kit de citotòxica per LDH de la 
companyia Innoprot proporciona un mètode colorimètric que permet el 
mesurament de l'activitat del LDH utilitzant un còctel de reactius que conté 
lactat, nad+, diaphrose i int.  

L'enzim LDH catalitza la reducció del nad+ a nadh en presència de l-lactat, 
mentre que la formació de nadh es pot mesurar mitjançant una reacció acoblada 
en la qual la sal de tetrazolium int es redueix fins a un producte de formazan 
vermell. La quantitat i intensitat de color a causa del formazan solubilitzat pot 
mesurar-se espectrofotomètricament a 490 nm. 

 

Mètode utilitzat 

Per mesurar els resultats de l’assaig LDH, s’utilitza un Multi-made Reader BioTek 
model Synergy HTX. 

 Figura 26; Equip de mesura BioTek, (Laboratori CRNE, 2016) 

 
Passos de l’assaig 

1) Descongelar les mostres a temperatura ambient  

2) Preparar la mescla dye-catalyst a un rati: 250 µL catalyst + 11.25 mL de dye 
(es a dir el catalyst a una dissolució  x46)  
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3) Afegir 100 uL per cada mostra en una plata 96-pous. Primer resuspendre bé, 
per assegurar-te que agafes cells 

4) Afegir 100 uL de la mescla dye-catalyst a cada pou 

5)Posar paper alumini. Deixar reaccionar entre 10 a 30 min a les fosques . Al cap 
de 10’ mirar si hi ha diferències de color. Hauria de canviar a vermell. Tots els 
pous haurien de tenir una mica de color. 

6) Afegir 50 uL de solució stop   

7) Encendre (botó darrere) de l’equipament  Tecan i obre el software “Tecan I 
control”  

8) Mesurar l’absorbància-> marcar la longitud d’ona 492 nm  

10) Posar la plata al seu sòcol sense la tapa i pressionar start 

3.5.4. Immunofluorescència 
La immunofluorescència, permet detectar diferents components cel·lulars amb 
l’ajuda de diferents marcadors.  

En aquest estudi utilitzem marcadors diferents: 

 

- Rhodamine Phalloidin: un pèptid bicíclic que pertany a una família de toxines 
aïllades del mortífer Amanita phalloides “bolet de gorra”. Aquest fluorescent, és 
generalment utilitzat en estudis per marcar els filaments d’actina (F-actina) en 
cèl·lules. 

Pot actuar a longituds d’ona a partir de 400nm fins a 700nm 

 

-DAPI:marcador fluorescent, que tendeix a adherires a zones riques en ADN, això 
el fa útil per a marcar nuclis cel·lulars en assajos. 
El DAPI passa de manera intacta la paret cel·lular per tant pot esser utilitzat tant 
en assajos amb cèl·lules vives com fixades. 
 
Actua en longituds d’ona a partir de 358nm (ultravioleta) fins a 461nm (blau) 
 

Metodologia 

Per mesurar els resultats de l’assaig d'immunologia, s’utilitza un Multi-made 
Reader BioTek model FLx 800. 
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Figura 27; Equip de mesura BioTek, (Laboratori IBEC, 2016) 

 

Quan les cèl·lules han acabat els seu temps d’adhesió, aspirar el medi dels pous.	  

• Es netegen amb PBS (x2) 

• S'afegeix paraformaldehyde (PFA) al 4 % en PBS (hem d’assegurar que estàdel 
tot dissolt) i es deixa actuar durant 30 min. Volum : 500 µL per mostra. 

	  

Rentar les mostres amb PBS (x2) i deixar-les en nevera. 

Netejar les mostres amb 500uL /pou de PBS+Gly (3 x 5’) . La presencia de 
glicina ajuda apagar l’autofluorescència del PFA i inactives possibles proteïnes 
afegides. 

 

Permeabilització: 
• Si es permeabilitza la membrana cel·lular, permet la difusió dels anticossos 

dintre de la cèl·lula. Para això s’afegeixen 500 µL/well de  tritón 0.05 % en 
PBS durant 15-20 min. El triton fa mini porus en la membrana. 

• Netejar les mostres con 500uL /pou de PBS+Gly (3 x 5’) 
• Amb el bloqueig assegurem que les úniques interacciones és realitzaran 
• de manera específica, es a dir, que els anticossos no s’uniran de manera 

inespecífica a qualsevol proteïna, sinó que ho faran com amb la vinculina, ja 
que l’enllaç  es més fort. 

• Afegir 500 µL/well of BSA 1 % in PBS durant almenys30	  min	  (poden	  ser	  1h) 
 

(no s’utilitza el primer anticòs) 

Segon anticòs: 

• Cal tenir paper de plata: a partir d’ara es treballa a les fosques (lo possible) 
• Utilitzar  la phalloidin-rodhamine (1:300) en triton 0.05 % durant 1h . 

Depenent de que es vol observar després de l’assaig, es poden modificar els 
anticossos a posar. 
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• Posar 100 uL molt poc a poc(si no podem aconseguir cobrir la mostra, afegir 
100uL més).  Cal vigilar ja que la superfície esmolt hidrofilica, tapar amb 
paper de plata la placa. 

• Esperar 1 hora 

• Netejar les mostres con 500uL /pou de PBS+Gly (3 x 5’) 
 

DAPI: 

• DAPI s’utilitza per tenyir el nucli 
• DAPI (1:1000) en PBS-Gly durant 2 min 
• Afegir 500uL/pou 
• Tapar amb paper de plata, 2 min 
• Netejar les mostres con 500uL /pou de PBS+Gly (3 x 5’) 

 

Traspàs de mostres: 

• Punta para pipeta de 200, tallar la punta, amb guants  
• Amb les pinces és treu la mostra del plou, posar-la en vertical per sobre de 

paper filtre per assecar el PBS, amb compte posar-lo per sobre el celo, 
pressionar des dels laterals (!!no tocar superfície!!) 

• Afegir una gota de Mowiol 
• Posar el “cubre” des de la diagonal evitant bombolles 
• Guardar les mostres a la foscor 

3.5.5. Proliferació 
Assaig de laboratori que mesura la capacitat de les cèl·lules a replicar (proliferar) 
durant un període determinat.  

L’assaig de proliferació, a diferència dels assajos anteriors, es realitza de manera 
continuada en el temps.  

En aquest assaig en concret s’obtenen resultats els dies: 1, 4, 6 i 10. 

Com a tinció, s’utilitza Alamar Blue (AB) un tint soluble en aiguautilitzat en altres 
assajos per quantificar en vitro la viabilitat de diverses cèl·lules. 

És tracta d’un tint extremadament estable i no tòxic a les cèl·lules, això permet 
fer l’assaig de manera continuada al no matar les cèl·lules al per mesurar. 

 

Quant l’AB és afegit a un cultiucel·lular, la forma oxidada de l'AB entra al citosol 
cel·lular i és convertit a la forma reduïda per l’activitat d'enzims mitocondrials al  
acceptar electrons de NADPH, FADH, FMNH, NADH així com del citocrom.  

Aquest reacció redox és acompanyada per un canvi en color del medi de cultiu de 
blau marí a rosa fluorescent, els quals poden ser fàcilment mesurats per un 
lector colorimètric o fluorimètric. 

 

Metodologia 
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• Extreure el medi amb FBS de les mostres 
• Fer un rentat amb PBS 
• Afegir 500ul de solució AB/medi al 10% 
• Tapar amb paper de plata (a les fosques a partir d'ara) 
• Deixar incubar durant 3-4h  
• Mirar cada hora per detectar canvis de coloració (de blau marí a rosa) 
• Treure el medi amb AB i posar-lo en una plata de 96 pous, afegint 100ul per 

pou i omplint tres pous per cada pou amb mostres. 
• Mesurar la placa de 96 pous al IBEC 
• Netejar amb PBS la placa amb mostres i afegir 500ul de medi amb FBS 
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CAPÍTOL 4:RESULTATS I 

DISCUSSIÓ 

 

4.1. Caracterització fisicoquímica 
En aquest capítol es troben els resultats i conclusions dels mètodes de 
caracterització descrits anteriorment: 

Angle de contacte, Interferometria, Microbalança de quars i microscopi electrònic 
SEM. 

En els mètodes d’Angle de contacte, interferometria i SEM, estudiem tots els 
passos de la funcionalització fins a l’immobilització de biomolècules. Per poder 
estudiar els canvis superficials durant el procés. 

4.1.1. Resultats Angle de contacte 
Els Resultats de l’Angle de contacte estan dividits en els dos, segons el líquid 
utilitzat: 

 Aigua MQ (ionitzada) o Diiodemetá. 
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Figura 28; Gràfic resultats A.C 

Els valors estadísticament significatius (p>0.05) estan diferenciats per lletres. 

 

A.C Aigua 

 Ti 
sense 
polir 

Ti 
polit, 
no net 

Ti 
polit, 
net 

Ti 

HNO3 

Ti 

Silen 

Ti 

S+CL 

Ti 

RGD 

Ti 

Lf-11 

Ti 

MH13 

A.C(º) 89,86 

±19,5 

76,26 

±3,18 

80,32 

±2,23 

60,18 

±2,44 

62,63 

±1,93 

69,28 

±1,19 

62,33 

±2,41 

61,11 

±1,07 

58,2 

±1,17 

Taula 17;Resultats A.C aigua 

 

A.C Diiodemetá 

 Ti 

No polit 

Ti 
polit, 
no net 

Ti 
polit, 
net 

Ti 

HNO3 

Ti 

Silen 

Ti 

S+CL 

Ti 

RGD 

Ti 

Lf-11 

Ti 

MH13 

A.C(º) 45,7 

±11,88 

51,85 

±3,81 

47,61 

±1,42 

37,95 

±1,79 

42,13 

±1,18 

40,01 

±1,72 

34,75 

±1,24 

37,2 

±1,43 

33,54 

±1,35 

Taula 18; Resultats A.C Diiodemetà 

 

Energia superficial 

Taula 19;Resultats Energia superficial 

 

Gràfic amb els resultats d’energia superficial dividida en la part Polar/ Dispersiva. 

 

Energía 
Superficial 

 

Ti no 

polit 

Ti 
polit, 
no 
net 

Ti 
polit, 
net 

Ti 

HNO3 

Ti 

Silà 

Ti 

S+CL 

Ti 

RGD 

Ti 

Lf-
11 

Ti 

MH13 

E.S (mJ/m2) 39,89 39,7 39,81 52,64 49,98 47,39 52,54 52,53 55,02 

Polar( mJ/m2) 36,25 33,2 35,59 42,15 40,99 42,69 40,63 38,59 39,62 

Dispersiva(mJ/m2) 3,64 6,5 4,21 12,01 11,46 7,77 10,63 11,54 12,32 
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Figura 29; Gràfic energia superficial 

 

Conclusions: 

Apareixen canvis en l’Angle de contacte i en l’Energia superficial, durant tot el 
procés de funcionalització de les mostres. Aquest canvis més destacats són: 

Una homogeneïtzació de resultats (menor dispersió) després del polit. 

Apareix una disminució de l’A.C després de l’acció HNO3, estadísticament 
significativa (p>0.05). 

Després del cosslinker els valors A.C incrementen també de manera 
estadísticament significativa (p>0.05). 

Entre els diferents pèptids i la plataforma, els valors A.C i E.S no presenten grans 
diferències entre ells, en els resultats A.C de l'aigua les diferències no són 
estadísticament significatives (p>0.05), i en el diiodemetà només la Lf-11 està 
fora. 

Per a l’estudi, és important que entre les biomolècules els valors d’A.C i E.S no 
presentin diferències significatives (i si o són, que no siguin molt grans en 
comparació), ja que podria dificultar més endavant la interpretació de resultats 
cel·lulars. Degut a que la mullabilitat té un paper important en la resposta 
cel·lular en superfícies. 

Degut a les diferències entre resultats, és pot deduir que cada etapa de la 
funcionalització genera canvis químics a la superfície del material que modifiquen 
la seva mullabilitat. 

 

4.1.2. Resultats microscopi interferomètric 

Dels diferents valors que s’obtenen a partir d’aquest mètode, els més important 
per l’estudi són Ra i Rq.  
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Figura 30; Càlculs Ra i Rq 

La (yi)és la funció que representa el perfil de rugositat per a un sistema de 
referència conegut menys la altura de la línia central amb respecte al mateix 
sistema de referència. 

La (n) és la longitud del perfil presa per calcular el paràmetre de rugositat. 

La Ra és el valor de rugositat utilitzant la mitjana aritmètica i la Rqutilitza la 
mitjana quadràtica. 

A partir de les mesures obtingudes, fem una mitjana dels resultats i els passem 
en una taula i dos gràfics. 

 

  Ti no 
Polit 

Ti Polit HNO3 Silà Silà+CL RGD LF-11 MH13 

Ra(nm) 1070 26,5 32,08 27,99 31,74 23,27 25,34 26,2 

Ra(nm) ±337 ±6,04 ±4,98 ±5,28 ±5,68 ±7,56 ±4,77 ±5,73 

Rq(nm) 1280 35,43 41,83 39,69 51,32 32,65 36,84 42,83 

Rq(nm) ±555 ±7,53 ±6,88 ±7,33 ±10,84 ±9,05 ±10,25 ±14,43 

Taula 20;Resultats rugositat Ra i Rq 

 

Al representar gràficament les dades obtingudes, es pot observar que el titani 
sense polir (sense cap tractament), té una rugositat tan gran que queda fora 
d’escala. Per aquest motiu, representem un altre gràfic aquest cop sense aquest 
valor per a poder veure les diferències entresuperfícies funcionalitzades. 



Biofuncionalització de superfícies de titani amb  una biomolècula que combina propietats antibacterianes i 
d'adhesió cel·lular  

 - 63 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31; Gràfic amb els resultats interferometria 

 

Els valors del titani no polit, són estadísticament significatius (p>0.05) en 
comparació als valors obtinguts un cop polit . 

 

Figura 32; Gràfic amb els resultats Interferometria sense el Ti no polit 

 

Discussions: 

En l’últim gràfic, es mostren els resultats de les mostres que ja han estat 
prèviament polides. On com es pot apreciar es mantenen molt estables amb 
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variacions que no superen els 15um, sense canvi estadísticament significatius 
(p<0.05). 

Per tant podem considerar que un cop polides les mostres, els resultats de 
rugositat entre elles són homogenis. 

 

Obtenció de resultats: 

Els resultats estudiats anteriorment, s’han obtingut calculant la mitjana dels 
valors que s’obtenen cada cop que es realitza una mesura.  

Per cada mesura el programa mostra: 

 

 

 

 

Juntament amb una representació morfològica de la superfície, on els colors de 
les imatges mostren diferents profunditats dintre de l’eix z.  

EL programa permet seleccionar l’escala de colors així com el mostratge 
(sampling). 

 

Ti no polit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34; Titani no polit 

 

Representació 3D de la imatge anterior: 

Figura 33; Valors present en cada mostra 
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Figura 35; Titani no polit 3D 

 

En aquesta representació 3D, es pot apreciar millor com cada color mostra una 
altitud (eix z) diferent, amb pics vermells que pugen fins als 4um i valls blaves 
de entre 2 a 3 um de profunditat . Així com els resultats d’Ra i Rq. 

Ti polit: 

Figura 36; Titani polit 
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Representació d’una superfície polida en 3D: 

Figura 37; Titani polit 3D 

 

En aquest cas, podem apreciar que al estar polit, els colors majoritàriament són 
verdosos, i com indica la escala de colors utilitzada, vol dir que la superfície té 
uns canvis en l’eix  vertical d’uns 100nm. 

 

4.1.3. QCM-D 
 

Els resultats de la microbalança de quars, estan dividits segons la biomolècula 
estudiada (RGD, Lf-11 i plataforma MH13) i dintre de cada mesura obtenim  
resultats segons freqüència o gruix. 

La freqüència s’obté de manera directa durant la mesura amb la QCM-D, en 
canvi el gruix s’obté per mitjà de càlculs de manera indirecta. 

 

Resultats microbalança: 
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RGD 

Freqüència: 

Figura 38; resultat F QCM-D RGD 

 

S’utilitzen els valors obtinguts amb la F3 (15Hz) ja que en aquest cas concret els 
resultats son més estables. 

Valors mitjans després de l’adició del pèptid i abans de l’aclarit. 

Increment de freqüència:-2,04Hz 

 

Gruix: 

Figura 39; resultat Gruix QCM-D RGD 

 

Increment de gruix: 3,66 E-10m 
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LF-11 

Freqüència: 

En aquest cas s’utilitza la F5 (25Hz) degut a que els resultats són més estables. 

Figura 40; Resultats F QCM-D Lf-11 

 

Valors mitjans després de l’adició del pèptid i abans de l’aclarit. 

Increment de freqüència:-1,96Hz 

 

Gruix: 

Figura 41; Resultats Gruix QCM-D Lf-11 

 

Increment de gruix: 5,96 E-10m 

 

MH13 

Freqüència: 

En aquest cas s’utilitza la F5 (25Hz) degut a que els resultats són més estables. 
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Figura 42; Resultats QCM-D MH13 

 

Valors mitjans després de l’adició del pèptid i abans de l’aclarit. 

Increment de freqüència:-1,79Hz 

 

Gruix: 

Figura 43; Resultats Gruix QCM-D MH13 

 

Increment de gruix: 3,45 E-10m 

Mètode Freqüència Gruix 

RGD -2,04Hz 3,66 E-10m 

Lf-11 -1,96Hz 5,96 E-10m 

MH13 -1,79Hz 3,45 E-10m 

Taula 21; Resultats QCM-d 
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Els gràfics de freqüència obtinguts, i valors mitjans corresponen a la F3 i F5, les 
freqüències més estables durant els assajos. 

Els increments de freqüència indiquen la variació de que pateix el sensor quant 
les biomolècules s’adhereixen sobre la seva superfície. Rangs de valors negatius 
són un bon indici que part d’aquestes molècules realment queden fixades al 
sensor. 

En el cas dels increments de gruix (thikness), indiquen la formació d’una capa 
superficial per sobre del sensor. Aquest valor, no és calculat de manera directa 
durant l’assaig, sinó que s’obté durant el tractament de dades per part del 
programa (QTools) del mateix equip. 

 

Discussions 

Gràcies a la microbalança de quars, podem observar que els diferents pèptids 
s’adhereixen als sensorsfuncionalitzats, i que després del rentat es manté el 
pèptid adherit. Tot i que en la plataforma i l’RGD baixa una mica degut a que és 
possible que l’adhesió no fos completa o que es s’ha produït una fisisorció, una 
adsorció on la interacció entre adsorbit i substrat no inclou la formació d'enllaços 
químics. 
 

4.1.4. SEM 
 

Durant aquesta caracterització superficial, volem veure les diferències 
morfològiques que pateixen les mostres durant el procés de funcionalització i la 
posterior adhesió de pèptids. 

Les imatges seleccionades han estat preses per el sensor d’electrons secundaris 
SE2 amb un potencial de feix de 5KeV a 20000 augments. 
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Titani sense polir 

Figura 44; Imatge SEM, titani no polit 

 

 

Titani polit 

Figura 45; Imatge SEM, Titani polit 
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HNO3 

Figura 46; Imatge SEM, HNO3 

 

APTES: 

Figura 47; Imatge SEM,APTES 
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RGD: 

Figura 48; Imatge SEM, RGD 

 

 

MH-13: 
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Figura 49; Imatge SEM, MH-13 

 

Lf-11: 

El pèptid Lf-11 mostra petites marques en la imatge d’un color més clar (indica 
una menor conductivitat),d’uns 50nm d’origen desconegut. 

Figura 50; Imatge SEM, Lf-11 

 

 

Discussions 

Apareixen grans diferències entre les mostres que ja han estat polides i les 
mostres acabades de tallar i sense estar funcionalitzades. 

Aquestes diferències també apareixen durant les mesures de rugositat on els 
valors de les mostres no polides era amb diferència molt més gran que cap de 
les posteriors mostres. 

Per tant podem dir que un cop començat el procés de funcionalització 
noapareixen canvis morfològics significatius en les mostres, i les mostres es 
mantenen homogènies i no presenten diferències significatives entre elles. 

 

Recalcar els objectes no identificats del pèptid Lf-11. 

 

Aquest resultats són positius per als posteriors anàlisis biològics, ja que ens 
informen que la morfologia no serà una variable (la morfologia té un paper 
important en l’adhesió cel·lular i bacteriana) a tenir en compte a la hora 
d’interpretar els resultat dels assajos amb cèl·lules. 
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4.2. Caracterització biològica 
En aquest capítol es troben els resultats i conclusions dels assajos de 
caracterització biològica descrits anteriorment: 

LDH, Immunofluorescència i proliferació. 

4.2.1. LDH 
Assaig 

Taula resultat de l’assaig: 

C 0,649 0,608 0,803 0,775 0,798 0,74 0,431 

D 0,626 0,58 0,773 0,766 0,795 0,748 0,446 

E 0,57 0,555 0,691 0,738 0,756 0,811 0,738 

F 0,513 0,524 0,621 0,603 0,691 0,701 0,681 

G 0,504 0,662 0,75 0,661 0,668 0,688 0,784 

H 0,484 0,562 0,769 0,687 0,708 0,539 0,746 

Taula 22; Assaig LDH 

 

Amb els valors de la taula, obtenim les mitjanes i desviació per facilitar la 
interpretació dels resultats. 

  Ti 
polit 

Ti HNO3 RGD LF-11 MH13 FN Cèl·lules Zero 

Mitjana 0,557 0,581 0,734 0,705 0,736 0,704 0,637 0,045 

Desviació ±0,068 ±0,048 ±0,067 ±0,067 ±0,055 ±0,09 ±0,157 ±0,00075 

Taula 23; Valors mitjans LDH 
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Juntament amb els resultats de l’assaig, tenim una corba patró feta a la vegada 
que l’assaig, del qual obtenim valors per a poder passar d’intensitat de color a nº 
de cèl·lules amb un marge d’error. 

Figura 51; Gràfic de la Corba patró, LDH. 

 

A continuació tenim una taula on passem els valors que em obtingut de l’assaig 
amb l’ajuda de la corba a valors de nº de cèl·lules. 

 Ti polit Ti HNO3 RGD LF-11 MH13 FN 

Nº 
Cèl·lules 

25462,17 26565,09 33532,49 32186,17 33600,95 32163,35 

Desviació ±3137,86 ±2207,025 ±3064,66 ±3064,28 ±2524,21 ±4202,60 

% Cèl·lules 100% 104% 132% 126% 132% 126% 

Desviació ±12% ±9% ±12% ±12% ±10% ±17% 

Taula 24; Nº de Cèl·lules 

 

És consideren els resultats del titani polit com a mostra control, per tant, al 
passar a percentatge es considera com el 100%.  

y	  =	  45638x	  +	  11,384	  
R²	  =	  0,9929	  

0	  

10000	  

20000	  

30000	  

40000	  

50000	  

60000	  

Corba	  patró	  	  

Corba	  patró	  	  

Linear	  (Corba	  patró	  )	  



Biofuncionalització de superfícies de titani amb  una biomolècula que combina propietats antibacterianes i 
d'adhesió cel·lular  

 - 77 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52; Gràfic amb el % de cèl·lules, LDH. 

 

Segons els valors obtinguts, es veuen diferències estadísticament significatives 
(p<0.05) entre les mostres amb biomolècules i els grups control negatiu titani 
polit i HNO3. 

El grup control positiu (FN) no presenta diferències estadísticament significatives 
amb les biomolècules. 

4.2.2. Immunologia 
Resultats: 

Degut a problemes amb l'adquisició de les imatges i per falta de temps, 
compararem imatges de les mostres de la plataforma MH13 amb els controls 
positius (fibronectina) i negatius (titani polit).  
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Figura 53; Imatge titani polit, assaig immunologia,filaments fibronectina 

 

Figura 54; Imatge fibronectina, assaig immunologia,filaments fibronectina 
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Figura 55; Imatge MH13, assaig immunologia, filaments fibronectina 

 

Com podem apreciar en les imatges obtingudes, que mostren els filaments de 
fibronectina gràcies a l'acció de la rodhamine (reacciona a longituds d'ona de 
llum de color vermell).  

La mostra del control negatiu (titani polit), mostren poca concentració de 
cèl·lules i tenen un area molt petita (rodones) fet que indica que no estan ben 
adherides. 

La mostra control positiu (fibronectina), presenta una gran concentració de 
cèl·lules, d'àrea molt gran i molt esteses sobre la superfície. Indica una excel·lent 
adhesió i resposta cel·lular. 

La mostra amb la biomolècula MH13, presenta una bona concentració de cèl·lules 
(molt més semblant a la obtinguda amb la fibronectina que amb el titani polit), 
amb una àrea gran tot i que no estan tan esteses com en el control positiu. 

 

A partir dels resultats obtinguts, observem que plataforma MH13 té un bon 
comportament amb els fibroblast, aquets mostren una bona resposta cel·lular i 
una notable adhesió. 

 

Amb aquest assaig, és poden contar cèl·lules (nuclis) gràcies al DAPI de manera 
directe així com obtenir valors de les àrees gràcies a la rodhamine. 
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4.2.3. Proliferació 
Aquest assaig, és realitza durant un interval de temps determinat, en aquest 
assaig en concret els resultats obtinguts són: 

Dia 1, dia 4  

Per als assajos, s'ha deixar el Alamar blue en incubadora durant 5h el dia 1 i una 
mica menys 4:30h el dia 4 (per evitar saturacions). 

 

Corba patró: 

Al obtenir les dades del dia 1, es mesuren conjuntament les dades de la corba 
patró. Aquesta corba patró permet obtenir una concentració aproximada de 
cèl·lules a partir de comparació directa. 

Figura 56; Gràfic de la corba patró, assaig de proliferació. 

 

L'equació de la recta patró obtinguda és y=0,546x+3479,3.  

 

milers de 
cèl·lules (k) 

0k 2,5k 5k 7,5k 12,5k 25k 50k 

Valor mitjà 
d’intensitat 

3287,11 4577,11 6830 8395,67 10243,22 15601,22 31388,44 

Taula 25; Resultats corba patró, assaig proliferació 
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Dia 1: 

Un cop passades 24h, es fa la primera mesura de fluorescència utilitzant AB: 

	  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A 410 384 381 391 405 372 415 395 364 370 379 369 

B 393 570 535 3404 3287 3385 3373 3370 3253 3338 3260 3913 

C 385 547 608 8055 7762 7684 7637 7625 7527 3269 3308 3855 

D 397 602 654 16304 15903 15755 11506 11506 11576 13588 13362 13642 

E 406 548 556 7839 7783 7872 10914 10708 10698 9207 9252 10558 

F 394 461 493 7242 7050 6980 7228 7313 7151 6523 6292 7296 

G 376 479 485 9382 9054 9125 8820 9805 12276 9116 9271 10502 

H 382 376 410 8268 9641 9575 9022 8375 8936 9734 10056 10683 

Taula 26; Assaig proliferació dia 1. 

 

S’obté una taula semblant a la d’assajos anteriors, on tenim els valors mesurats, 
només els valors marcats amb color blau són resultats aprofitables, la resta són 
pous buits de la placa de 96. 

 

A partir d’aquesta taula, s’obtenen els valors mitjans i la seva desviació: 

Assaig Ti Polit RGD LF-11 MH13 FN Control 
AB 

Mitjana 9365,55 9705,67 7008,33 9425,67 13682,44 3398,11 
Dersviació ±787,10 ±787,10 ±362,28 ±1344,81 ±1940,45 ±200,88 

Taula 27; Resultats tractats proliferació d1 
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Dia 4: 

Un cop passats 4 dies, es fa la segona mesura de fluorescència utilitzant AB: 

 

	  	   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A 20309 19319 18469 16257 16600 16182 15534 15407 13824 381 347 352 

B 30723 26722 26989 23651 23603 23292 21652 21396 21908 529 591 383 

C 12123 10618 10687 14752 14054 14436 18268 18314 18786 746 646 366 

D 27142 26045 24120 23384 23283 23651 18386 18254 18454 685 627 369 

E 28322 24936 25488 23798 23472 22476 22600 22612 23611 689 622 383 

F 6272 5485 5341 3861 3762 3758 3316 3316 3712 533 529 377 

G 685 502 469 525 475 528 531 467 515 479 465 367 

H 355 377 357 356 365 366 376 377 365 359 384 390 

Taula 28; Assaig proliferació dia 4. 

 

S’obté una taula semblant a la d’assajos anteriors, on tenim els valors mesurats, 
només els valors marcats amb color blau són resultats aprofitables, la resta són 
pous buits de la placa de 96. 

 

A partir d’aquesta taula, s’obtenen els valors mitjans i la seva desviació: 

Assaig d4 Ti Polit RGD LF-11 MH13 FN Control AB 
Mitjana 16877,89 24437,33 14670,89 22524,33 24146,11 4313,66 

Dersviació ±2076,83 ±3107,89 ±3208,91 ±3368,55 ±1879,42 ±1085,89 

Taula 29; Resultats tractats proliferació d4 
 
Ajuntem els resultats dels dos assajos en una sola taula per facilitar-ne la 
interpretació. 
 
Assaig	  d1	  
(nº	  cèl·∙lules)	  

Ti	  Polit	   RGD	   LF-‐11	   MH13	   FN	   Control	  AB	  

Mitjana	   9365,55 9705,67 7008,33 9425,67 13682,44 3398,11 

Dersviació	   ±787,10 ±787,10 ±362,28 ±1344,81 ±1940,45 ±200,88 

Assaig	  d4	  
(nº	  cèl·∙lules)	  

Ti	  Polit	   RGD	   LF-‐11	   MH13	   FN	   Control	  AB	  

Mitjana	   16877,89 24437,33 14670,89 22524,33 24146,11 4313,66 

Dersviació	   ±2076,83 ±3107,89 ±3208,91 ±3368,55 ±1879,42 ±1085,89 

Taula 30; Resultats passats dies 1 i 4 
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A partir dels dos resultats obtinguts, obtenim un gràfic amb l'evolució dels 
resultats al cap de 4 dies d'assaig. 

Figura 57; Gràfic assaig de proliferació dies 1 i 4 

 

Segons la gràfica obtinguda, podem observar que  durant el primer dia de 
l'assaig, les mostres de control titani polit, no són estadísticament significatives 
(p<0.05) respecte a les biomolècules RGD i plataforma MH13. 

Destacar els resultats baixos de la Lf-11 així com els esperats valors elevats del 
control positiu FN. 

En canvi, per a l'assaig del dia 4, el control negatiu titani polit, ara no es 
estadísticament representatiu (p<0.05) respecte la Lf-11 que en comparació amb 
el primer dia ha millorat resultats. 

Les biomolècules RGD i plataforma MH13 augmenten de valors i atrapen al 
control positiu FN amb valors estadísticament no significatius (p<0.05). 

 

Gràcies a la corba patró podem passar a nº de cèl·lules a partir de concentració. 
 
Assaig	  d1	  
(nº	  cèl·∙lules)	  

Ti	  Polit	   RGD	   LF-‐11	   MH13	   FN	   Control	  
AB	  

Mitjana	   8564,49	   8749,17	   7284,52	   8597,13	   10908,56	   5324,17	  
Dersviació	   ±3906,39	   ±3906,39	   ±3675,72	   ±4209,23	   ±4532,66	   ±3588,07	  
Assaig	  d4	  
(nº	  cèl·∙lules)	  

Ti	  Polit	   RGD	   LF-‐11	   MH13	   FN	   Control	  
AB	  

Mitjana	   12643,69	   16748,47	   11445,29	   15709,71	   16590,33	   5821,31	  
Dersviació	   ±4606,72	   ±5166,58	   ±5221,43	   ±5308,12	   ±4499,52	   ±4068,63	  

Taula 31; Resultats passats a Nº cèl·lules 
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CAPÍTOL 5:CONCLUSIONS 

5.1.1. Conclusions de caracterització fisicoquímica: 
Segons els resultats obtinguts amb els diferents mètodes de caracterització 
superficial SEM i interferometria, es pot dir que la funcionalització de mostres i la 
posterior immobilització de biomolècules, no és genera canvis morfològics ni de 
rugositat superficial (Ra i Rq) apreciables un cop les mostres estan polides. 

 

Si que és cert que en la mullabilitat (A.C i E.S) si que apareixen canvis 
significatius durant el procés de funcionalització. I entre les biomolècules les 
diferències són mínimes i en alguns casos no són ni estadísticament 
representatives. Fet important per la discussió dels resultats dels assajos 
cel·lulars. 

Només s’han trobat diferències significatives entre les mostres no polides i 
polides. Aquesta gran diferència de mullabilitat entre mostres de titani polit amb 
les biomolècules pot ser el causant de l'obtenció de valors no esperats en els 
assajos cel·lulars. 

Degut a les diferències entre resultats, és pot deduir que cada etapa de la 
funcionalització genera canvis químics a la superfície del material que modifiquen 
la seva mullabilitat. 

Els resultats de la microbalança de quars (QCM-D), indiquen que les 
biomolècules s'adhereixen a la superfície del sensor funcionalitzada de manera 
força estable, com podem veure després dels aclarits amb PBS on queden 
biomolècules adherides.  

Sembla ser que la Lf-11 obtenim la capa més gruixuda de pèptid així com una 
adhesió més forta desprès dels aclarits.  

Tot i això les altres biomolècules mostren valors de gruix no molt diferents, amb 
pèrdues petites després dels aclarits. 

 

Com a resum es pot dir que la funcionalització de les mostres permet minimitzar 
les diferències de rugositat i morfologia entre mostres.  

Permet una correcta immobilització de les biomolècules utilitzades i genera 
canvis químics que afecten en la seva mullabilitat. 

 

 

 

 



Ramon Requena Biset  

 - 86 - 

5.1.2. Conclusions assajos cel·lulars: 
 

Amb els resultats obtinguts a partir dels assajos cel·lulars, podem dir que 
l'estratègia de funcionalització més adhesió de biomolècules ha funcionat, i que 
la plataforma MH13 indueix una bona adhesió i resposta cel·lular en comparació 
a superfícies sense tractar. 

 

Els assaigs LDH i de immunofluorescència mostra que les biomolècules tenen una 
molt bona adhesió, resposta, concentració i activitat cel·lulars, molt semblant al 
control positiu (fibronectina). 

 

Per últim tenim l'assaig de proliferació, on tot i que els resultats del primer dia, 
mostren que els resultats del control negatiu (titani) no són estadísticament 
significatius amb els de les biomolècules.  

Un cop passats 4 dies, els resultats canvien, ja que la Lf-11 i el control negatiu 
(titani) passen a ser estadísticament no significatius.  

Les altres biomolècules RGD i plataforma MH13 milloren resultats quedant molt 
igualats amb el control positiu (fibronectina) de manera estadísticament no 
significativa. 

 

Com a resum, podem dir que els resultats indiquen que la plataforma MH13, 
recordem que està composta per Lf-11 i RGD, mostra una millor resposta 
cel·lular en tots els assajos respecte al control negatiu (titani polit) i s'apropa 
molt amb el control positiu (finbronectina) i al RGD en solitari. 

 

Això ens indica que la plataforma MH13 millora l'adhesió cel·lular en superfícies 
de titani funcionalitzades. 
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