
 
 
 

Resum: Hydrogels for ophtalmic drug delivery 

La baixa penetració dels fàrmacs dins de l’ull, causada per les seves barreres 

morfològiques i per la ràpida excreció dels mateixos a través de l’aparell lacrimal, 

és necessari trobar una altra manera de instil·lar fàrmacs tòpics a l’ull. Una opció 

que ha estat considerada per al subministrament de fàrmacs per via tòpica són 

els hidrogels.  

En aquest projecte s’ha sintetitzat un hidrogel compost per un polímer: Àcid 

hialurònic modificat, que s’entrellaça mitjançant una reacció enzimàtica amb 

compostos fenòlics naturals.  

Per una banda es s’ha fet servir un biopolímer amb propietats adequades per un 

hidrogel destinat a l’aplicació tòpica com poden ser la biocompatibilitat i la 

lubricació ja que l’àcid hialurònic és un polisacàrid que pertany al grup dels 

glicosaminoglicans compost per grups de disacàrids d'àcid D-glucurònic i N-

acetil-D-glucosamina units per enllaços beta.  

És produït principalment per cèl·lules mesenquimals principalment i es pot formar 

en altres cèl·lules i Es troba de manera abundant en el cos humà, en diversos 

teixits i fluïts de l’organisme com poden ser la pell, l’humor vitri, el líquid sinovial, 

el teixit ossi i en diversos dels òrgans vitals de l’organisme. A més, L’àcid 

hialurònic té diferents propietats fisicoquímiques que poden ser útils per una 

aplicació en la cirurgia oftalmològica degut a les seves propietats 

viscoelàstiques.  

Per tant podem comptar amb la seva biocompativilitat en usos tòpics ja que és 

un polímer que ja és present en l’organisme humà. 

Per l’altra banda, s’han emprat també compostos fenòlics que aporten un 
caràcter antioxidant.  



 

Els compostos fenòlics són aquells que contenen en la seva estructura un o més 

grups fenòlics o anells aromàtics units a un hidroxil. Aquests compostos són 

orgànics i provenen d’algunes plantes superiors, de les quals en són metabòlits 

secundari. Aquests també estan relacionats amb la defensa contra la radiació 

ultraviolada o l’agressió d’organismes patògens, per tant els compostos fenòlics 

poden tenir la capacitat de inhibir el metabolisme dels microorganismes.  

La síntesi dels hidrogels per aquest projecte s’ha dut a terme gràcies a l’enzim 

lacasa, que és el responsable de generar els enllaços covalents que donen lloc 

a un hidrogel. L’ús d’aquest enzim permet una reacció controlada i en condicions 

suaus, ja que actua com a catalitzador biològic de la reacció d’alta especificitat. 

En aquestes condicions la lacasa, utilitzant l’oxigen del medi i generant aigua 

com a producte de reacció, oxida els compostos fenòlics que després reaccionen 

amb els tiols del HA per generar el hidrogel. Aquestes condicions fan que els 

hidrogels sintetitzats siguin possibles plataformes d’encapsulació i alliberament 

de fàrmacs.  

Per tant, es plantejen diversos objectius a realitzar per aquest projecte, els més 

importants són el de dur a temre la síntesi enzimàtica d’un hidrogel a partir del 

biopolimer àcid hialurònic i compostos fenòlics naturals com a plataforma per 

aplicacions oftalmològiques; i el deproduir una plataforma per l’alliberament de 

fàrmacs utilitzant un hidrogel com a mètode de transport. A més, es plantegen 

altres objectius que hem plantejat com a secundaris com poden ser la modificació 

i caracterització de l’àcid hialurònic per obtenir un polímer amb els grup funcional 

tiol que participarà en la reacció de formació del hidrogel; la Preparació de 

diferents hidrogels a partir del polímer modificat amb diversos compostos fenòlics 

naturals a través de l’acció de l’enzim lacasa i per últim, l’ Estudi de les propietats 

d’aquests hidrogels en termes de degradació, capacitat antioxidant i 

biocompatibilitat.  

Per arribar a assolir aquests objectius, hem fet servir diversos mètodes que 

segueixen els passos necessaris per poder realizar la síntesi dels hidrogels amb 



enllaços químics que són els que necessitem per establir la plataforma 

d’alliberment de fàrmacs. 

En primer lloc hem modificat l’àcid hialurònic en dos passos: en el primer hem 

realitzat l’aminació, que és el procés pel qual es modifica l’àcid hialurònic (amb 

un pes molecular de 200kDa) afegint àcid adípic dihidràcid (ADH). Posteriorment, 

hem sintetitzat l’àcid hialurònic modificat amb grups tiol amb l’ajuda del reactiu 

de Traut, procés que es coneix com  tiolació.  

Un cop hem obtingut els àcids hialurònics modificats, hem procedit a 

caracteritzar-los, através del mètode de caracterització dels grups amino fent 

servir el compost TNBSA en el cas dels àcids modificats amb ADH. Per l’altra 

banda hem caracteritzat els àcids modificats amb grups tiol (-SH) a través del 

procediment d’Ellman. En aquests dos casos, l’objectiu és determinar la quantitat 

de grups funcionals que han reaccionat amb l’àcid de la mateixa manera que es 

determina la quantitat de grups que no ho han fet. 

Posteriorment es va procedir a la síntesi dels hidrogels. Per sintetitzar-los En 

primer lloc preparem l’àcid hialurònic, que serà el component principal dels 

hidrogels. Posteriorment, la lacasa, la qual és un enzim que pertany al grup de 

les oxidases del coure blau i que prové d’algunes plantes i fongs. I per últim, 

caldrà afegir diversos materials fenòlics, que s’oxidaran mitjançant l’acció de la 

lacasa i serviran de agent de “cross-link” per a la formació de l’hidrogel, d’aquesta 

manera serà possible determinar si poden aportar propietats diferents a les que 

té un hidrogel convencional.  

Un cop obtinguts els hidrogels amb compostos fenòlics, separen diverses 

mostres per procedir a la caracterització de les seves propietats per futures 

aplicacions oftalmològiques. Un cop tenim les mostres d’hidrogels preparades, 

podem començar a fer proves per determinar si els compostos fenòlics que s’han 

utilitzat per a la formació dels hidrogels poden aportar noves propietats als 

hidrogels. Entre les propietats que poden aportar aquest compostos fenòlics son 

antimicrobianes o antioxidant, entre altres. .  



Dels fenòlics que hem preparat, hem escollit 3 d’ells perquè són els que 

posseeixen les propietats més interesants en termes d’estructura i funció 

biològica. Per tant, les proves les farem principalment amb els compostos de àcid 

catequina, àcid elàgic i rutina. 

Posteriorment, hem mesurat l’activitat antioxidant dels hidrogels a través d’un 

assaig de DPPH, hem mesurat com es degraden els compostos fenòlics dins del 

hidrogel i s’ha mesurat l’activitat antimicrobiana que tenien aquests hidrogels 

comparant el creixement de la P.aeuroginosa per si sola, amb el creixement de 

la mateixa amb l’exposició en hidrogels amb compostos fenòlics. Per últim, hem 

mesurat també la viabilitat que tenien algunes cèl·lules epitelials com els 

fibroblasts i els queratinòcits al tenir un medi on hi havia hidrogels amb 

compostos fenòlics, comparant-la amb la viabilitat que tenen aquestes cèl·lules 

només amb el medi amb la intenció de probar la biocompatibilitat de les cèl·lules 

epitelials amb els compostos fenòlics. 

Un cop obtinguts els resultats, els quals han estat calculats majoritàriament amb 

mètodes colorimètrics, es van discutir i es va arribar a una conclusió per cada 

compost fenòlic en cadascuna de les característiques provades. 

En conclusió, l’assaig de la propietat antioxidant dels compostos fenòlics, s’ha 

observat que el compost amb menys activitat d’aquest tipus és la rutina ja que 

quasi no arriba al 10% d’activitat antioxidant, mentre que en el cas dels àcids 

catequina i elàgic, superen el 50%, per tant la rutina no seria una bona opció per 

una aplicació de caràcter antioxidant. En el cas de la degradació de compostos, 

l’àcid elàgic es va degradar un 100% al cap 24 hores, mentre que en el cas de 

la rutina i l’àcid catequina, passades les 24 hores encara hi havia compostos 

fenòlics dins dels hidrogels. En el cas del control de creixement de 

microorganismes, en tots els casos excepte la rutina, es va reduir la viabilitat de 

la P. aeuroginosa en un mínim del 60%, per tant es pot cocloure en que els 

compostos tenen una capacitat antimicrobiana, i que per tant es pot comptar amb 

ells en l’ús del tractament de ferides cròniques. Per l’altra banda, en l’afectació 

de la viabilitat cel·lular, en tots els casos, excepte en l’àcid elàgic per als 

queratinòcits, es mantenía per sobre del 80%, fet que ens permet considerar  als 



compostos fenòlics com a biocompatibles, excepte en el cas de l’àcid elàgic que 

podría ser tòxic per als queratinòcits. 

Per tant, un dels objectius principals que era la síntesi de hidrogels per la oxidació 

del substrat amb la lacasa, s’ha assolit de la mateixa manera que s’han assolit 

els objectius secundaris establerts. Per l’altra banda, l’objectiu de produir l’assaig 

d’aquest hidrogel com a plataforma pel subministrament dels fàrmacs no realitzat 

per falta de temps al laboratori, de manera que s’haurà de seguir estudiant per 

poder-lo testar en futurs treballs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


