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1. RESUM 

 

 

La nanotecnologia ha permès augmentar l’efectivitat terapèutica dels fàrmacs i reduir els efectes adversos que 

aquests poden produir a l’organisme. Per aconseguir-ho, s’han utilitzat les nanopartícules com a sistemes de 

vehiculització de fàrmacs capaços d’arribar fins a la cèl·lula diana superant totes les barreres i alliberant el fàrmac 

de la forma més apropiada per a cada situació.  

En aquest treball m’he centrat en estudiar el procés que segueixen aquestes nanopartícules des de que 

s’incorporen a l’organisme fins que alliberen el fàrmac a la cèl·lula diana, identificant quines característiques han 

de tenir per aconseguir l’efecte terapèutic desitjat.   

Durant la part experimental, m’he centrat en el procés de fabricació i caracterització de dues nanopartícules en 

concret (nanopartícules lipídiques sòlides i nanopartícules polimèriques de quitosan-TPP), estudiant les 

diferències entre elles.  

 En el cas de les nanopartícules lipídiques sòlides (SLNs) he analitzat la seva estabilitat al llarg del temps, 

les modificacions en les seves característiques al afegir protamina i la capacitat d’unir-se amb el DNA, 

així com la quantitat màxima que pot carregar.  

 

 En el cas del les nanopartícules polimèriques de quitosan-TPP (nanopartícules quitosan-TPP) he estudiat 

la variació de la càrrega superficial i de la mida en funció del pH.  

 

Finalment he comparat els dos tipus de nanopartícules per tal de veure si un podia ser una millor opció que 

l’altre.  

Els resultats obtinguts han mostrat que les nanopartícules SLNs són estables fins als 7 dies però als 14 ja s’han 

desestabilitzat. També he vist que l’addició de protamina a la formulació bàsica de les SLNs fa que augmenti la 

mida de les nanopartícules però disminueix la seva estabilitat. A més, he pogut observar que les SLNs són capaces 

d’unir-se al DNA , podent arribar a carregar una quantitat màxima de 1500ng (per a 5µL de SLNs).  

En el cas de les nanopartícules de quitosan-TPP he vist que a mesura que augmenta el pH les nanopartícules 

varien les seves característiques fisicoquímiques.  

No he pogut determinar quin dels tipus de nanopartícules estudiades és millor, però sí hem pogut observar que 

el mètode de fabricació de les SLNs és més reproduïble. 

De tot això he pogut concloure que el procés de fabricació és una part molt important per tal d’obtenir 

nanopartícules estables amb les característiques fisicoquímiques adequades per ser aplicades al cos humà i que 

permetin una alliberació de fàrmacs eficient pel tractament de malalties.  
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2. INTRODUCCIÓ AL TREBALL 

 

 

El meu interès per la nanomedicina va sorgir després d’una xerrada al Institut de Bioenginyeria de Catalunya, en 

el transcurs de la setmana de la ciència. Després d’escoltar sobre les aplicacions de la nanotecnologia al 

tractament de certes malalties i de conèixer la recerca que duien a terme els diferents grups, tenia clar dues 

coses, que centraria el meu treball en l’aplicació de la nanotecnologia a la medicina i que volia fer una part 

experimental en un laboratori de recerca.  

El primer pas va ser esbrinar què era la nanotecnologia i com es podia aplicar a l’àmbit de la medicina, i després 

d’informar-me sobre el tema vaig decidir centrar-me en les aplicacions de les nanopartícules a l’alliberament 

dirigit de fàrmacs. 

El segon pas va ser trobar un laboratori on poder fer una part experimental i no ha estat una tasca gens fàcil. 

Després de trucar a moltes portes, el Dr. Suñé, director del Servei de Desenvolupament del Medicament de la 

Universitat de Barcelona, em va donar l’oportunitat de fer una part experimental en el seu laboratori, on 

desenvolupen nanosistemes per l’alliberament de pDNA i siRNA per a la teràpia gènica. 

Per tant, el meu treball va derivar finalment a l’obtenció de nanopartícules per a transportar-hi àcids nucleics i 

la seva aplicació a la teràpia gènica. Aquest estudi m’ha permès entendre molts conceptes al voltant de les 

nanopartícules, com identificar les característiques han de tenir per ser útils en l’alliberament dirigit de fàrmacs 

i quina és la seva aplicació en la terapèutica actual.  

El treball l’he estructurat en dues parts: 

1. Una part teòrica que recull la revisió bibliogràfica realitzada sobre l’alliberament dirigit de fàrmacs i 

l’aplicació de les nanopartícules a la teràpia gènica. 

2. Una part experimental per validar la hipòtesi plantejada i els objectius experimentals. 

Finalment, he dedicat un apartat de conclusions generals sobre el tema central del treball, el paper de les 

nanopartícules en l’alliberament dirigit de fàrmacs, i un apartat final de discussió en el que intento donar una 

visió global del treball i fer una reflexió sobre els reptes que encara queden per superar en aquest camp. 
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3. PART TEÒRICA 

3.1. NANOTECNOLOGIA I NANOMEDICINA 

 

3.1.1. NANOTECNOLOGIA 

La nanotecnologia és una ciència relativament nova, interdisciplinar, i que es pot aplicar a diferents camps de la 

investigació. Consisteix en la creació i l’ús de materials, dispositius i sistemes mitjançant el control de la matèria 

a escala nanomètrica (figura 1), generalment entre 1 i 100 nanòmetres, tot i que existeix una certa controvèrsia 

ja que una part de la comunitat científica pensa que qualsevol partícula entre 10 i 1000 nm estaria dins el camp 

de la nanotecnologia [1].  

L’etimologia de la paraula nanotecnologia està composta pel prefix nano, que indica una mesura (10-9) en notació 

científica i per la paraula tecnologia que fa referència a l’avenç i a l’evolució de la ciència en relació a l’aplicació 

de la tecnologia a la societat i la indústria.  

Quan parlem de nanotecnologia no únicament parlem de materials de dimensions molt petites, sinó també del 

canvi que pateixen les propietats fisicoquímiques dels materials quan es treballa a escala nanomètrica, com per 

exemple: la conductivitat elèctrica, el color, la resistència o l’elasticitat [2].   

 

 

 

 

3.1.2. NANOMEDICINA 

La nanomedicina és la branca de la medicina que aprofita els coneixements de la nanotecnologia per aplicar-los 

a les ciències de la salut [1]. El seu objectiu principal és prevenir, diagnosticar i tractar malalties d’una forma més 

eficaç i, en conseqüència, entendre els processos patofisiològics que intervenen en l’origen i el curs d’una 

malaltia determinada [3].  

Agrupa tres àrees principals: el nanodiagnòstic, la medicina regenerativa i la nanoteràpia [2].  

 

Figura 1. Escala nanomètrica. Font: www.revistaconciencia.com. 
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 Nanodiagnòstic 

 

El nanodiagnòstic consisteix en el desenvolupament de sistemes d’anàlisi i d’imatge per detectar una 

malaltia o un mal funcionament cel·lular el més aviat possible, tant in vivo com in vitro. Dins del 

nanodiagnòstic hi ha dos camps principals de treball: els nanosistemes d’imatge i els nanobiosensors.  

 

 Medicina regenerativa 

 

La medicina regenerativa té com a objectiu reparar o substituir teixits i òrgans danyats aplicant eines 

nanotecnològiques. Es tracta d’estimular els propis mecanismes reparadors del cos humà per tal de 

reparar aquell teixit afectat. Això s’aconsegueix mitjançant l’aplicació de mètodes procedents de la 

teràpia gènica, la teràpia cel·lular i l’enginyeria de teixits. Un dels majors èxits de la medicina 

regenerativa ha estat el desenvolupament de biomaterials amb la capacitat d’imitar la matriu 

extracel·lular constituint un suport idèntic al que apareix de forma natural a les cèl·lules. En aquest 

suport es fan créixer cèl·lules progenitores per posteriorment implantar-les en el pacient i així reparar 

o substituir l’òrgan afectat.  

 

 Nanoteràpia  

 

La nanoteràpia es centra en l’ús de les nanopartícules com a sistema d’alliberament de fàrmacs. 

L’objectiu és produir nanoestructures que transportin el fàrmac fins al seu lloc d’acció i un cop allà 

l’alliberin de forma controlada, evitant la seva acció en zones no desitjades. D’aquesta manera 

s’aconsegueix incrementar l’eficàcia dels fàrmacs i reduir la toxicitat. Actualment existeixen diferents 

tipus de nanopartícules amb la capacitat de incorporar diferents tipus de fàrmacs, i també transportar 

molècules  com proteïnes o àcids nucleics [2]. 

En el present treball de recerca em centraré en aquesta darrera àrea: la nanoteràpia.  

 

3.2. NANOTERÀPIA 

 

La utilització de les nanopartícules  ha despertat l’interès dels investigadors i de la industria farmacèutica com a 

sistemes d’alliberament dirigit de fàrmacs per  aplicar-los al tractament de diverses malalties. Actualment, ja 

existeixen en el mercat diversos medicaments pel tractament del càncer que incorporen aquesta tecnologia i 

altres estan en fase d’estudi. D’altra banda, la possibilitat d’incorporar DNA i RNA en nanopartícules obre la porta 

a utilitzar aquest sistema de vehiculització en la teràpia gènica. 

 

3.2.1. NANOSISTEMES D’ALLIBERAMENT DE FÀRMACS 

3.2.1.1. Conceptes generals  

Abans de comentar les característiques fisicoquímiques dels nanosistemes, és necessari establir què és  un 

nanosistema d’alliberament dirigit de fàrmacs i per contestar aquesta pregunta s’han de considerar una sèrie de 

conceptes bàsics, com quins són els processos que segueix un fàrmac a l’organisme o què entenem per sistema 

d’alliberament de fàrmacs. 
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a) Farmacocinètica  

 

El fàrmac es el principi actiu d’un medicament, aquell component que produeix els efectes terapèutics. Per poder 

produir el seu efecte terapèutic, el fàrmac ha d’arribar al seu lloc d’acció i interactuar amb la seva diana, també 

anomenada target (per exemple un receptor o un enzim). Ara bé, s’ha de tenir present que el fàrmac un cop 

absorbit es distribueix per tot l’organisme i pot actuar sobre teixits sans produint efectes perjudicials o adversos. 

A més, és sotmès a processos de metabolització i degradació i finalment és eliminat de l’organisme. Els processos 

que pateix el fàrmac des de que s’introdueix a l’organisme fins a la seva eliminació s’anomenen farmacocinètica. 

Les  característiques farmacocinètiques d’un fàrmac tenen una gran influència en la seva eficàcia terapèutica. 

Per exemple, un fàrmac que té una baixa absorció o una elevada eliminació, no arribarà en quantitat suficient al 

seu target i per tant els seus efectes terapèutics seran menors [4]. 

 

b) Sistema d’alliberament dirigit de fàrmacs 

 

L’administració convencional dels fàrmacs sovint requereix dosis elevades o administracions repetides per 

produir l’efecte terapèutic desitjat, el que pot derivar en l’aparició d’efectes adversos. A més, el fet d’administrar 

un fàrmac varies vegades dificulta que el pacient segueixi correctament el tractament. Els avenços en 

biotecnologia han permès dissenyar sistemes d’alliberament controlat de fàrmacs (drug delivery Systems o DDS) 

com les matrius polimèriques o hidrogels i més recentment nanopartícules. Per tant, podríem entendre un DDS 

com un vehicle que permet transportar i alliberar el fàrmac de forma controlada, de manera que es minimitzen 

els efectes adversos dels fàrmacs, s’incrementa la seva eficàcia i es redueix la dosi necessària [5].   

Però aquest tipus de sistemes no tenen la capacitat d’anar selectivament a la cèl·lula on es vol produir l’efecte 

terapèutic, pel que el fàrmac es distribueix per tot l’organisme i no arriba una quantitat suficient al lloc d’acció. 

Per solucionar aquest problema s’estan desenvolupant els nanosistemes d’alliberament dirigit de fàrmacs, que 

són sistemes basats en nanopartícules que  permeten dirigir el fàrmac selectivament a la seva cèl·lula diana i 

alliberar-lo a un ritme i concentració adequada, en resposta a un estímul (targeted-drug delivery) [6].  

 

c) Com ha de ser un nanosistema? 

 

Les nanopartícules són petites partícules en un rang que va generalment dels 10 als 100 nanòmetres (tot i que 

en biomedicina es considera que és fins als 500 nm) [7]. Poden estar formades per diversos materials, però ha 

de ser un material biocompatible i biodegradable, capaç d’incorporar el fàrmac. La incorporació del fàrmac es 

produeix principalment per dissolució, adsorció o encapsulació [8]. 

Per aconseguir dirigir selectivament una nanopartícula a la seva cèl·lula diana i evitar la seva degradació i 

eliminació, és necessari modificar les seves propietats fisicoquímiques, controlant la mida i la càrrega i 

funcionalitzant la seva superfice  amb la incorporació de lligams específics [8, 9].  

Per tant, seleccionant el tipus de nanopartícula apropiat, ajustant les característiques fisicoquímiques i 

funcionalitzant la superfície de la nanopartícula, no només es poden dirigir els fàrmacs al  seu target sinó que 

també es pot controlar la seva distribució i eliminació. D’aquesta manera, s’assoleix una concentració òptima de 

fàrmac en la cèl·lula diana, el que permet incrementar la seva eficàcia terapèutica i reduir la dosi, disminuint la 

toxicitat sobre les cèl·lules sanes [3].  
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3.2.1.2. Propietats fisicoquímiques dels nanosistemes 

Les característiques fisicoquímiques de les nanopartícules els poden donar moltes avantatges per a la seva 

utilització en el transport de fàrmacs. Les més importants són el material del qual estan formades, la mida, la 

forma i la superfície. Seleccionant adequadament els materials i modificant la resta de propietats es poden 

modular molts dels processos implicats en el targeted drug delivery [10]. 

 

a) Materials 

Les nanopartícules utilitzades com a drug delivery systems generalment es classifiquen en: inorgàniques, 

polimèriques i lipídiques, en funció del tipus de material principal que s’utilitza en la seva formulació (figura 3). 

 

i. Inorgàniques 

Les nanopartícules inorgàniques poden estar formades per una gran varietats de materials inorgànics però les 

més utilitzades en les aplicacions biomèdiques són les nanopartícules metàl·liques i les de sílice mesoporosa [11]. 

 

 Nanopartícules Metàl·liques 

Les nanopartícules metàl·liques, com les d’or o plata, tenen moltes propietats òptiques i electròniques, 

derivades de la seva mida i la seva composició. S’han utilitzat per diverses aplicacions biomèdiques 

incloent sondes per microscopis electrònics per visualitzar components cel·lulars, alliberament de 

fàrmacs, detecció, diagnosi i teràpia. A més, aquest tipus de nanomaterials tenen importants aplicacions 

com a sensors químics, al unir-se amb lligands d’afinitat [11]. 

Actualment, les nanopartícules magnètiques han captat una considerable atenció ja que posseeixen 

unes propietats magnètiques úniques i tenen l’habilitat de funcionar a nivell cel·lular i molecular, 

convertint-les en una gran eina per les imatges per ressonància magnètica i per l’alliberament de 

fàrmacs [11]. 

 

Figura 2. Principals avantatges dels nanosistemes  [19]. 
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 Nanopartícules de sílice mesoporoses  

Les nanopartícules de sílice mesoporoses estan sent molt utilitzades en el camp mèdic degut a les seves 

característiques com: la seva gran superfície, l’estabilitat tèrmica, la mida dels porus, l’excel·lent 

biocompatibilitat, la capacitat de controlar la seva mida i forma, així com les superfícies dobles [12]. 

A causa de la seva estructura mesoporosa i les seves propietats superficials ben definides aquest tipus 

de nanopartícules són ideals per l’encapsulació de medicaments farmacèutics, proteïnes i altres 

molècules biogèniques [11]. 

 

ii. Polimèriques 

Els polímers són macromolècules formades per la unió d’una o més unitats simples anomenades monòmers. Els 

polímers més utilitzats en la formulació de nanosistemes són els copolímers, formats per dos o més unitats 

repetitives que poden disposar-se al atzar, de forma alternada, (s’alterna un monòmer de cada tipus) o en blocs, 

per exemple dos monòmers d’un tipus i tres d’un altre, en forma alternada. 

Las nanopartícules polimèriques son partícules sòlides constituïdes por polímers naturals o sintètics. Hi ha una 

gran varietat de polímers biodegradables que tenen una elevada capacitat per unir-se a diferents substàncies, ja 

siguin lligands específics que presentin especificitat per un teixit o compostos que incrementin la seva 

hidrosolubilitat. Tot això fa que tinguin un gran interès en el targeted drug delivery. Dintre d’aquest grup es 

diferencien els dendrímers, les micel·les i les nanopartícules polimèriques [13]. 

 

 Dendrímers  

Els dendrímers són un tipus de polímers altament ramificats, reben el nom de dendrímer (dendron = 

arbre) perquè la seva estructura tridimensional s’assembla a un arbre. Presenten una estructura 

simètrica que es caracteritza per la presencia d’un nucli (que és el punt on s’inicien les ramificacions), 

diferents rames (formades per unitats repetitives), i múltiples grups funcionals perifèrics. La possibilitat 

de controlar la seva constitució química i incorporar diferents grups funcionals en posicions específiques 

fa que tinguin un interès potencial en l’alliberament dirigit de fàrmacs [11].  

 

 Micel·les 

Les micel·les polimèriques estan formades per copolímers amfifílics, es a dir estan formats per 

monòmers hidrofílics i hidrofòbics, que es disposen en blocs. Els blocs hidrofòbics s’associen per formar 

un nucli hidrofòbic, mentre que els blocs hidrofílics formen una coberta externa que estabilitza la seva 

dispersió en un medi aquós. 

El nucli hidrofòbic permet  solubilitzar i vehiculitzar fàrmacs hidrofòbics, mentre que la coberta és la que 

separa el fàrmac del medi extern.  Depenent de les propietats de la coberta, com espessor o porositat, 

i de la interacció del fàrmac amb el nucli, l’alliberament del fàrmac serà més o menys ràpid [11, 14]. 

Aquesta estructura nucli-coberta (core-shell) de les micel·les polimèriques pot modificar-se canviant la 

composició de la cadena polimèrica, per assolir un alliberament òptim del fàrmac.  

D’altra banda, la seva mida petita permet que s’acumulin en els teixits tumorals i a més poden 

incorporar-se lligams específics a la superfície de la nanopartícula per tal de que pugui ser reconeguda 

per receptors cel·lulars específics de la cèl·lula diana. Tot això fa que les micel·les polimèriques siguin 

adequades per ser utilitzades com a nanosistemes efectius en l’alliberament dirigit de fàrmacs [15]. 
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 Nanopartícules polimèriques  

Les nanopartícules polimèriques estan formades per una gran varietat de polímers biodegradables, que 

poden ser tant naturals com sintètics. Entre els polímers naturals més utilitzats es troba el quitosan, de 

naturalesa polisacàrida, i dintre dels sintètics destaquen l’àcid polilàctic (PLA), l’àcid poliglicòlic (PGA) i 

l’àcid polilàctic-co-glicòlic (PLGA).  

Les nanopartícules polimèriques tenen forma esfèrica i en funció de l’estructura moltes vegades es 

diferencia entre nanocàpsula o nanoesfera. En les primeres, el fàrmac està atrapat o encapsulat dins la 

nanopartícula, mentre que a les segones està absorbit físicament o lligat químicament a la superfície de 

la nanopartícula. Tenen un gran potencial en l’alliberament dirigit de fàrmacs, ja que permeten 

modificar les característiques físicoquímiques de la nanopartícula i incorporar lligams específics que 

permetin dirigir-les a les cèlules diana [11].  

 

iii. Lipídiques  

Les nanopartícules lipídiques son aquelles que estan constituïdes per components lipídics (naturals o sintètics) i 

poden tenir estructures diverses. Les més utilitzades en el mon farmacèutic són els liposomes i les nanopartícules 

lipídiques sòlides.  

 

 Liposomes  

Els liposomes són estructures esfèriques formades per una bicapa lipídica que actua com a coberta 

envoltant completament un nucli aquós [10, 15]. L’ús dels liposomes com a nanosistemes per la 

quimioteràpia té moltes avantatges, com la elevada eficiència d’encapsulació i la gran capacitat de 

càrrega del fàrmac, unit a la habilitat de dirigir el fàrmac específicament a la cèl·lula diana i alliberar-lo 

de forma controlada. A més, presenten una  bona estabilitat i biocompatibilitat amb una baixa 

immunogenicitat i menys efectes adversos [15]. 

Els liposomes s’han convertit en el primer delivery system en nanomedicina que hagi arribat a la aplicació 

clínica. S’han utilitzat com a nanosistemes de fàrmacs quimioterapèutics en el càncer de mama, el 

càncer d’ovari i el sarcoma de Kaposi, i han aconseguit bons resultats. Un exemple és el Doxcil, que ha 

estat aprovat per la FDA i actualment està disponible per a la pràctica clínica [10, 15]. 

 

 Nanopartícules lipídiques sòlides 

Les nanopartícules lipídiques sòlides (SLNs) són partícules esfèriques que existeixen en una gran varietat 

de mides, oscil·lant entre 30 i 1000 nm. Estan formades per un nucli lipídic sòlid envoltat d'una capa de 

tensioactius. Al estar formades per lípids fisiològics, que es degraden fàcilment, es consideren sistemes 

biològicament segurs. A més, permeten la producció a gran escala i l’emmagatzematge durant un llarg 

període de temps. En apartats posteriors es detallarà la seva aplicació actual per l’administració d’àcids 

nucleics i la seva utilitat potencial en la teràpia gènica [16]. 
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b) Mida 

La mida és un dels paràmetres més importants en la selecció de les nanopartícules, ja que influeix en aspectes 

com l’eficàcia i la seguretat del tractament [15]. La mida d’una nanopartícula ha de permetre que la nanopartícula 

penetri en el teixit on ha d’actuar i sigui captada per la cèl·lula diana. A més, al mateix temps ha d’evitar els 

sistemes de degradació de l’organisme, com el sistema reticuloendotelial o fagocític mononuclear (SFM) [17].  

La mida petita permet una penetració més eficaç de les barreres fisiològiques, accés als capil·lars i la seva 

acumulació en l’òrgan diana [9], el que incrementa la retenció de les nanopartícules en el seu lloc d’acció, 

augmentant la seva eficàcia i disminuint la toxicitat [15, 18]. 

Ara bé, per aconseguir incrementar realment l’eficàcia terapèutica, el fàrmac que arriba a cèl·lula diana ha de 

ser alliberat i ha de poder dur a terme la seva funció. No serveix de res que la nanopartícula arribi a la cèl·lula 

diana si el fàrmac no es alliberat correctament. La mida de les nanopartícules també pot influir en la velocitat 

d’alliberament del fàrmac. A mesura que la seva mida es va fent més petita, la seva àrea de superfície en relació 

a la proporció de volum es va fent més gran. Això implica que una major part del fàrmac està més a prop de la 

superfície de la partícula comparat amb una molècula més gran. Aquesta proximitat a la superfície determina un 

alliberament més ràpid del fàrmac [9]. 

D’altra banda, la mida de la nanopartícula afecta a la seva eliminació. A mesura que augmenta la mida de la 

nanopartícula s’incrementa la seva eliminació. En certs nanosistemes l’objectiu principal és evitar el sistema 

fagocític mononuclear, que s’encarrega de filtrar i eliminar les molècules o substàncies desconegudes. Evitant 

aquest sistema el temps total en la circulació de la sang augmenta, així com la fracció de la dosi de fàrmac 

administrat que arriba al seu target [7]. 

Per tant, modulant la mida de la nanopartícula podem afectar diversos processos implicats en el targeted-drug 

delivery com el temps de circulació, la captació cel·lular, l’alliberament del fàrmac o la eliminació i, d’aquesta 

manera, aconseguir millorar l’eficàcia terapèutica i disminuir els efectes adversos. No existeix una mida correcta 

per qualsevol situació sinó que s’han de valorar tots els factors que poden influir en el procés d’alliberament del 

fàrmac que estem considerat, tenint en compte la via d’administració i la malaltia a tractar [13]. 

 

Figura 3. Tipus de nanopartícules. Font: https://www.researchgate.net. 
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c) Forma 

Els temps que està un fàrmac en el torrent sanguini determina en gran part la seva eficàcia terapèutica, ja que al 

incrementar-se el temps de circulació hi ha més possibilitats que pugui accedir al seu lloc d’acció i produir el seu 

efecte terapèutic.  

La forma de la nanopartícula ha demostrat tenir una gran influència en el temps de circulació pel corrent sanguini 

dels nanosistemes, modulant la interacció amb el sistema fagocític mononuclear i la seva distribució corporal, 

així com en la internalització a la cèl·lula [15, 19]. 

La forma més utilitzada en el disseny de nanosistemes ha estat l’ esfèrica, ja que el mètode de síntesis es més 

senzill. Això ha fet que la majoria d’estudis utilitzin principalment aquesta forma i es disposi de poca informació 

respecte a altres formes. Alguns estudis han comparat la forma esfèrica amb altres formes i els resultats mostren 

que la forma esfèrica és la que és captada de forma més eficient per les cèl·lules [15]. De tota manera, altres 

estudis semblen demostrar que algunes formes no esfèriques, com les filamentoses, tenen més capacitat de 

carregar fàrmacs, un temps de circulació més llarg i una millor internalització cel·lular, entre d’altres. De fet, 

alguns autors suggereixen que aquestes podrien ser el nanosistemes perfectes per tractar algunes malalties, com 

el càncer per exemple, ja que s’acumula una quantitat major dintre els tumors i el seu efecte té una major 

duració, però serà necessari simplificar els mètodes de síntesis [13, 20].  

 

d) Càrrega i modificació de la superfície  

La càrrega de les nanopartícules pot afectar a la seva estabilitat i el temps que el fàrmac està a la circulació. A 

més, juga un paper crític en la capacitat d’adhesió i captació cel·lular de la nanopartícula.  

L’estabilitat d’una nanopartícula depèn del grau de càrrega superficial que presenta. Partint de la base que dues 

partícules que tenen la mateixa càrrega elèctrica es repelen, cabria esperar que quan major es el la càrrega 

superficial, major es el grau de repulsió entre elles i més difícil serà que s’agreguin, el que contribuiria a la seva 

estabilitat [9].  

D’acord amb aquesta premissa, els nanosistemes amb una càrrega neutral normalment estan caracteritzats per 

un augment de l’agregació i una disminució de l’estabilitat física, i a causa de la seva dèbil interacció amb les 

cèl·lules, tendeixen a alliberar el fàrmac en l’espai extracel·lular. D’altra banda, els nanosistemes carregats 

positivament condueixen a una repulsió electrostàtica entre ells i prevenen la seva agregació.  

Ara bé, la càrrega superficial també afecta al reconeixement de la nanopartícula per part del sistema fagocític 

mononuclear, que elimina més ràpidament a les nanopartícules carregades negativament, reduint el seu temps 

de circulació [19]. 

D’altra banda, és important tenir en compte que les membranes cel·lulars estan carregades negativament, per 

tant en funció de la càrrega de la nanopartícula es produirà una captació més o menys eficient. En el cas dels 

nanosistemes formulats amb polímers aniònics, al arribar a la proximitat de les membranes cel·lulars sortiran 

repel·lits, ja que la seva càrrega superficial és més negativa, el que redueix la adhesió cel·lular i dificulta la seva 

captació cel·lular. En canvi, els nanosistemes catiònics faciliten l’atracció i l’adhesió a la membrana, el que crea 

unes propietats favorables per la internalització cel·lular mitjançant l’endocitosi o altres mecanismes [7]. 

Tot i això, la càrrega no és la única característica de la superfície que influeix en la interacció amb la cèl·lula diana. 

Per aconseguir un alliberament dirigit del fàrmac a una cèl·lula en concret és necessari funcionalitzar la superfície 

de la nanopartícula, és a dir, modificar la superfície de la nanopartícula mitjançant la conjugació amb lligams que 

permetin una captació específica per part de la cèl·lula diana (figura 4).  

D’altra banda, la superfície de la nanopartícula també juga un paper molt important en la seva degradació i 

eliminació. Un cop el nanosistema entra en contacte amb el medi  biològic interacciona amb diverses molècules 
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de l’entorn, fonamentalment proteïnes, que queden adsorbides al material de la superfície, formant una capa 

externa anomenada corona [21, 22].   

Aquestes proteïnes poden interactuar amb components cel·lulars accelerant la eliminació de la nanopartícula, 

però també poden desestabilitzar l’estructura de la nanopartícula, produint l’alliberament del fàrmac abans de 

que arribi al seu target. D’altra banda, la presència d’aquesta capa  proteica pot emmascarar lligams selectius 

que reconeixen la cèl·lula diana i impedir la captació cel·lular. Tot plegat implica una pèrdua d’eficàcia terapèutica 

[23].  

La modificació de les característiques fisicoquímiques de la nanopartícula i la utilització de diversos recobriments 

permet  limitar l’adsorció de proteïnes, incrementar el temps de circulació del nanosistema i evitar la captació 

cel·lular no específica [21].   

 

e) Solubilitat  

Els fàrmacs que són poc solubles en aigua tenen més possibilitats de ser eliminats del corrent sanguini abans 

d’arribar a la cèl·lula diana.  

L’ús de nanosistemes hidrofílics per encapsular aquests fàrmacs pot fer que millori la seva solubilitat, i d’aquesta 

manera facilitar que arribi una fracció més elevada de la dosi administrada al seu target i aconseguir un 

alliberament més efectiu [13].  

D’altra banda, el sistema fagocític mononuclear reconeix els materials hidrofòbics com a estranys i els elimina de 

la circulació sanguínia. Per tant, aquelles nanopartícules que incorporin a la seva superfície materials hidròfils, a 

més d’incrementar la seva solubilitat, reduiran la seva eliminació.  

Moltes vegades per millorar la solubilitat de les nanopartícules s’addicionen polímers solubles, que incrementen 

la seva solubilitat i estabilitat i eviten la eliminació per part del SFM abans de que el fàrmac arribi al lloc d’acció, 

incrementant el temps de circulació i la fracció de fàrmac que arriba al seu target [13]. 

 

 

 

Figura 4. Propietats fisicoquímiques de la nanopartícula. Font: Royal Society of Chemistry (https://pubs.rsc.org). 
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3.2.1.3. Toxicitat 

L’aplicació dels nanosistemes al tractament d’una determinada malaltia va dirigit a incrementar l’eficàcia 

terapèutica dels fàrmacs, però també a reduir la seva toxicitat. Per tant, la primera característica que ha de 

complir un nanosistema és no tenir efectes tòxics per a la salut. Per aconseguir-ho, primer s’han d’analitzar les 

propietats tòxiques de les nanopartícules i els seus efectes a l’organisme; i a continuació, s’han de sotmetre a 

rigorosos estudis i proves de toxicitat abans de que es puguin aplicar a la pràctica clínica [15, 24, 25]. 

Degut a la seva mida, les nanopartícules poden travessar les barreres epitelials i endotelials i a través de la sang 

i la limfa arribar als diferents teixits i ser captades per la cèl·lula. De fet, no només entren a la cèl·lula, sinó també 

a orgànuls com la mitocòndria i el nucli. Això dona una idea de la capacitat potencial que tenen d’afectar 

processos biològics essencials (com el metabolisme cel·lular) i provocar alteracions del material genètic que 

poden arribar a produir la mort cel·lular [24].  

Els estudis de toxicitat de nanopartícules realitzats en humans han mostrat que les nanopartícules causen 

trombosi augmentant l’agregació de les plaquetes i també poden produir: inflamació de les vies respiratòries 

superiors i inferiors, trastorns neurodegeneratius, accidents vasculars cerebrals, infarts de miocardi i altres 

trastorns. Aquests efectes tòxics són conseqüència de la interacció de les nanopartícules amb els diferents 

components cel·lulars que es produeixen tant per mecanismes químics com físics (figura 5) [24]. 

 

 

Mitjançant mecanismes químics les nanopartícules alliberen ions tòxics, alteren el transport iònic de la 

membrana, produeixen especies reactives d’oxigen que acaben produint un estres oxidatiu cel·lular i indueixen 

la síntesis de compostos implicats en processos inflamatoris.  

Els mecanismes físics es produeixen com a conseqüència de la mida i la superfície de la nanopartícula, que inclou 

la disrupció de les membranes, alteració dels processos de transport, la modificació de la conformació de les 

proteïnes i la seva agregació entre altres [25]. 

La toxicitat de les nanopartícules ve determinada per diversos factors: i) el propi material ii) les seves 

característiques fisicoquímiques i la interacció amb l’entorn biològic del cos humà.  

i) La descomposició de les nanopartícules pot alliberar substàncies tòxiques i això dependrà en gran 

mesura del material que les forma. Les nanopartícules que s’utilitzen com a nanosistemes han de estar 

formades per materials biocompatibles (capaços de dur a terme la seva funció sense provocar una 

resposta negativa en l’organisme) i biodegradables, és a dir, que els productes derivats de la seva 

degradació puguin ser eliminats per l’organisme sense produir efectes tòxics. S’han dissenyat molts 

Figura 5. Mecanismes implicats en la toxicitat cel·lular de les nanopartícules [27].  
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biomaterials que intenten assimilar-se el màxim possible als materials biològics per així evitar els 

problemes comentats.  

Ara bé, les característiques intrínseques del biomaterial per si soles no determinen que un biomaterial 

sigui biocompatible. Un mateix biomaterial pot provocar efectes adversos sobre un teixit, que no tenen 

perquè produir-se si s’aplica en un altre teixit. Per tant, és necessari avaluar la biocompatibilitat d’un 

material en cada cas segons el teixit i la forma d’aplicació [26, 27].  

ii) Les propietats fisicoquímiques de la nanopartícula (fonamentalment la mida i la superfície) també 

afecten a la seva toxicitat. El canvi de les propietats fisicoquímiques de la nanopartícula influeix en la 

interacció amb les molècules de l’entorn biològic on es troba i acaba afectant a la seva distribució. Per 

exemple, s’ha observat que les nanopartícules d’una mida menor tenen una major distribució i 

provoquen efectes adversos més greus que les de major mida, malgrat que estiguin fetes amb els mateix 

material.  

D’altra banda, aquestes propietats fisicoquímiques fan que moltes nanopartícules no siguin 

reconegudes pels sistemes protectors de les cèl·lules i de l’organisme, el que disminueix la seva 

degradació i afavoreix que s’acumulin en certs òrgans o teixits [28]. 

Per tant, el disseny d’un nanosistema que pugui ser utilitzat de forma segura en la pràctica clínica obliga a 

optimitzar el paràmetres de biocompatibilitat, les característiques fisicoquímiques, però també controlar el 

procés de fabricació, l’estabilitat, la concentració o la reproductibilitat a fi d’assolir els objectius terapèutics, 

minimitzant la seva toxicitat (figura 6) [10]. 

 

 

 

 

Figura 6. Factors a tenir en compte per fabricar un nanosistema que pugui ser aplicat a la clínica [8].  
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3.2.2. DIRECCIONAMENT/ ORIENTACIÓ (TARGETING) DELS NANOSISTEMES 

El principal objectiu del targeted drug delivery és dirigir al fàrmac de forma selectiva al seu lloc d’acció, 

concentrant el fàrmac en el teixit danyat i evitant la seva acció sobre teixits sans. Aquest procés de 

direccionament o orientació del nanosistema cap al lloc d’acció s’anomena targeting i es pot produir a diferents 

nivells: es pot dirigir el nanosistema a la vasculatura del teixit afectat (per exemple d’un tumor), directament al 

teixit afectat, a cèl·lules específiques d’aquest teixit, o inclús components individuals d’aquestes cèl·lules [29]. 

Per aconseguir aquest objectiu s’han desenvolupat dues estratègies d’actuació, el targeting passiu i l’actiu (figura 

7) [4]. 

 

a) Targeting passiu 

La majoria de medicaments basats en nanosistemes com a forma de vehiculització de fàrmacs s’han 

desenvolupat pel tractament de diferent tipus de càncer i també per algunes malalties inflamatòries. Els teixits 

tumorals i inflamats presenten característiques diferencials respecte als sans. Es caracteritzen per una elevada 

permeabilitat dels vasos que irriguen aquests teixits, el que afavoreix el pas de les nanopartícules. Aquest 

increment de la permeabilitat és degut a que, per la pròpia situació patològica, el endoteli vascular està fenestrat, 

és a dir, presenta petites separacions o porus que faciliten el pas de les nanopartícules. 

D’altra banda, aquests teixits presenten una menor capacitat d’eliminació de les nanopartícules, ja que el 

drenatge limfàtic està molt reduït, el que afavoreix la seva retenció en el teixit afectat. Aquest efecte característic 

dels teixits tumorals i d’aquells que estan afectats per processos inflamatoris s’anomena efecte de permeabilitat 

i retenció augmentada (enhanced permeability and retention effect o EPR) [17, 30, 31]. 

Aquestes diferències anatòmiques permeten l’entrada passiva de les nanopartícules al teixit malalt i la seva 

acumulació sense necessitat d’incorporar un lligam específic a la seva superfície [1]. El targeting passiu a tumors 

sòlids mitjançant nanosistemes permet assolir concentracions de fàrmacs varies vegades superiors a les 

obtingudes si s’administren els fàrmacs lliures [30]. Ara bé, aquest tipus d’orientació requereix que els 

nanosistemes puguin circular a la sang durant un llarg període de temps per així aportar un nivell suficient 

d’acumulació de fàrmac a la cèl·lula diana i que, a més, siguin capaços d’evitar el sistema immune [4, 32]. Un 

altre inconvenient és que el targeting passiu no impedeix l’acumulació d’aquestes nanopartícules en altres teixits 

que també presenten endoteli fenestrat com el fetge o la melsa. 

Tenint en compte aquestes consideracions, l’objectiu a assolir és elevar la especificitat del nanosistema pel teixit 

tumoral o inflamat, incrementant l’acumulació de les nanopartícules en el teixit malalt. El principal factor que 

determina aquesta major especificitat pel teixit afectat és la mida, però també influeix la càrrega i la superfície 

de la nanopartícula.  

En primer lloc, el nanosistema ideal hauria de tenir una mida entre 10nm i 100nm perquè per poder passar per 

la vasculatura dels teixits afectats han de tenir una mida menor de 400nm però per evitar la filtració pels ronyons 

han de ser més grans de 10nm, i per evitar sé capturats pel fetge han de ser més petits que 100nm. En segon 

lloc, la càrrega de les nanopartícules hauria de ser neutral o aniònica per evadir eficientment l’eliminació renal. 

Per últim, els nanosistemes s’han d’ocultar del sistema fagocític mononuclear, ja que si els identifica com a 

material estrany els pot destruir i eliminar del corrent sanguini, pel que en molts casos requerirà modificar la 

seva superfície [11]. 

Malgrat els avenços que s’han fet en la formulació d’aquest tipus de nanosistemes, continuen presentant algunes 

desavantatges. S’ha de tenir present que el EPR i, en conseqüència, el targeting passiu és molt variable ja que 

depèn en gran part del tipus de tumor, principalment del grau de vascularització, i varia d’un pacient a l’altre en 

un mateix tipus de tumor, el que pot suposar una elevada variabilitat en la resposta al fàrmac [31]. 
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b) Targeting actiu 

En el cas de l’orientació activa, el direccionament al teixit diana es produeix mitjançant la unió de lligams a la 

superfície de la nanopartícula capaços d’interactuar de forma específica amb la cèl·lula diana. La conjugació de 

la nanopartícula amb aquests lligams pot reduir la captació no especifica per part d’altres teixits [13]. 

A fi de incrementar l’especificitat per la cèl·lula diana, aquests lligams haurien d’unir-se a receptors, antígens o 

molècules que estiguin sobre-expressats o que s’expressin de forma exclusiva en el teixit malalt i que a més 

estiguin distribuïts de forma homogènia per tot el teixit. D’aquesta forma, s’incrementaria la captació per part 

de la cèl·lula diana i s’assoliria una major concentració del fàrmac en el seu lloc d’acció, minimitzant els efectes 

sobre els teixits sans [17, 33]. 

Els lligams que es poden utilitzar són molt variats. Poden ser des de molècules petites com l’àcid fòlic i 

carbohidrats, fins a macromolècules com els pèptids, proteïnes, anticossos o àcids nucleics, com aptàmers i 

oligonucleòtids. En el procés de selecció del lligam s’haurà de buscar una molècula que tingui una gran selectivitat 

pel receptor o molècula de la cèl·lula diana a la que va dirigit i que un cop produïda aquesta interacció el conjugat 

nanopartícula-receptor pugui ser internalitzat [34]. 

A més, aquest lligam ha de tenir una mínima interacció amb les cèl·lules sanes, per reduir la captació inespecífica 

i no han de ser reconeguts pel sistema immunitari o el SFN, responsables de la seva eliminació [9, 35]. Una forma 

de reduir aquesta eliminació és optimitzar  la densitat d’aquests lligams a la superfície de la nanopartícula, de tal 

manera que la nanopartícula eviti la interacció amb proteïnes plasmàtiques i el reconeixement per part del SFN 

i s’incrementi el temps de circulació a la sang [13].  

Malgrat tot, en la pràctica clínica els nanosistemes d’orientació activa que s’han assajat pel tractament del càncer 

no han mostrat superioritat com a tècnica d’alliberament selectiu del fàrmac. Una de les raons d’aquest 

problema és que el nombre de fàrmacs que es poden carregar és limitat, a més de la dificultat d’escalar la 

producció i l’alt cost que suposa la seva fabricació [17]. 

 

 

 

 

3.2.3. INTERNALITZACIÓ DELS NANOSISTEMES 

Una nanopartícula situada a l’exterior de la cèl·lula pot interactuar amb les membranes cel·lulars i entrar a dins 

la cèl·lula via difusió passiva o endocitosis. La endocitosis implica un procés amb varies etapes en el qual els 

components extracel·lulars interactuen amb les membranes cel·lulars formant invaginacions. Després aquestes 

invaginacions es comprimeixen per formar endosomes o fagosomes i són dirigides a compartiments diana a dins 

la cèl·lula [36]. 

 

Figura 7. Targeting passiu (a) i actiu (b) [13]. 
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a) Difusió passiva 

El procés de difusió passiva pot succeir quan una nanopartícula lipofílica creua la membrana lipídica. La difusió 

pot dependre de diversos factors relacionats amb les característiques de les nanopartícules. La càrrega superficial 

de la nanopartícula pot influenciar el grau en el qual les substàncies difonen passivament a través de la 

membrana plasmàtica lipofílica de varies cèl·lules [36]. 

 

b) Endocitosis  

La endocitosi és el procés pel qual la cèl·lula internalitza substàncies externes (com fluid extracel·lular, petites 

molècules o proteïnes), englobant-les en una invaginació de la membrana plasmàtica fins a formar una vesícula, 

que posteriorment es desprèn de la membrana plasmàtica i passa al citosol. Aquest procés es divideix en dos 

categories principals: i) la pinocitosi o ii) la fagocitosi [34]. Mentre que pràcticament totes les cèl·lules són 

capaces de fer la pinocitosi, la fagocitosi només succeeix en certes cèl·lules [37]. 

 

 Pinocitosi 

Dintre de la pinocitosi es diferencia entre macropinocitosi i endocitosi mediada per receptors. La macropinocitosi 

és un procés inespecífic en el que la membrana cel·lular s’invagina i després es fusiona, atrapant fluids i partícules 

en una vesícula que es desprèn de la membrana i es mou cap a l’interior cel·lular [37]. 

En canvi, la endocitosi mediada per receptors es un procés en el que s’internalitzen biomolècules que 

interaccionen amb receptors específics. Aquests receptors es situen en invaginacions de la membrana 

plasmàtica. Aquestes invaginacions estan recobertes per proteïnes, principalment clatrina (clathrin coated pit). 

En aquest cas, quan el lligam s’uneix al receptor es forma una vesícula que engloba el receptor juntament amb 

el seu lligam (figura 8). Aquesta vesícula es separa de la membrana plasmàtica per dirigir-se al interior cel·lular, 

on s’uneix a lisosomes que degraden el complex receptor-lligam, destruint el lligam i recuperant el receptor, que 

es dirigit de nou cap a la membrana plasmàtica [17, 18].  

 

 Fagocitosi 

La fagocitosi és exclusiva de certs tipus cel·lulars com els macròfags, les cèl·lules dendrítiques o neutròfils. Es un 

procés que va dirigit a internalitzar micropartícules com microorganismes o cèl·lules mortes. Aquestes partícules 

son ingerides per la cèl·lula gràcies a l’emissió de pseudòpodes al voltant de la partícula o microorganisme fins a 

envoltar-la completament i formar al voltant una vesícula, anomenada fagosoma que serà transportada al 

interior cel·lular on serà degradada a nivell lisosomal (figura 8). D’aquesta manera és com els macròfags, 

components del sistema immunitari, s’encarreguen d’eliminar elements estranys i, per tant, suposen un 

inconvenient per les nanopartícules ja que poden evitar que arribin o s’internalitzin a la cèl·lula.  
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3.2.4. ALLIBERAMENT DEL FÀRMAC 

Un cop les nanopartícules arriben a la cèl·lula diana han d’alliberar el fàrmac per produir el seu efecte terapèutic.  

L’alliberament d’un fàrmac d’un nanosistema depèn de diversos factors, com pot ser el pH, la temperatura, la 

solubilitat del fàrmac, però també de la composició dels materials que formen la nanopartícula i de las 

interacciones fisicoquímiques entre els components del sistema. Per tant, depenent del tipus de nanopartícula i 

de les característiques de l’entorn biològic, l’alliberament del fàrmac pot ser diferent . S’han descrit diversos 

mecanismes d’alliberament del fàrmac com la difusió a través de la matriu que constitueix la nanopartícula, la 

desorció del fàrmac unit o adsorbit a aquesta matriu, així com el swelling (inflament de la nanopartícula per 

entrada de solvent) i l’erosió de la matriu de la nanopartícula. En alguns casos el fàrmac s’allibera per la 

combinació de processos d’erosió i difusió (figura 9) [9]. 

 

 

 

 

Figura 8. Mecanismes implicats en la captació cel·lular de nanopartícules. Font: https://www.nature.com. 

 

 

 

 

 

Figura 9. Diversos mecanismes d’alliberament de nanosistemes. (a) Difusió; (b) 

Swelling (controlat per solvent); (c) Erosió (degradació de la matriu polimèrica); (d) 

Alliberament sensible a pH. Font: Son GH et al. J Pharm Investig 2017; 47:287–296. 
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Una de les estratègies que ha despertat més interès en la industria farmacèutica és la possibilitat de provocar 

l’alliberament controlat del fàrmac en el seu lloc d’acció mitjançant l’aplicació d’un estímul. La utilització de  

nanosistemes que provoquin l’alliberament del fàrmac en resposta a un estímul pot incrementar l’alliberament 

en els teixits danyats i reduir l’exposició del teixits sans al fàrmac, incrementant l’eficàcia terapèutica i reduint la 

toxicitat [31]. Els estímuls desencadenants de l’alliberament del fàrmac poden ser interns (degut a les pròpies 

condicions del teixit afectat per la malaltia) com el canvi de pH o la temperatura, o externs (aplicació d´estímuls 

físics), com els camps magnètics o ultrasons (figura 10) [4]. 

 

a) Estímuls interns 

Els nanosistemes poden ser dissenyats per respondre a estímuls endògens específics com la disminució de pH, 

el increment de temperatura, o la modificació de la concentració de certs components cel·lulars com el increment 

de la concentració de glutatió o la disminució de certs enzims, com las metaloproteinases [39]. 

 

 pH 

El pH és una de les característiques que permet diferenciar el teixit sa del teixit afectat al nostre cos. En les zones 

que presenten inflamacions, infeccions o tumors el pH és menor que als teixits normals, ja que als teixits sans és 

de 7,4 aproximadament mentre que als teixits tumorals oscil·la entre 6 i 7. Aquesta diferència s’ha utilitzat per 

desenvolupar nanopartícules sensibles a aquests canvis, que en notar el canvi de pH al passar d’un teixit sa a un 

afectat canviïn la seva estructura alliberant així el fàrmac al lloc desitjat [39]. 

 

 Temperatura  

Al igual que amb el pH, en l’alliberament de fàrmacs també s’utilitza la diferència de temperatura entre el teixit 

sa i l’afectat. Però, a diferència del pH, als teixits afectats la temperatura és major que als sans. S’ha vist que els 

materials termo-sensibles ajuden a dur a terme l’alliberament del fàrmac, el que resulta en una teràpia eficaç 

contra el càncer [39]. 

No obstant això, l’ús de nanopartícules sensibles al pH o a la temperatura presenta com a inconvenient que les 

diferències que es produeixen entre els teixits afectats per la malaltia i els teixits normals en termes de pH i 

temperatura no son suficients per assolir una elevada selectivitat per aquests teixits, el que limita la utilitat 

d’aquest mètode d’alliberament [4]. 

 

 Canvis en l’estat d’oxidació (Redox) 

Un altre estímul que pot estimular l’alliberament del fàrmac són els canvis en l’estat oxidatiu de la cèl·lula. El 

glutatió és un agent reductor que presenta una concentració més elevada en les cèl·lules tumorals que en les 

cèl·lules sanes. S’han dissenyat nanosistemes que es degraden quan la concentració de glutatió és molt elevada 

i d’aquesta manera alliberen el fàrmac [38]. 

D’altra banda, els teixits tumorals es caracteritzen per presentar hipòxia, és a dir, la concentració d’oxigen és 

menor que en els teixits sans. Aquest fet es pot aprofitar per desenvolupar nanopartícules que alliberin el fàrmac 

quan detectin una menor concentració d’oxigen [36]. 
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 Canvis en l’expressió d’enzims 

La expressió de determinats enzims, com poden ser cert tipus de proteases,  és més elevada en teixits tumorals 

o inflamats que en teixits sans. Aquesta particularitat s’ha utilitzat per dissenyar nanosistemes que incorporen 

en la seva estructura compostos que poden ser degradats per aquests enzims i al fer-ho es desencadena 

l’alliberament del fàrmac. Per exemple, si en el teixit tumoral està incrementada l’expressió de proteases, 

s’addiciona a la nanopartícula una seqüencia peptídica curta que sigui reconeguda per l’enzim [39].  

Per tant, aprofitant els canvis físics o químics associats a la pròpia malaltia, es poden dissenyar nanosistemes que 

siguin sensibles a aquests canvis i en resposta a ells provoquin l’alliberament del fàrmac en el teixit afectat, 

reduint la seva acció sobre els teixits sans. 

 

b) Estímuls externs 

Un altre estratègia per induir l’alliberament d’un fàrmac de forma específica es l’aplicació d’estímuls físics 

externament, com pot ser la aplicació local de calor per incrementar la temperatura, de llum, ultrasons o camps 

magnètics. Fins ara, la utilització de tècniques que produeixen un increment de temperatura com a estímul per 

alliberar el fàrmac sembla que és l’estratègia més prometedora [31]. 

 

 Temperatura 

Com hem comentat anteriorment, els canvis de temperatura poden utilitzar-se com a estímul intern per alliberar 

el fàrmac, però el problema és que no hi ha una diferència destacable entre el teixit sa i el afectat per la malaltia. 

Però si a més d’utilitzar aquesta condició pròpia de la malaltia s’escalfa la zona afectada aplicant una font de 

calor externa, es pot augmentar més la temperatura del teixit danyat fent que la diferència de temperatura entre 

els dos teixits sí que sigui destacable. De fet, s’ha demostrat que el fàrmac anticancerígen metotrexat, 

administrat per via intravenosa,  s’acumula més ràpidament als tumors dels ratolins quan s’incorpora dins de 

liposomes sensibles a la temperatura i simultàniament se li aplica una font externa de calor a l’àrea tumoral [4]. 

 

 Camps magnètics 

Per induir l’alliberament d’un fàrmac mitjançant l’aplicació d’un camp magnètic, és necessari que les 

nanopartícules tinguin en la seva composició un material magnètic, com pot ser l’òxid de ferro. Un candidat a 

aquest tipus de nanosistema podrien ser les nanopartícules que presenten un nucli magnètic d’òxid de ferro i 

una coberta formada per un polímer o bé nanocristalls d’òxid de ferro encapsulats en liposomes.  

Aquest tipus de nanosistemes responen a l’aplicació d’un camp magnètic, que es pot aplicar de forma alterna o 

permanent, mitjançant l’aplicació externa d’un imant. D’aquesta manera poden ser guiats al teixit afectat amb 

una alta especificitat, on alliberaran el fàrmac [4, 39].  

 

 Llum  

Una altra opció és l’aplicació de la llum per l’alliberament del fàrmac. Aquest és un mètode prometedor degut a 

la seva simplicitat i biocompatibilitat. Les fonts de llum que s’apliquen són la ultraviolada o la infraroja, sent  

aquesta última la més adequada ja que al tenir una longitud d’una major pot penetrar més profundament dins 

el cos (10 cm) i no és perillosa per a les cèl·lules. L’alliberament del fàrmac a través d’aquest estímul succeeix 

quan hi ha un canvi en la estructura de la nanopartícula com a conseqüència d’una reacció induïda per la llum. 
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Per exemple, en el càncer s’utilitza la llum en la teràpia fotodinàmica, on certs fàrmacs fotosensibles s’activen 

amb la llum per generar espècies reactives d’oxigen i radicals lliures per matar les cèl·lules tumorals [34]. 

 

 Ultrasons 

Per últim, hi ha una estratègia que es basa en utilitzar com a estímul els ultrasons. Les ones ultrasòniques poden 

provocar la desestabilització del nanosistema, l’alliberació del fàrmac i l’augment temporal de la permeabilitat 

dels vasos sanguinis, donant lloc a la captació cel·lular del fàrmac [38].  

Encara que s’estan desenvolupant nanosistemes sensibles als ultrasons per utilitzar-los en teràpia, actualment 

s’apliquen en el diagnòstic de malalties, com per exemple el càncer.  

 

 

 

 

3.2.5. DEGRADACIÓ I ELIMINACIÓ 

En els apartats anteriors hem revisat els processos que ha de seguir el nanosistema fins l’alliberament del fàrmac. 

Ara bé, per obtenir una elevada eficàcia terapèutica és necessària una acumulació important del fàrmac a la 

cèl·lula diana, que només és possible si el temps de circulació a la sang del nanosistema és elevat. Per aconseguir-

ho, el nanosistema ha de ser capaç de superar totes les barreres que es trobi en el seu trànsit fins a la cèl·lula 

diana [40].  

Les barreres que han de superar els nanosistemes varien en funció de la ruta escollida per administrar el fàrmac. 

Actualment la via d’administració més utilitzada és la intravenosa, per tant en aquest apartat ens centrarem en 

les barreres fisiològiques que ha de superar el nanosistema quan es introduït directament a la circulació sanguínia 

[41]. 

 

3.2.5.1. Barreres fisiològiques 

La principal barrera que ha de superar un nanosistema que s’administra per via intravenosa és el sistema reticle 

endotelial, actualment anomenat sistema fagocític mononuclear (SFM). Però, s’ha de tenir en compte que, un 

cop a la cèl·lula diana, també haurà de superar certes barreres cel·lulars per aconseguir alliberar el fàrmac i que 

aquest pugui dur a terme el seu efecte terapèutic (figura 11).   

 

a) Sistema reticle endotelial o SFM 

El SFM és un sistema de cèl·lules fagocítiques, principalment macròfags, que es localitzen a la melsa, els nòduls 

limfàtics i el fetge. Forma part del sistema immune i la seva funció és protegir a l’organisme, eliminant organismes 

patògens, com virus o bacteris, cèl·lules mortes, o substàncies que poden resultar tòxiques.  

Figura 10. Alliberament del fàrmac per estímuls interns (a) i per estímuls externs (b). Font: https://www.nature.com. 
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Las nanopartícules que s’administren per via intravenosa ràpidament son segrestades pel SFM. El primer pas en 

aquest procés és la opsonització de las nanopartícules, que es produeix per l’adsorció de proteïnes plasmàtiques 

(albúmina, apoproteïnes, proteïnes del complement, immunoglobulines) a la superfície de les nanopartícules 

circulants [23]. L’adsorció d’aquestes proteïnes fa que puguin ser detectades per les cèl·lules fagocítiques del 

SFM perquè poden interactuar amb receptors de la membrana d’aquestes cèl·lules i ser internalitzades i 

eliminades. Aquestes cèl·lules fagocítiques es localitzen majoritàriament a la melsa i el fetge, el que pot suposar 

una acumulació en aquests teixits [22]. 

El mètode més habitual per reduir aquest procés d’opsonització és recobrir la nanopartícula amb polímers 

hidrofílics, com el polietilenglicol (PEG). Ara bé, el recobriment hidrofílic pot anar perdent-se amb el temps, 

provocant que la opsonització acabi produint-se, però més tard. Altres estratègies van dirigides a enganyar al 

SFM, per exemple incorporant pèptids propis dels macròfags, o bé recobrint les nanopartícules amb membranes 

obtingudes de leucòcits o glòbuls vermells, fent que siguin identificades com a components endògens i no siguin 

fagocitades [23]. Finalment, també es pot modificar  la mida i la forma per reduir la detecció per part del SFM. 

Per exemple, les nanopartícules més grans son més fàcilment detectables però, en canvi, les cilíndriques no són 

detectades i no s’acumulen en el fetge [41]. 

 

 

 

b) Barreres cel·lulars  

El disseny d’un nanosistema va dirigit a que arribi a la cèl·lula diana, però un cop allà, el fàrmac ha de ser alliberat 

i provocar el seu efecte terapèutic. Si el fàrmac és alliberat però és degradat intracel·lularment o es expulsat al 

exterior cel·lular, no podrà actuar i la eficàcia terapèutica serà nul·la. 

Las nanopartícules lipídiques poden travessar la membrana cel·lular per difusió passiva, però la majoria de 

nanopartícules han de ser internalitzades mitjançant mecanismes d’endocitosis. Com ja s’ha comentat en 

l’apartat d’internalització, el principal mecanisme d’endocitosi de les nanopartícules és el mediat per clatrina, 

que implica la fusió de l’endosoma amb lisosomes. En aquest cas, la principal barrera cel·lular que ha de superar 

el fàrmac és el compartiment lisosomal, ja que el medi àcid i els enzims presents en els lisosomes afavoreixen la 

degradació de la nanopartícula i del fàrmac.  

Per evitar-ho s’han desenvolupat estratègies que permetin al fàrmac sortir de l’endosoma (escapament 

endosomal) o evitar el lisosoma. Un exemple és la incorporació de polímers catiònics, que permeten que el 

fàrmac sigui alliberat de l’endosoma. Un altra estratègia és la addició de pèptids que desestabilitzen la membrana 

i permeten al fàrmac escapar de l’endosoma (figura 12) [23]. 

Figura 11. Barreres fisiològiques que ha de superar la nanopartícula. Font: https://www.nature.com. 
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3.3. APLICACIÓ DE LES NANOPARTÍCULES A LA TERÀPIA GÈNICA 

 

3.3.1. INTRODUCCIÓ A LA TERÀPIA GÈNICA 

La teràpia gènica és un tractament mitjançant el qual s’introdueix un gen funcional a les cèl·lules d'un pacient 

per corregir un defecte genètic o dotar a les cèl·lules d’una funció que no tenien. Dins d'aquesta denominació 

també s'inclou la utilització de petits RNA d'interferència (siRNA) i oligodeoxinucleótids antisentit (antisense), 

que es fan servir per bloquejar la traducció d'un RNA missatger determinat. D'aquesta manera, podem utilitzar 

la teràpia gènica com a estratègia per incrementar l’expressió de proteïnes que poden tenir un efecte beneficiós 

en la malaltia, o per suprimir la expressió d’una proteïna implicada en el desenvolupament de la  malaltia [42]. 

En qualsevol cas, la teràpia gènica requereix l’administració d’àcids nucleics (DNA o RNA) al pacient, però s’ha de 

tenir en compte que els àcids nucleics es degraden fàcilment i a més tenen dificultat per travessar la membrana 

cel·lular i accedir al citoplasma de la cèl·lula diana. Per aquesta raó, és necessari utilitzar un sistema 

d’administració que protegeixi al material genètic de la seva degradació i que l’introdueixi a la cèl·lula diana. El 

procés pel qual els àcids nucleics son introduïts a la cèl·lula s’anomena transfecció [16]. Els sistemes 

d’administració d’àcids nucleics es classifiquen en dos grups: vectors virals i no virals.  

Els vectors virals es preparen a partir de virus modificats, de tal manera que quan arriben a la cèl·lula diana 

permeten l’expressió del gen que porten incorporat, però no poden replicar-se. Aquests vectors tenen una 

elevada eficàcia de transfecció però poden produir problemes immunològics i poden afavorir l’aparició de 

tumors. En canvi, els vectors no virals son més segurs, la seva fabricació a gran escala és més fàcil i barata, però 

la seva eficàcia de transfecció és menor [16]. 

Dintre del grup de vectors no virals, es troben diversos nanosistemes que han mostrat la seva utilitat per 

vehiculitzar DNA i RNA amb finalitats terapèutiques en nombrosos estudis. Aquests nanosistemes poden 

vehiculitzar directament àcids nucleics de mida petita, com els siRNA. En canvi, el DNA ha d’incorporar-se  

prèviament en un plasmidi. El plasmidi està format per DNA circular de doble cadena, que permet inserir el gen 

que es vol introduir a la cèl·lula diana, de tal manera que un cop a la cèl·lula diana, la pròpia maquinaria cel·lular 

porta a terme els processos de transcripció i traducció per sintetitzar la proteïna (figura 13) [8]. Entre els 

Figura 12. Estratègies per evitar el SFM i prolongar el temps en circulació [23]. 
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nanosistemes més utilitzats en la teràpia gènica estan les nanopartícules polimèriques basades en quitosan, 

concretament les nanopartícules polimèriques catiòniques formades a partir de quitosan i tripolifosfat (quitosan-

TPP), i les nanopartícules sòlides lipídiques (SLN), que s’expliquen a continuació.  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

3.3.2. NANOPARTÍCULES DE QUITOSAN – TPP  

El quitosan és un mucopolisacàrid molt semblant a la cel·lulosa. Aquest s’obté a través de la desacetilació de la 

quitina, que és el major component de l’exoesquelet dels crustacis. Aquests últims anys ha demostrat ser una 

gran eina per la preparació de nano i micropartícules per l’alliberament controlat de fàrmacs [43]. 

Des del punt de vista fisicoquímic, el quitosan és un biopolímer hidrosoluble que pot formar hidrogels, micro i 

nanopartícules en un medi àcid suau. A més, el caràcter policatiónic li confereix al quitosan alta afinitat per 

associar macromolècules terapèutiques de caràcter àcid, com pADN o siARN, , a les que protegeix de la 

degradació enzimàtica i hidrolítica [44]. 

La aplicació de les nanopartícules de quitosan a la teràpia gènica ofereix un gran ventall d’avantatges ja que són 

nanosistemes biocompatibles i biodegradables, estables i presenten una baixa toxicitat. Ara bé, la seva capacitat 

de transfecció és limitada. Diversos estudis han mostrat que la capacitat de transfecció depèn de diversos factors 

com el pes molecular i el grau de desacetilació del quitosan, el pH o la tècnica de fabricació de les nanopartícules. 

El pes molecular del quitosan té una gran importància tant en la formació del complex amb l’àcid nucleic com en 

el mida de la partícula formada. Es considera que el quitosan de baix pes molecular és el més adequat pel seu ús 

com a vector no viral en la teràpia gènica, especialment pel que fa a la eficiència de transfecció [8, 42]. 

El mètode de fabricació té una gran importància en la mida de la nanopartícula, però també en l’estabilitat de 

l’àcid nucleic i la seva internalització. Una de les tècniques recomanades de fabricació és la gelificació ionotròpica. 

Entre les avantatges d'aquest mètode s’ha de destacar que evita l'ús d'altes temperatures, solvents orgànics o 

processos dràstics com la sonicació. Tot això combinat amb la natura policatiònica del quitosan fa que aquests 

sistemes tinguin la capacitat d'associar de forma eficient macromolècules terapèutiques preservant la seva 

estabilitat i activitat i evitant la seva degradació [43, 44]. 

La tècnica de gelificació ionotròpica es basa en la capacitat del quitosan (amb alt grau de protonació) de formar 

hidrogels en presència de petites molècules de polianions. Aquests últims actuen com a mediadors per a la 

formació d'entrellaçaments inter i intramoleculars per part de les molècules de quitosan. Aquest mètode es pot 

a) b) 

Figura 13. a) Formació del pDNA; b) Alliberament del pDNA a la cèl·lula. Fonts: www.leavingcertbiology.net; 

www.discoverymedicine.com. 



24 
 

dur a terme en un entorn totalment hidrofílic utilitzant tripolifosfat com a polianió per aconseguir 

l'entrecreuament del quitosan (figura 14) [8].  

 

 

 

La mida de la nanopartícula obtinguda depèn en gran mesura de les condicions de la reacció com el temps 

d’addició del TPP, la velocitat d’agitació i el temps de reacció. En general, la mida de la partícula s'ha observat 

que varia en un rang de 100 a 350 nm; el potencial zeta entre +20 i +50 mV i invariablement posseeixen una 

morfologia esfèrica [44]. Un dels problemes que es produeix durant el procés d’obtenció és l’agregació de les 

nanopartícules, que determina una gran variació en la mida de les nanopartícules obtingudes i dificulta el procés 

de transfecció. Per tant, és necessari controlar totes les condicions del procés de fabricació per minimitzar 

aquests problemes [8]. 

Malgrat aquestes limitacions, nombrosos estudis han demostrat la capacitat de transfecció de les nanopartícules 

de quitosan-TPP. D’una banda, al estar carregades positivament poden interactuar amb les càrregues negatives 

del àcids nucleics (pDNA, siRNA) i generen uns complexos p-DNA/siRNA-nanopartícula anomenats poliplexos. 

D’altra banda, com ja s’ha comentat, poden travessar la membrana cel·lular, per tant poden transferir aquest 

material genètic a la cèl·lula [8]. 

Els àcids nucleics que es volen transferir a la cèl·lula diana es poden incorporar en alguna etapa del procés de 

síntesis de la nanopartícula o bé, una vegada sintetitzada la nanopartícula, s’incuben amb el DNA o RNA. En 

qualsevol cas, s’ha d’obtenir els poliplex, és a dir, el complex entre l’àcid nucleic que es vol transfectar i la 

nanopartícula. L’eficiència en la transfecció de la nanopartícula dependrà de diferents factors, fonamentalment 

de la mida i la càrrega superficial de la nanopartícula. Aquestes propietats es poden modular ajustant les 

condicions del procés de fabricació a fi d’obtenir una adequada eficiència de transfecció [8]. 

 

3.3.3. LES NANOPARTÍCULES LIPÍDIQUES SÒLIDES 

Les SLNs són partícules esfèriques en el rang dels nanòmetres formats per un nucli lipídic sòlid envoltat d'una 

capa de tensioactius. Estan formades per lípids fisiològics ben tolerats, és a dir, que no produeixen efectes 

adversos [16, 45].  

Figura 14. Formació de les nanopartícules polimèriques de quitosan-TPP pel mètode de 

gelificació ionotròpica [8].  
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Inicialment, aquest tipus de nanopartícules es van dissenyar com a nanosistemes transportadors de fàrmacs ja 

que presenten una bona biocompatibilitat i tenen la capacitat de protegir els fàrmacs de la seva degradació i 

modular el seu alliberament de forma controlada. A més, poden vehiculitzar una elevada quantitat de fàrmac i 

permeten la unió de lligams específics a la seva superfície, el que permet dirigir-les a cèl·lules diana específiques. 

A tot això cal afegir que presenten una bona estabilitat a llarg termini i els mètodes utilitzats per la seva fabricació 

són senzills i poden utilitzar-se a escala industrial i, a més, les nanopartícules obtingudes són estables després de 

sotmetre’s a processos d’esterilització i liofilització [16, 46].  

Actualment, les SLNs són considerades un dels sistemes més prometedors per a l’administració d’àcids nucleics, 

tant en estudis in vitro com in vivo, i suposen avantatges respecte als vectors virals i no virals. Respecte als vectors 

virals, són ben tolerades, tenen una bona estabilitat i es poden fabricar per mètodes senzills, però presenten una 

menor capacitat de transfecció. En quant als vectors no virals, han aconseguit superar alguns del inconvenients 

associats a altres nanopartícules amb les que comparteixen similituds com és el cas dels liposomes o les 

nanopartícules polimèriques ja que d’una banda, presenten una major estabilitat que els liposomes i per altra 

banda, tenen una menor toxicitat que algunes nanopartícules polimèriques [47]. 

En teràpia gènica s’utilitzen les SLN catiòniques (cSLN). Aquestes nanopartícules presenten en la seva composició 

lípids catiònics, que permeten la unió dels àcids nucleics. Les càrregues positives d’aquests lípids interaccionen 

amb les càrregues negatives dels àcids nucleics i, d’aquesta forma, els àcids nucleics queden adsorbits a la 

superfície de la nanopartícula. El complex que forma la cSLN amb l’acid nucleic, s’anomena lipoplex (figura 15) 

[16]. 

 

 

La unió de l’àcid nucleic a la nanopartícula permet la seva entrada a la cèl·lula i evita la seva degradació. Ara bé, 

per a que aquesta nanopartícula tingui les característiques adequades per la transfecció, cal tenir en compte que 

la capacitat d’unir-se al material genètic ha de ser suficient per protegir-lo de la degradació, però no excessiva 

per no impedir la seva alliberació al citoplasma de la cèl·lula diana [42, 45]. 

En general, les cSLN carregades amb pDNA o siRNA presenten una elevada transfecció in vitro però, en canvi, in 

vivo els lipolexos de siRN tenen una baixa capacitat de transfecció. D’altra banda, la petita mida d’aquests àcids 

nucleics i les excessives interaccions electrostàtiques creades amb els lípids catiònics donen lloc a un lipoplex 

amb una mida elevada i una baixa estabilitat, el que afavoreix la seva degradació abans de poder alliberar l’àcid 

nucleic a la cèl·lula diana [42]. 

A l’hora de dissenyar les cSLN, és molt important seleccionar adequadament els components de la formulació i 

controlar de forma estricta el procés de fabricació. Les SLN poden fabricar-se per diversos mètodes, però en 

l’elecció del mètode s’haurà de tenir en compte la mida i l’estabilitat del  fàrmac durant el procés de producció 

del nanosistema.  

Un dels mètodes més senzills i que es pot aplicar a escala industrial és el mètode de la microemulsificació en 

calent (figura 16). En aquesta tècnica el lípid o lípids als que s’ha afegit el fàrmac s’escalfen per sobre del seu 

punt de fusió. Al mateix temps, s’addiciona el tensioactiu a l’aigua i es calenta a la mateixa temperatura i 

Figura 15. Formació dels lipoplexos [8]. 
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finalment s’afegeix el lípid fos a la solució aquosa que conté el tensioactiu, que està en continua agitació. 

Finalment, aquesta microemulsió es dispersa en aigua freda, en agitació constant, el que provoca la solidificació 

del lípid, donant lloc a una suspensió de nanopartícules lipídiques [8]. Aquesta tècnica te com avantatge que no 

utilitza solvents orgànics, les nanopartícules són estables i es redueix el problema de la agregació, però presenta 

com a inconvenient que s’obté una concentració petita de nanopartícules en suspensió [46]. 

 

 

 

Controlant el procés de fabricació de les nanopartícules es pot incrementar la capacitat de transfecció. Alterant 

la composició lipídica s’afecta a les interaccions electrostàtiques amb l’àcid nucleic i modificant les 

característiques fisicoquímiques de la nanopartícula, com la mida, superfície i morfologia es pot influir en la 

interacció amb la membrana cel·lular i determinar el grau de penetració en el teixit o d’internalització cel·lular. 

Així per exemple, la mida de la nanopartícula s’ha de mantenir per sota de 500 nm, encara que de la mida ideal 

per l’ús in vivo està considerada de 120 nm o menys. En quant a la càrrega superficial, les SLN normalment tenen 

un potencial zeta superior a +30 mV, degut a la presencia de  lípids catiònics a la superfície, que disminueix al 

incrementar de forma creixent la concentració d’àcids nucleics [46]. 

A part de controlar la composició i el procés de producció de les nanopartícules, s’han utilitzat estratègies per 

incrementar la capacitat de transfecció, com la incorporació de protamina a les cSLN. La protamina és un pèptid 

de senyalització nuclear, que a més facilita la transcripció i la condensació del àcids nucleics, protegint-los de la 

seva degradació. Encara que la presència de protamina incrementa l’entrada del vector a la cèl·lula, això no 

sempre es tradueix en una major capacitat de transfecció i depèn fonamentalment del tipus de cèl·lula. S’han 

assajat altres estratègies com l’addició de dextrà o àcid hialurònic que semblen millorar aquesta capacitat [16]. 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Fabricació de les cSLN pel mètode de microemulsificació en calent [8].  
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4. PART EXPERIMENTAL 

4.1. HIPÒTESI I OBJECTIUS 

 

L’objectiu general d’aquesta part experimental ha estat investigar si les modificacions en el procés de fabricació 

alteren les propietats fisicoquímiques de les nanopartícules lipídiques i de quitosan i si aquestes nanopartícules 

tenen la capacitat d’unir-se al DNA.  

Tenint en compte aquest objectiu general m’he plantejat les següents hipòtesis de treball: 

1. Al modificar la formulació de les nanopartícules es pot alterar la càrrega superficial o la mida de les 

nanopartícules i això pot acabar afectant a la seva estabilitat. 

2. Les nanopartícules sòlides lipídiques  (SLNs) obtingudes pel mètode de microemulsió en calent tenen 

unes propietats fisicoquímiques adequades per complexar de forma eficient el DNA. 

A fi de poder corroborar la primera hipòtesi em vaig plantejar els següents objectius específics: 

- Establir el potencial Z, la mida i l’estabilitat al llarg del temps de les SLNs. 

- Valorar com afecta l’addició de protamina a la mida, càrrega superficial i estabilitat de les SLNs. 

- Examinar la influencia del pH en el potencial Z i la mida de les nanopartícules de quitosan-TPP. 

- Comparar les propietats fisicoquímiques de les nanopartícules de quitosan-TPP i les SLNs, a fi d’establir 

si aquestes últimes poden ser una alternativa millor per a la vehiculització de DNA.  

En canvi, per intentar verificar la segona hipòtesi em vaig plantejar el següent objectiu específic: 

- Determinar la capacitat de complexació del DNA que tenen les SLNs i calcular la càrrega màxima de 

DNA. 

 

4.2. METODOLOGIA 

 

A fi de corroborar les hipòtesis i assolir els objectius plantejats s’han dissenyat diversos experiments realitzats 

tant amb nanopartícules de quitosan-TPP, com amb SLNs. En aquest apartat es recullen les tècniques utilitzades 

per a la realització d’aquests experiments.  

Aquests experiments els vaig realitzar durant la meva estada a l’empresa en el Servei de Desenvolupament del 

Medicament, a excepció de l’experiment en el que es valora la capacitat d’unió del pDNA a les SLNs. En aquest 

cas, no vaig poder realitzar jo mateixa l’experiment, ja que es va realitzar posteriorment a la Universitat de 

Granada. De tota manera, per facilitar la interpretació dels resultats, s’ha introduït una metodologia simplificada.  

 

4.2.1. OBTENCIÓ DE NANOPARTÍCULES 

4.2.1.1. Nanopartícules lipídiques sòlides (SLNs) 

Les SLNs es van obtenir pel mètode de microemulsificació en calent, utilitzant àcid esteàric (lípid sòlid), 

octadecilamina (lípid catiònic) i Poloxamer 188 (tensioactiu), seguint el procediment que s’especifica a 

continuació. En alguns experiments es va afegir protamina a les SLNs a fi d’analitzar com afectava a les seves 

propietats fisicoquímiques. En el protocol d’obtenció s’indica en quin pas s’afegeix la protamina. 
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a) Mètode d’obtenció de les SLNs 

En aquest apartat s’inclou el material utilitzat, que es detalla a la taula 1, i el procediment seguit per l’obtenció 

de les SLNs i de les SLNs amb protamina. 

 

 Material 

 

Taula 1. Material de laboratori, aparells i reactius utilitzats en l’obtenció de les SLNs 

Nom Il·lustració 

 

Proveta 

 100 mL 

 25 mL 

 

 

Vas de precipitats 

 250 mL 

 25 mL 

 

 

Pipeta Pasteur 

 

 

 

 

 

Espàtula 

 

 

 

 

 

Safata de pesada 

 

 

 

 

 

Termòmetre 

 

 

 

 



29 
 

 

Tubs de centrifugació 

 

 

 

 

 

 

Erlenmeyer 250 mL 

 

 

 

 

Embut 

 

 

Paper de filtre 

 7  –  9 µm 

 43 – 48 µm 

 

 

Cel·la de mesura 

 

APARELLS  

 

Balança analítica 

 

 

 

 

 

Placa calefactora 
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Ultra - Turrax 

 

 

 

 

 

 

Centrifugadora 

 

 

 

REACTIUS  

 

Àcid Esteàric 

 

 

 

Colesteril Oleat  

 

 

 

 

 

Octadecilamina  

 

 

 

 

 

Poloxamer 

 

 

 

 

 

Aigua MiliQ 
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 Procediment 

 

 Es mesuren 125 mL d’aigua miliQ en una proveta de 100 mL i una altra de 25 mL. Després s’aboca 

aquesta quantitat en un vas de precipitats de 250 mL i aquest es posa a refredar a la nevera fins 

que arriba a una temperatura de 4 – 6 oC. 

 

                                   
 

 Es pesen tots els reactius a la balança analítica. 

 

 

 Es mesuren 20 mL d’aigua miliQ en un vas de precipitats de 25 mL i es posa aquest vas a la placa 

calefactora fins que arribi a una temperatura de 75 – 80 C. 

 

                                                                                                        

 

 Quan el vas de precipitats que s’ha posat anteriorment a la placa calefactora arriba a la temperatura 

adequada se li afegeix el Poloxamer i la octadecilamina. Paral·lelament es col·loca a la placa 

calefactora un altre vas de precipitats de 25 mL on s’hi posa l’àcid esteàric i el colesteril oleat (matriu 

lipídica) fins que es fonen.  

 

COMPONENT PES TEÒRIC PES REAL FABRICANT LOT 

Àcid Esteàric 200 mg 200,36 mg EMD Milipore Corporation K46563361 526 

Colesteril Oleat 300 mg 301,54 mg TCI 5N7AF – CL 

Octadecilamina 600 mg 602,55 mg ACROS ORGANICS A0307242 

Poloxamer 188 100 mg 100,53 mg SIGMA SLBF9298V 
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 Un cop s’ha fos la matriu lipídica s’afegeix a la dissolució i aquesta es sotmet a una agitació de 

20.000 rpm durant 10 min mitjançant el Ultra – Turrax. 

 

                            
 

 Aquesta dissolució s’aboca a l’aigua que en un principi s’ha posat a refredar a la nevera i es torna a 

agitar tot amb el Ultra-Turrax a 20.000 rpm durant 10 min. 

                                
 

 Es reparteix la dissolució en tubs de centrifugació amb l’ajuda d’una pipeta Pasteur i aquests tubs 

es posen a la centrifugadora a 15.000 rpm durant 15 min. 
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 En un erlenmeyer de 250 mL es posa un embut i en aquest es col·loquen dos papers de filtre: el de 

baix de 7 – 9 µm i el de dalt de 43 – 48 µm. S’aboquen els tubs de centrifugació al paper de filtre de 

dalt per tal de filtrar la suspensió que ha quedat al centrifugar. 

 

                      

 

b) Mètode d’obtenció de les SLNs amb protamina 

En aquest cas, es va seguir el mateix mètode d’obtenció descrit anteriorment amb una diferència, que es va 

afegir 200 mg de protamina juntament amb el Poloxamer i la octadecilamina. La resta de passos del protocol de 

fabricació van ser idèntics als ja mencionats. 

 

4.2.1.2. Nanopartícules polimèriques de quitosan-TPP 

Les nanopartícules de quitosan-TPP es sintetitzen utilitzant el mètode de gelificació ionotròpica, tal i com es 

descriu a continuació. Al igual que en l’apartat anterior primer s’indica el material utilitzat, que s’inclou a la taula 

2, i a continuació es detalla el procediment. 

 

 Material 

 

Taula 2. Material de laboratori, aparells i reactius químics utilitzats en l’obtenció de nanopartícules de quitosan-TPP  

Nom Il·lustració 

 

Proveta 

 1000 mL 

 100 mL 

 50 mL 

 25 mL 

 



34 
 

 

Vas de precipitats 

 600 mL 

 250 mL 

 150 mL 

 25 mL 

 

 

Pipeta 

 

 

Pipeta Pasteur 

 
 

 

Espàtula 

 

 

Safata de pesada 

 
 

 

Tubs de centrifugació 

 

 

 

Erlenmeyer  

 250 mL 

 100 mL 

 

 

Embut 
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Paper de filtre 

 7’9 µm 

 43 – 48 µm  

 

Filtre 0’45 µm 

 

 

Cel·la de mesura 

 

 

Nucli magnètic 

 

APARELLS  

 

Balança analítica 

 

 

Agitador magnètic 

 

 

Pipetejador automàtic 
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pH – metre  

 

 

Centrifugadora 

 

 

REACTIUS  

 

Quitosan 

 

 

Tripolifosfat 

 

 

Poloxamer 188 

 

 

Àcid acèic glacial 
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Acetat de sodi trihidratat  

 

 

Aigua MiliQ 

 

 

 

 Procediment 

 

1. Preparar una solució reguladora d’acetat (pH = 5) 

I. Solució d’àcid acètic 

 Afegir 300 mL d’aigua MiliQ en un vas de precipitats de 600 mL. 

 

 
 

 Mesurar 2’86 mL d’àcid acètic glacial amb l’ajuda d’un pipetejador automàtic i afegir 

aquest volum al vas de precipitats. 

 

                
 

 Abocar-ho a una proveta de 1000 mL i afegir aigua fins arribar als 500 mL. 
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 Posar aquesta solució en un flascó Schott. 

 

 
 

II. Solució d’acetat de sodi 

 Pesar 6’8 g d’acetat de sodi amb la balança analítica.  

 

 
 

 Posar 300 mL d’aigua d’aigua MiliQ en un vas de precipitats de 600 mL. Col·locar 

aquest vas de precipitats a l’agitador magnètic i afegir els 6’8 g d’acetat de sodi. 

 

            
 

 Un cop dissolt abocar-ho a una proveta de 1000 mL i afegir aigua MiliQ fins arribar als 

500 mL. 
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 Posar aquesta solució en un flascó Shott. 

 

 
 

III. Per preparar 130 mL de solució reguladora d’acetat barrejar en un vas de precipitats de 250 

mL: 

 47 mL de (I) -> es mesuren amb una proveta de 50 mL 

 

                                     
 

 83 mL de (II) -> es mesuren amb una proveta de 100 mL 

 

               
 

2. Preparar una solució de tripolifosfat (TPP) de 0’84 mg/mL 

 Pesar 46’2 mg de TPP (Preal = 46’31 mg) 



40 
 

 

 
 

 Mesurar 55 mL d’aigua MiliQ en una proveta de 100 mL i afegir aquest volum en un vas de 

precipitats de 150 mL 

 

                
 

 

 Posar el vas de precipitats a l’agitador magnètic i afegir el TPP fins que es dissolgui 

 

 
 

 Filtrar la solució amb un filtre PVDF 0’45 µm 

 

                
 

 Portar la solució a pH= 5 afegint gotes d’àcid acètic 2’0% v/v  
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3. Preparar una solució de quitosan 0’2% (p/v) amb Poloxamer 188 1% (p/v)  

 Pesar 1’3 g de Poloxamer 188 

 Pesar 0’26 g de quitosan LMW (low molecular weight) 

 Afegir el Poloxamer a la solució d’acetat 

 

 
 

 Un cop dissolt el Poloxamer, afegir a la mateixa solució el quitosan i deixar agitant ON 

(overnight)  

 

 
 

 Filtrar amb un filtre 43 – 48 µm 
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 Mesurar el pH amb el pH – metre  

 

 
 

4. Formació de les nanopartícules per gelificació ionotròpica  

 Mesurar 60 mL de quitosan amb una proveta de 100 mL i afegir aquest volum a un vas de 

precipitats de 250 mL 

 

               
 

 Mesurar 24 mL de TPP amb una proveta de 25 mL i afegir aquest volum a un vas de precipitats 

de 25 mL 

 

            
 

 Col·locar el vas de precipitats de quitosan a l’agitador magnètic a 700 rpm i anar afegint gotes 

de la solució de TPP durant 3 – 4 min de manera constant 
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 Deixar agitar la solució durant 25 min més 

 

 
  Distribuir la solució en tubs de centrífuga i centrifugar-los a 10.000 g durant 30 min 

 

       
 

 Filtrar amb un paper de filtre de 7 – 9 µm en un erlenmeyer de 100 mL per eliminar possibles 

agregats  
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4.2.2. CARACTERITZACIÓ DE LES NANOPARTÍCULES 

Les nanopartícules obtingudes es van caracteritzar determinant la mida, potencial Z i la seva morfologia, utilitzant 

les tècniques que es descriuen a continuació. 

 

4.2.2.1. Determinació de la mida 

La distribució de la mida de les partícules es va determinar per la tècnica de difracció làser. A partir del tractament 

matemàtic aplicat als angles de difracció generats quan la mostra s’exposa al feix de llum làser, es pot calcular la 

distribució de mides de partícula. En aquest cas l’aparell utilitzat per fer aquesta mesura ha estat el Mastersizer 

2000 (figura 17).  

 

 

 

 

 

 

4.2.2.2. Determinació de la càrrega superficial 

En el cas de les nanopartícules de quitosan-TPP o SLNs interessa saber la càrrega positiva en superfície, ja que és 

la que permetrà la interacció amb els àcids nucleics. La determinació del potencial Z és un reflex de la càrrega 

elèctrica superficial de les nanopartícules i es mesura en milivolts (mV). El potencial Z es determina per la tècnica 

de dispersió de la llum, utilitzant l’aparell Zetasizer Nano – Z (figura 18).  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2.3. Determinació de la morfologia 

La morfologia de les nanopartícules obtingudes es va determinar amb un microscopi electrònic de transmissió 

(TEM). En la microscòpia electrònica de transmissió es prenen imatges generades a partir dels electrons que 

travessen una mostra. Les mostres es preparen en reixetes de coure revestides amb una pel·lícula de carboni 

perforat. Les nanopartícules de quitosan-TPP es van observar en el TEM F20 (figura 19) i les SLNs en el TEM Spirit. 

Figura 17. Mastersizer 2000. 

Figura 18. Zetasizer Nano – Z.  
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4.2.3. DETERMINACIÓ DEL pH EN LA SUSPENSIÓ DE NANOPARTÍCULES DE QUITOSAN-TPP 

Per valorar la influencia del pH en la mida i potencial Z de les nanopartícules, es van fer mesures a diferents pH. 

A continuació es detallen el material utilitzat, que s’inclou a la taula 3 i el procediment seguit. 

 

 Material 

 

Taula 3. Material de laboratori, aparells i reactius químics utilitzats en la determinació del pH 

Nom Il·lustració 

 

Vas de precipitats 100 mL 

 

 

Pipeta Pasteur 

 

 

Nucli magnètic 

 

 

 

Vials 20 mL 

 

 

Figura 19. TEM F20. 
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APARELLS  

 

Agitador magnètic 

 

 

pH – metre 

 

REACTIUS  

 

NaOH 0,1N 

 

 

 

NaOH 1N 

 

 

 Procediment 

 Es distribueix la suspensió de nanopartícules de quitosan – TPP en cinc vasos de precipitats de 

100 mL  
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 Es posa un dels vasos de precipitats a l’agitador magnètic i es col·loca la sonda de pH a la 

suspensió  

 

                                                         
 

 Es van incorporant amb l’ajuda d’una pipeta Pasteur gotes de NaOH 0,1N o NaOH 1N fins 

arribar al pH que es vol aconseguir (la base s’incorpora gota a gota) 

 

                          
 

 Es fa aquest procediment amb tots els vasos de precipitats fins que s’obtenen cinc mostres 

amb pH diferents, augmentat la basicitat cada vegada més. A continuació s’aboca cada vas de 

precipitats a un vial i s’escriu el pH corresponent 

                                            
 

4.2.4. DETERMINACIÓ DE LA CAPACITAT DE LES SLNS PER UNIR-SE AL pDNA  

Per valorar la capacitat d’unió del pDNA a les SLNs es  va estudiar la mobilitat electroforètica de les mostres en 

un en gel d’agarosa. 
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4.2.4.1. Formació dels lipoplexos 

La formació del lipoplex es produeix al barrejar la solució de SLNs amb la quantitat adequada de DNA (pDNA-

GDP). Per valorar la capacitat d’unió de les SLNs al DNA es van preparar diferents mostres en les que variava la 

proporció de pDNA-SLNs.  

En un primer experiment, es va barrejar  4 l de la solució de SLNs amb quantitats creixents de pDNA  (50-2500 

ng). A continuació es va fer un segon experiment en les mateixes condicions, però amb 5 l de la solució de SLNs. 

En tots dos experiments les mostres es mantenen a temperatura ambient durant 40 – 45min per deixar que es 

formin els lipoplexos. 

 

4.2.4.2. Electroforesis en gel d’agarosa 

 

a. Fonament de la tècnica  

L’electroforesi en gel d’agarosa es una tècnica que s’utilitza per separar DNA mitjançant un corrent elèctric. Al 

aplicar un corrent elèctric al gel d’agarosa, els àcids nucleics, que tenen càrrega negativa, es desplaçaran al pol 

positiu. A més, el gel permet separar les molècules en funció de la seva mida, de manera que quan més petita és 

la molècula més lluny migrarà. Per poder visualitzar el DNA, s’utilitzen substancies fluorescents que marquen el 

DNA, de tal manera que després de l’electroforesi es poden visualitzar les bandes fluorescents del DNA. 

L’assaig d’electroforesi en gel d’agarosa permet determinar si la unió del DNA a les SLNs s’ha produït de forma 

eficient. Si el DNA no es troba unit a les SLNs migrarà a traves del gel i es podrà detectar una banda fluorescent, 

mentre que si es manté unit a la SLNs no s’observaran bandes de DNA en el gel. 

 

b.  Preparació del gel d’agarosa 

Per formar el gel d’agarosa es barreja l’agarosa D-1 al 0’8% amb el buffer TAE 1X (Tris-acetat-EDTA), s’escalfa en 

el microones fins la total solució (evitant que bulli) i s’afegeix la solució de tinció RedSafe, que marcarà el DNA 

fluorescentment. A continuació, es posarà aquesta barreja en un suport adient (porta gels). Prèviament a 

l’addició de la solució d’agarosa es col·loca en un extrem d’aquest suport una “pinta”, que formarà els pouets 

(petits forats) on es carregaran les mostres, i els carrils pels quals es desplaçaren les mostres un cop corri el gel. 

Quan la solució ha gelificat a temperatura ambient, es treu la “pinta”, obtenint el gel resultant per poder fer 

l’assaig d’electroforesi.  

 

c. Electroforesi 

Un cop preparat el gel d’agarosa es col·loca a la cubeta d’electroforesi, submergit en tampó i es carreguen les 

mostres, es a dir s’aplica la mostra a l’interior de cada pouet. D’una banda es carreguen les cinc mostres que 

contenen només pDNA i per l’altra les cinc mostres que contenen els lipoplexos. Per preparar les mostres 

s’afegeix el colorant loading dye 6X als lipoplexos o al DNA lliure. Aquest colorant permet veure com va 

descendint tota la mostra un cop el gel corre.  

Un cop carregades les mostres, s’aplica al gel d’agarosa un corrent elèctric que va de negatiu a positiu i fa que 

les mostres circulen en sentit descendent, ja que contenen DNA i com és de càrrega negativa anirà cap a la 

positiva. Quan s’ha completat l’electroforesi es retira el gel i s’examina amb llum UV per visualitzar les bandes, 



49 
 

fotografiar-lo i poder observar els resultats (el procés de visualització o detecció de les bandes s’anomena revelat 

del gel).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. RESULTATS I DISCUSSIÓ 

 

4.3.1. DETERMINACIÓ DE LA MIDA, POTENCIAL Z I ESTABILITAT AL LLARG DEL TEMPS DE LES 

SLNS  

Per valorar l’estabilitat de les nanopartícules obtingudes es va mesurar com es modificaven les propietats 

fisicoquímiques al llarg del temps. Concretament, es va determinar el potencial Z i la mida de les nanopartícules 

el dia de la fabricació (dia 0) i al cap d’una i dues setmanes (dia 7 i dia 14, respectivament). 

 

4.3.1.1. Modificació del potencial Z en funció del temps transcorregut des de l’obtenció 

En les figures 21, 22 i 23 es mostra la distribució del potencial Z obtinguda pels dies 0, 7 i 14, en la que s’especifica 

la mitja del potencial obtingut per cadascun dels pics observats, així com la seva àrea i amplada. La pròpia mesura 

indica directament la mitja i desviació estàndard del potencial Z i informa si la qualitat del resultat és adequada. 

Figura 20. Preparació del gel d’agarosa i realització de la electroforesi. 
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Els resultats de la figura 21 mostren un únic pic estret, el que indica que totes les nanopartícules tenen un 

potencial Z del mateix ordre, amb un valor de potencial Z mig de 31,8 mV.  Aquest valor de potencial Z es va 

incrementant al llarg del temps, així una setmana després de l’obtenció de les SLNs el valor de potencial Z mig és 

de 44,4 mV (figura 22).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si comparem les figures 22 i 23 podem observar que, encara que el valor de potencia Z mig als 7 i 14 dies es el 

mateix, l’amplada del pic és superior als 14 dies el que indica que hi ha una major variabilitat en el potencial Z de 

les nanopartícules obtingudes. 

Figura 21. Distribució del potencial Z de les nanopartícules lipídiques catiòniques el dia 0 

Figura 22. Distribució del potencial Z de les nanopartícules lipídiques catiòniques el dia 7. 
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Es considera que per a que les SLNs puguin unir-se al DNA el potencial Z òptim ha de ser superior a 30 mV. Les 

SLNs han de presentar una càrrega superficial positiva que els permeti unir-se al DNA, que te càrrega negativa, i 

superior a 30 mV perquè la mostra sigui suficientment estable i les nanopartícules no s’agreguin. Seguint aquest 

criteri podem considerar que el mateix dia de l’obtenció les nanopartícules tenen un potencial Z òptim, ja que és 

de 31,8 mV. Ara bé, el valor de potencial Z obtingut els dies 7 i 14 és de 44 mV, per tant també és superior a 30 

mV. Això, pot fer pensar que les nanopartícules són més estables i per tant més aptes pel drug delivery però s’ha 

de tenir en compte que un augment del potencial Z també pot ser degut a la formació d’aglomerats.  

 

4.3.1.2. Modificació de la mida en funció del temps transcorregut des de l’obtenció 

En les figures 24, 25 i 26 es representa la distribució de la mida de les nanopartícules obtingudes. La gràfica ens 

indica la mida de la mostra en funció del percentatge de volum.  El pic de la corba indica el diàmetre més comú 

de partícules que es troba a la mostra. Diversos pics en el gràfic indiquen que hi ha diferents mides de partícules 

dins de la mostra. Els valors que s’indiquen en la part superior de la gràfica d(01), d(05) d(09) indiquen el % de la 

mostra que te la mida indicada. Així, per exemple d (0.5) és la mida en micres que te el 50% de la mostra i és el 

que es coneix com a diàmetre mig. El valor corresponent a d(0.1) és la mida de la partícula per sota del qual es 

troba el 10% de la mostra i d(0.9) és la mida de la partícula per sota del qual es troba el 90% de la mostra. 

 

 

 

 

 

Figura 23. Distribució del potencial Z de les nanopartícules lipídiques catiòniques el dia 14. 
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Analitzant els resultats de la figura 24, podem observar que només hi ha un pic i això vol dir que la mida de les 

nanopartícules està dintre el mateix rang, entre 0’03 i 1 m. Aquest resultat ens indica que la mostra és 

homogènia i que no s’han format aglomerats, ja que en aquest cas hauríem d’haver observat un altre pic 

desplaçat cap a la dreta.  

El valor de d(0.5) ens indica que la mitjana de la mida de les nanopartícules és de 160nm, la qual és una mida 

adequada perquè no és tan gran com per no entrar a la cèl·lula ni tan petita com per ser eliminada fàcilment de 

l’organisme.  

Tant la distribució de la mida com la mida mitjana de les nanopartícules es manté una setmana després de la 

seva obtenció, tal i com s’observa en la figura 25.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En canvi, els resultats de la figura 26 mostren una distribució de la mida de partícules diferents, en la que 

s’observen tres pics i la mitjana de la mida de les nanopartícules ha augmentat a 236nm . El pic més gran agrupa 

les nanopartícules, mentre que els altres dos pics situats més a la dreta corresponen a aglomerats. Les 

nanopartícules s’han desestabilitzat i això ha fet que s’uneixin unes amb altres formant partícules més grans 

anomenades aglomerats que ja no serveixen per incorporar-les a l’organisme ja que són massa grans.  

 

Figura 24. Distribució de la mida de les nanopartícules lipídiques catiòniques el dia 0. 

Figura 25. Distribució de la mida de les nanopartícules lipídiques catiòniques el dia 7 
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Analitzant conjuntament totes les dades podem afirmar que les SLNs es tornen més inestables a mesura que 

passa el temps. Del primer al setè dia no es nota cap canvi en la estabilitat de les nanopartícules, però al dia 14 

ja s’han format aglomerats. S’haurien de fer proves cada dia des del dia 7 fins al 14 per veure quan es comencen 

a desestabilitzar les nanopartícules i així estimar quin és el temps que mantenen la seva estabilitat. 

 

4.3.2. CARACTERITZACIÓ DE LA FORMULACIÓ SLNS-PROTAMINA 

La protamina és un pèptid que s’utilitza com a senyalitzador nuclear per facilitar la transfecció de les SLNs quan 

s’apliquen a la teràpia gènica. Ara bé, les propietats fisicoquímiques també son determinants per a la captació 

cel·lular, per tant és important determinar que l’addició de la protamina no afecti a la mida i el potencial Z de les 

SLNs. 

 

4.3.2.1. Efecte de l’addició de protamina al potencial Z de les SLNs 

En la figura 27 s’observa que el potencial Z de les SLNs a les que s’ha addicionat protamina (SLNs-protamina) és 

de 29,8 mV. Aquest potencial Z es considera acceptable, ja que pot ser suficient per carregar el DNA, però està 

per sota del que es considera òptim (superior a 30 mV) i això pot limitar l’estabilitat de les SLNs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Distribució de la mida de les nanopartícules lipídiques catiòniques el dia 14. 

Figura 27. Distribució del potencial Z de las SLNs-protamina 
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4.3.2.2.Efecte de l’addició de protamina a la mida de les SLNs 

Els resultats de la distribució de la mida de las SLNs-protamina (figura 28) mostren un pic definit en el rang dels 

nanòmetres i una sèrie de pics menys definits en el rang dels micròmetres. El pic més alt és el que es troba en el 

rang dels nanòmetres, el que ens indica que la majoria de la mostra està formada per nanopartícules. De tota 

manera, encara que els pics situats en el rang dels micròmetres són petits, indiquen que s’han format aglomerats.  

Segons l’experiment realitzat és possible fabricar SLNs afegint Protamina a la formulació bàsica ja que hem pogut 

veure nanopartícules a la mostra amb un potencial Z correcte. Tot i això, un experiment no és suficient per 

afirmar aquesta hipòtesi i s’haurien de fer moltes més proves per tal de verificar si és un mètode factible.  

Si comparem els resultats obtinguts entre les SLNs sense protamina (figura 24) i les SLNs-protamina, podem 

observar que en el cas de les SLNs no s’observen aglomerats i la mida mitja és de 160nm, mentre que en les SLNs-

protamina s’observen aglomerats i la mida s’incrementa fins als 249nm. A diferencia de les SLNs, en el cas de les 

SLNs-protamina aquests aglomerats ja es presenten el mateix dia de l’obtenció pel que seria d’esperar que la 

seva estabilitat al llarg del temps sigui inferior. Tot i això, serien necessaris més experiments per afirmar que la 

protamina modifica les propietats fisicoquímiques de les SLNs.  

En qualsevol cas, els resultats demostren que es poden obtenir nanopartícules amb una mida i potencial Z 

adequat per vehiculitzar àcids nucleics i s’hauria de valorar el benefici real que suposa la presencia de protamina 

en la capacitat de transfecció, respecte als inconvenients que s’han comentat. 

 

 

 

4.3.3. INFLUENCIA DEL pH EN LES PROPIETATS FISICOQUÍMIQUES DE LES NANOPARTÍCULES 

DE QUITOSAN-TPP 

Les nanopartícules polimèriques de quitosan-TPP són catiòniques a pH àcid. Es va determinar com varia el 

potencial Z i la mida de la nanopartícula al modificar-se el pH en el rang de 5 a 8.  

 

4.3.3.1.Variació del potencial Z en funció del pH 

Els resultats de la figura 29 mostren que el potencial Z disminueix a mesura que s’incrementa el pH, fins a arribar 

a valors ínfims com 1.34 mV a pH 8.0.  

 

Figura 28. Distribució de la mida de las SLNs-protamina. 
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Si ens fixem en els gràfics de distribució del potencial Z (figura 30), a pH 5.0, el pH al que obtenim la mostra, 

només s’observa un pic definit i el valor de potencial Z mig és de 29.4 mV, que es considera un valor adequat.  

A mesura que s’incrementa el pH s’observa una major dispersió en la distribució del potencial Z i a partir de pH 

6.5 ja no es detecta cap pic a la gràfica. Això es degut a que al incrementar-se el pH es van neutralitzant les 

càrregues positives dels grups amino del quitosan el que provoca que la càrrega superficial sigui menys positiva 

i provoca una desestabilització de les nanopartícules. D’aquí podem extreure que per poder aplicar aquestes 

nanopartícules in vivo el pH no pot ser superior a 5.0 perquè a pH superiors les nanopartícules no són 

suficientment estables i s’agreguen. 

 

                                    

 

 

 

 

4.3.3.2. Variació de la mida en funció del pH 

Es va realitzar un experiment per determinar la distribució de la mida a diferents pH, a fi de valorar com afectava 

a la mida mitja de la nanopartícula i a la seva estabilitat. En la mesura corresponent a pH 5.5 va haver un error 

en un dels paràmetres de l’aparell que va fer que la mesura fos incorrecta, tal i com es pot apreciar a la figura 

31.  

 

Figura 30. Distribució del potencial Z de les nanopartícules de quitosan-TPP a pH 5.0 (A), 5.5 (B); 6.5 (C). 

 

 

A B C 

Figura 29. Variació del potencial Z de les nanopartícules de quitosan-TPP en funció del pH. 
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La figura 31 mostra la mida mitja de les partícules de quitosan-TPP obtingudes als diferents pH estudiats. Si ens 

fixem en la línia de tendència podem observar que a mesura que augmenta el pH la mida de la partícula 

s’incrementa de forma exponencial. Al observar la línia de tendència es fa palès que el valor obtingut a pH 5.5 és 

incorrecte, ja que no té sentit que a pH 5.5 la mida de la partícula sigui 428.637 i a pH 8 sigui de 176.30 µm. 

 

                     

 

 

 

Independentment de la influència del pH a la mida de la nanopartícula, crida l’atenció la polidispersió que hi ha 

en la mida de les partícules ja a pH 5.0. Els resultats de la gràfica 32A mostren que a pH 5.0 ja es detecten tres 

pics, dels quals només un està en el rang nanomètric i és el més baix dels tres. Tot això ens indica que la fracció 

de la mostra que està constituïda per nanopartícules és petita sobre tot si ho comparem amb les SLNs (figura 

24). Els dos pics restants estan formats per aglomerats de les nanopartícules per això la seva mida és molt 

superior.  

A partir de pH 6.5 ja no hi ha nanopartícules, ja que totes les partícules estan en el rang micromètric, i només 

queden aglomerats (figura 32B). La diferència entre pH 6.5 i els pH superiors és que en el primer cas es presenten 

diferents pics, que corresponen a aglomerats de diferents mides i a partir de pH 7.4, només apareix un pic, el 

que significa que totes les partícules són de la mateixa mida (figura 32C). Aquesta formació d’aglomerats es 

detecta inclús a simple vista, tal i com s’observa en la figura 33, en la que s’observa l’aspecte d’una solució d’aigua 

i de les solucions de les nanopartícules de quitosan-TPP als pH assajats.  
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Figura 31. Variacions de la mida mitja de les nanopartícules de quitosan-TPP en funció del pH.  

 

 

 

 

Figura 32. Distribució de la mida de les nanopartícules de quitosan-TPP a pH 5.0 (A), 6.5 (B) i 7.4 (C). 

 

 

 

 

 

 

A B C 
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En la fotografia dels vials que es mostren a la figura 33 es pot observar com a mesura que augmenta el pH el vial 

es va tornant més opac. Això està relacionat amb el potencial Z ja que a mesura que aquest va disminuint les 

nanopartícules es desestabilitzen, el quitosan es torna insoluble i forma aglomerats visibles. Per això on 

s’observen més aglomerats és a pH 7.4 i a pH 8.0.  

 

4.3.4. COMPARACIÓ DE LES PROPIETATS FISICOQUÍMIQUES DE LES NANOPARTÍCULES DE 

QUITOSAN-TPP I LES SLNS 

Un dels objectius plantejats en el treball és determinar si les SLNs poden ser una alternativa millor a les 

nanopartícules polimèriques per a la vehiculització d’àcids nucleics. Per assolir aquest objectiu s’han comparat 

les propietats fisicoquímiques de les dos tipus de nanopartícules, la seva estabilitat i la seva morfologia. 

Concretament, s’ha determinat la mida i potencial Z de dos lots de nanopartícules de quitosan-TPP i dos de SLNs 

i s’ha observat la seva morfologia per microscòpia electrònica de transmissió (TEM).  

 

4.3.4.1. Determinació del potencial Z i la mida  

La figura 34 mostra els resultats del potencial Z (A) i la mida mitjana (B), corresponents als lots de nanopartícules 

estudiats. A partir d’aquests resultats podem deduir que no hi ha diferència entre tots dos tipus de 

nanopartícules, els dos tipus presenten un potencial Z per sobre de 30 mV i una mida de l’ordre de 200 nm. No 

es poden extreure conclusions fiables només amb dos experiments, s’haurien de repetir els experiments i fer 

molts més lots per tal de poder aplicar mètodes estadístics que ens permetessin saber si les diferències 

observades són significatives. Igualment, s’ha de tenir en compte que part de la variabilitat observada pot ser 

per la meva manca d’experiència en les tècniques de laboratori utilitzades.  

 

 

 

 

Figura 33. Aspecte d’una solució d’aigua i les solucions de nanopartícules de quitosan-TPP als pH assajats. 
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En qualsevol cas, a part del valor mig de la mida o el potencial Z, és necessari analitzar la distribució de les mides 

de les partícules de la mostra per analitzar si la distribució és homogènia, es a dir si s’observa un únic pic en el 

rang de la mida mitjana de la nanopartícula, o pel contrari hi ha una polidispersió de mides, es a dir s’observa 

més d’un pic, el que podria indicar la presència d’aglomerats. 

 

     

 

 

 

Les figures 35 i 36 mostren la distribució de mides de tots els lots assajats en aquest treball de SLNs i de 

nanopartícules de quitosan-TPP. 

En la Figura 35 s’observa que la major part de la mostra es troba en la zona nanomètrica, i l’alçada del pic ens 

indica que la majoria de nanopartícules tenen una mida al voltant de 150-200 nm (segons sigui el lot A o B), però 

en el segon lot hi ha un petit pic en el rang del micròmetres, degut a la formació d’aglomerats, que fa que la mida 

mitja augmenti a 241 nm. 

En la figura 36, els lots A i B corresponen als utilitzats per calcular els valors de mitja i desviació estàndard del 

potencial Z  i la mida que consten a la figura 34. A fi de fer una comparació el més amplia possible, també s’inclou 

el lot C, utilitat en l’experiment realitzat per valorar la influència del pH que consta a la figura 31. Si ens fixem en 

la distribució de mides del lot B, podem observar un únic pic estret en el rang nanomètric, amb una mida mitjana 

de 132nm. Per tant, si comparéssim aquest lot amb els lots de les SLNs podríem pensar que aquest tipus de 

nanopartícules presenta unes propietats fisicoquímiques més favorables. 

Figura 34. Potencial Z i mida mitjana de les nanopartícules SLNs i quitosan-TPP. Els resultats s’expressen com  

mitja i desviació estàndard dels valors corresponents als dos lots assajats per a cada tipus de nanopartícula. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Distribució de mides de les nanopartícules SLNs dels lots assajats (A, B). 
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Ara bé si analitzem els altres dos lots (A i C), s’observa una polidispersió de la mostra, caracteritzada per la 

presència de més d’un pic, que a més es troben en el rang micromètric, indicant la presència d’aglomerats. Els 

pics corresponents a les nanopartícules dels lots A i C estan en el rang de 160-200nm, per tant comparables als 

obtinguts amb les SLNs, però en el cas dels lots de nanopartícules de quitosan-TPP els pics corresponents als 

aglomerats corresponen a una fracció de la mostra igual o superior a la de les nanopartícules. 

Els resultats comentats semblen indicar que es poden obtenir formulacions de nanopartícules quitosan-TPP i 

SLNs amb les propietats fisicoquímiques adequades per a la seva utilització en la vehiculització d’àcids nucleics, 

com reflecteixen els resultats del lot A de la figura 35 i el lot B de la figura 36. Tot i això, el mètode d’obtenció de 

les quitosan-TPP és menys reproduïble que el mètode utilitzat per la fabricació de les SLNs, ja que s’observen 

grans diferències entre els lots de nanopartícules de quitosan-TPP fabricats.  De fet, el mètode de fabricació de 

les SLNs és més fàcil i té menys marge d’error, en canvi en el cas de les de quitosan una sola gota no filtrada a la 

solució ja filtrada pot espatllar tot el procés. Aquestes diferencies fan pensar que la producció de les SLNs a escala 

industrial pot ser més factible que les de les quitosan-TPP, per la facilitat, la reproductibilitat del mètode i la seva 

estabilitat.  

En qualsevol cas, per afirmar o denegar amb seguretat la hipòtesi de que les SLNs poden ser una alternativa 

millor a les quitosan-TPP per a la vehiculització d’àcids nucleics s’haurien de fer moltes més proves, que estan 

fora de l’abast d’aquest treball.  

 

4.3.4.2. Determinació de la morfologia 

A part de la mida i el potencial Z, la forma de la nanopartícula també juga un paper important en l’alliberament 

dirigit de fàrmacs i la forma esfèrica es considera una de les mes adequades. A fi de determinar que les 

nanopartícules obtingudes tenien una forma esfèrica, es va determinar la seva morfologia per microscòpia 

Figura 36. Distribució de mides de les nanopartícules quitosan-TPP dels lots assajats. 
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electrònica de transmissió d’electrons. En la figura 37 es mostren les fotografies corresponents al lot B de les 

SLNs (figura 35) i de les quitosan-TPP (figura 36).  

 

        

 
 

 

Les fotografies del TEM mostren que els dos tipus de nanopartícules obtingudes tenen forma esfèrica. S’ha de 

tenir en compte que el lot de nanopartícules quitosan-TPP escollit per fer la fotografia ha estat aquell en que no 

hi havia polidispersió (B) a fi de poder detectar la forma de les nanopartícules. En canvi, el lot triat en el cas de 

les SLNs és aquell que presenta més variabilitat en la mida, per això s’observen nanopartícules de mides diferents, 

inclús algun aglomerat. 

 

4.3.5. CAPACITAT D’UNIÓ DE LES SLNS AL pDNA  

Després de caracteritzar els dos tipus de nanopartícules i de valorar els inconvenients comentats sobre l’obtenció 

de les nanopartícules de quitosan-TPP, es va decidir prosseguir els estudis amb les SLNs i valorar la capacitat 

d’unió de les SLNs al DNA.  

Es van formar lipoplexos entre les SLNs i el plàsmid (pDNA-GFP), afegint diferents quantitats de pDNA (en 

nanograms) a una solució de SNLs. A continuació es va realitzar una electroforesi en gel d’agarosa per determinar 

la capacitat d’unió de les SLNs al pDNA i es va revelar el gel. La presència de bandes indica que el DNA ha corregut 

seguint la corrent electroforètica, fet que només és possible si el DNA està lliure. Per altra banda, la no presència 

de bandes vol dir que el DNA no ha corregut perquè ha format el lipoplex amb les nanopartícules. 

A la figura 38 es mostren els resultats obtinguts al barrejar 4L de solució de SLNs amb diferents quantitats de 

pDNA, els cinc primers carrils son controls i corresponen als nanograms de pDNA assajats (sense SLNs), mentre 

que els cinc següents corresponen als lipoplexos formats al afegir aquests nanograms a 4 l de solució de SNLs. 

Es pot observar que 4 µL de les SLNs poden complexar entre 500 i 1000ng, ja que per sobre d’aquesta quantitat 

ja es pot observar una banda que indica que hi ha part del DNA lliure.  

Figura 37. Fotografia del TEM de les mostres de SLNs (A) i quitosan-TPP (B). 
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Es va repetir l’experiment, barrejant les mateixes quantitats de pDNA però amb 5 µL de la solució de SLNs (figura 

39). En aquest cas, s’observa que 5 µL de les SLNs poden complexar el 100% del DNA fins a una quantitat 

compresa entre 1000 i 1500ng, que seria la ratio màxima de càrrega permesa. Quan la quantitat és superior a 

1500ng es pot observar la presència d’una banda que indica que hi ha part del DNA no complexat. Tot i això, si 

es compara amb els carrils control del DNA nu, la diferència és clara, demostrant que en tot moment hi ha la 

totalitat o part del DNA formant el lipoplex amb les SLNs, resultat que demostra la hipòtesi plantejada en el 

treball, és a dir, que les SLNs tenen capacitat de vehiculitzar DNA i per tant podrien tenir una utilitat potencial en 

la teràpia gènica.  

 

 

 

Els resultats obtinguts en aquest treball mostren la capacitat d’unió de les nanopartícules al DNA però a partir 

d’aquí s’haurien de fer experiments addicionals per demostrar la seva utilitat real com a vector no viral en la 

teràpia gènica.  

 

 

Figura 38. Electroforesi en gel d’agarosa de lipoplexos cSLN:pDNA, utilitzant 4 l de cSLNs. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Electroforesi en gel d’agarosa de lipoplexos cSLN:pDNA, utilitzant 5 l de cSLNs. 
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4.4. CONCLUSIONS EXPERIMENTALS 
 

 

A partir dels resultats obtinguts amb aquest treball experimental he pogut extreure les següents conclusions. 

1. Les nanopartícules SLNs presenten un potencial Z superior a 30mV, un diàmetre mig inferior a 200nm i 

mantenen la seva estabilitat durant la primera setmana després de la seva obtenció, però dues 

setmanes després ja s’observen aglomerats i per tant deixen de ser estables. 

2. L’addició de protamina a la formulació de les SLNs dona lloc a mostres de nanopartícules menys estables 

amb un diàmetre mig més gran que el de les SLNs sense protamina. 

3. El potencial Z de les nanopartícules de quitosan-TPP disminueix a mesura que augmenta el pH i les 

nanopartícules es van desestabilitzant i aglomerant. 

4. Es poden obtenir nanopartícules de quitosan-TPP i SLNs amb un potencial Z i una mida adequada per 

incorporar i vehiculitzar àcids nucleics. Tot i això, el mètode de les SLNs és més reproduïble perquè els 

lots són més similars mentre que en el cas de les nanopartícules de quitosan-TPP hi ha molta diferència 

entre els uns i els altres. 

5. Les SLNs poden formar eficientment el lipoplex amb el pDNA, i la màxima capacitat de carrega de DNA 

es produeix amb 5µL de SLNs i 1500 ng de pDNA. 

 

És important destacar que les meves conclusions corroboren en gran part les obtingudes per el grup de recerca 

en el que he treballat o per altres grups.  

Alguns dels estudis realitzats en aquest treball han estat realitzats prèviament pel grup de recerca en el que he 

treballat. Els meus resultats son coincidents amb els obtinguts prèviament i han permès corroborar la primera, 

la quarta i la cinquena conclusió.   

D’altra banda, els resultats obtinguts en aquest treball sobre la influencia del pH en les propietats fisicoquímiques 

de les nanopartícules de quitosan-TPP són similars als obtinguts per altres grups de recerca. Per tant, la tercera 

conclusió d’aquest treball permet corroborar els resultats obtinguts per altres autors. 

Si tenim en compte tots els estudis realitzats, l’únic que no s’havia fet prèviament es el referent a la protamina. 

Altres autors han valorat l’efecte de l’addició de la protamina, però les condicions del procés de fabricació de les 

SLNs eren diferents. Això ens porta a dir, que la segona conclusió del treball és totalment nova i encara que soc 

conscient que s’hauran de repetir els experiments per confirmar-la, em fa molta il·lusió haver pogut contribuir 

amb el meu treball en un nou projecte que mai abans s’havia fet.  

Finalment, només constatar que aquesta part experimental m’ha permès aprofundir en la formulació i fabricació 

de nanopartícules catiòniques per vehiculitzar pDNA i assolir els objectius específics que m’havia plantejat. Les 

conclusions experimentals a les que he arribat permeten suggerir que les hipòtesis plantejades són certes, però 

per poder corroborar-les de forma fiable seria necessari realitzar estudis amb més profunditat. 
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5. CONCLUSIONS GENERALS 

 

 

En aquest apartat m’agradaria remarcar que, a part de les conclusions que he pogut extreure de la part 

experimental realitzada, aquest treball m’ha permès assolir l’objectiu que em vaig plantejar al inici d’aquest 

estudi: esbrinar el potencial que poden tenir les nanopartícules en l’alliberament dirigit de fàrmacs i la seva 

aplicació a la terapèutica actual.  

A partir de la informació recopilada he pogut extreure les següents conclusions generals del treball: 

1. Les nanopartícules poden utilitzar-se com a sistemes d’alliberament dirigit de fàrmacs (nanosistemes), 

ja que vehiculitzen el fàrmac de forma selectiva a la cèl·lula diana, provocant el seu alliberament de 

forma controlada i eviten l’acció sobre altres teixits, el que incrementa l’eficàcia terapèutica i redueix 

els efectes adversos.  

 

2. Un nanosistema ideal ha de ser capaç d’incorporar una quantitat adequada de fàrmac, evitant que 

s’alliberi o degradi abans d’arribar al seu lloc d’acció; ha de superar les barreres biològiques i mantenir-

se un temps elevat en la circulació sanguínia; ha de dirigir-se de forma selectiva als teixits i cèl·lules 

diana, sense afectar als altres teixits; i ha de permetre l’alliberament del fàrmac a la cèl·lula diana en 

resposta a un estímul. 

 

3. Per aconseguir una elevada eficàcia terapèutica s’ha d’aconseguir una acumulació selectiva del fàrmac 

en la cèl·lula diana i per reduir els efectes adversos s’ha d’evitar els efectes tòxics del propi nanosistema 

o del fàrmac, el que obliga a controlar tots els factors que poden afectar al nanosistema un cop es troba 

a l’organisme. 

 

4. La modificació de les propietats fisicoquímiques i la conjugació de lligams específics a la superfície de la 

nanopartícula permet controlar els processos implicats en el transport de la nanopartícula fins a la 

cèl·lula diana i evitar la degradació i eliminació de la nanopartícula abans d’alliberar el fàrmac al seu lloc 

d’acció. D’aquesta manera, es pot dissenyar un nanosistema personalitzat que s’adapti a la finalitat 

terapèutica desitjada. 

 

5. Les condicions del procés de fabricació de les nanopartícules afecten a les seves propietats 

fisicoquímiques i a la seva estabilitat i per tant poden afectar a l’eficàcia terapèutica, el que obliga a 

controlar de forma estricta tot el procés de fabricació, a fi d’assegurar que les nanopartícules obtingudes 

tenen la mida, forma i càrrega superficial adequades.  

 

6. Els nanosistemes dissenyats a partir de nanopartícules lipídiques catiòniques o de nanopartícules 

polimèriques de quitosan-TPP poden ser una alternativa als vectors virals en la vehiculització d’àcids 

nucleics. De tota manera, per poder utilitzar aquestes nanopartícules com a vector no viral en la teràpia 

gènica haurien de demostrar una elevada capacitat de transfecció in vivo i que el DNA transfectat sigui 

capaç de traduir-se donant lloc a una proteïna funcional. A més, haurien de demostrar una selectivitat 

pel teixit al que van dirigides i l’absència d’efectes adversos.  
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6. DISCUSSIÓ GENERAL 

 

 

La nanotecnologia permet construir sistemes d’alliberament de fàrmacs per dirigir i alliberar el fàrmac de forma 

controlada en la cèl·lula diana. El nanosistema ideal ha de complir una sèrie de característiques a fi  d’assegurar 

un alliberament dirigit del fàrmac en la cèl·lula diana per tenir una major eficàcia terapèutica i menys efectes 

adversos. En primer lloc ha de ser capaç d’incorporar una quantitat adequada del fàrmac, evitant que s’alliberi o 

degradi abans d’arribar al seu lloc d’acció. En segon lloc, ha de superar les barreres biològiques, com el sistema 

fagocític mononuclear, evitant la seva acumulació en el fetge i la melsa i mantenir-se un temps elevat en la 

circulació sanguínia. En tercer lloc, ha de dirigir-se de forma selectiva als teixits i  cèl·lules diana, sense afectar als 

altres. Finalment, ha de ser alliberat de forma controlada en resposta a un estímul. Un nanosistema que complís 

totes aquestes condicions tindria indubtablement enormes beneficis terapèutics i podria suposar un avenç en el 

tractament de la malaltia. 

En el últims anys s’han fet grans avenços en aquest camp. Es disposa de diversos tipus de nanopartícules que han 

demostrat la seva eficàcia com a nanosistemes d’alliberament dirigit de fàrmacs, en estudis in vitro i in vivo, sobre 

tot en la teràpia del càncer. Malgrat tot, són pocs els nanosistemes que s’estan aplicant en la practica clínica 

actual i els pocs que s’han comercialitzats son nanosistemes senzills que produeixen un alliberament controlat 

del fàrmac en teixits tumorals de forma passiva. Aquests nanosistemes no aconsegueixen incrementar l’efecte 

terapèutic del fàrmac en comparació al fàrmac lliure, però tenen la capacitat de reduir els efectes adversos. 

Encara queden, doncs, molts reptes per superar per aconseguir nanomedicaments efectius i que puguin ser 

utilitzats a curt termini a la pràctica clínica.  

Alguns dels reptes a superar són millorar el disseny del nanosistema, modificar les propietats fisicoquímiques de 

la nanopartícula i addicionar-li lligams específics. Però per avançar en aquest camí s’ha de millorar en el 

coneixement de com interacciona el nanosistema amb l’organisme del pacient i, per tant, cal assajar l’eficàcia 

terapèutica, la farmacocinètica i la seguretat del nanosistema. De la mateixa manera, és necessari establir models 

experimentals que permetin valorar la toxicitat dels nanositemes i donar informació fiable de la toxicitat que 

tindrien un cop administrats a l’home [29].  

Un aspecte a millorar és reduir la complexitat en la formulació del nanosistema i el cost dels materials. La 

indústria ha de valorar la relació entre el cost i el benefici que pot obtenir de la comercialització del nanofàrmac 

i en aquests moments en molts casos no resulta rentable. A més, la indústria farmacèutica exigeix mètodes més 

senzills i fiables, però també tècniques que permetin una caracterització ràpida de les propietats fisicoquímiques 

de la nanopartícula i que facin possible establir un estricte control de qualitat durant el procés de fabricació [9]. 

Tots aquests inconvenients m’han fet veure que encara hi ha molts problemes per solucionar. He de reconèixer 

que quan vaig començar el treball creia que les nanopartícules eren el futur per a la curació de malalties, però 

ara ja no estic tan segura. Tot i que és un bona estratègia, té una gran complexitat i hi ha molts factors que poden 

impedir l’arribada de la nanopartícula a la cèl·lula diana o la producció d’efectes adversos o simplement no 

produir el efecte terapèutic esperat. A més, hem de tenir en compte que s’ha de modificar el nanosistema perquè 

sigui adequat en funció de la malaltia i de cada pacient, el que requereix una gran especificitat i en conseqüència 

poca rendibilitat.  

També cal tenir en compte que per arribar a la indústria farmacèutica i a la pràctica clínica encara queda un llarg 

camí i s’ha de trobar el mètode de fabricació adequat per tal de que pugui ser reproduïble. Tot i això, si es vol 

seguir avançant en aquest camp s’ha de produir una comunicació més estreta entre la comunitat científica, la 

industria farmacèutica i els metges, que al final son els que acabaran aplicant aquests medicaments al tractament 

de les diferents malalties. 
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