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Abreviatures 
UV-Vis:	Ultraviolada-visible	
HBPM:	Hidrogelants	de	baix	pes	molecular	
NB:	Nile	Blue	
RC:	Red	Congo	
MB:	Methylene	Blue	
BB:	Bromophenol	Blue	
mQ:	Milli-Q	(marca	registrada	per	Milliepore	Corporation)	
U.O.:	unitats	òptiques	d’absorbància	
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1. Introducció 

1.1 Espectroscòpia ultraviolada-visible 

							La	 espectroscòpia	 UV-Vis1	 és	 una	 tècnica	 basada	 en	 l’anàlisi	 de	 la	 interacció	 de	 les	
molècules	 amb	 la	 radiació	 visible	 i	 ultraviolada.	 És	 una	 tècnica	 amb	 una	 gran	 diversitat	
d’aplicacions	 ja	 que	 pot	 esser	 aplicada	 a	 mostres	 en	 qualsevol	 dels	 estat:	 sòlid,	 líquid	 o	
gasos;	sent	el	més	comú	l’estudi	de	composts	dissolts	en	una	matriu	líquida.	

							La	 regió	 ultraviolada	 i	 visible	 de	 l’espectre	 (Figura	 1.1.1)	 comprenen	 la	 radiació	 d’ona	
amb	longitud	d’ona	que	varia	entre	15	i	380	nm,	i	380	i	780	nm	respectivament.	

	

	
Figura	1.1.1	Divisió	de	la	radiació	electromagnètica	en	funció	de	la	longitud	d’ona.	

	
							L’espectre	UV-Vis	s’obté	comunament	mitjançant	l’anàlisi	de	la	radiació	absorbida	per	la	
matèria	a	unes	energies	determinades.	Les	energies	de	les	regions	ultraviolada	i	visible	són	
suficients	per	provocar	salts	electrònics	en	interaccionar	amb	la	matèria	i	per	tant	la	radiació	
absorbida	es	correspon	a	l’energia	necessària	per	a	dur	a	terme	aquests	salts	electrònics.		

	

	
Figura	1.1.2	Possibles	salts	electrònics	entre	nivells	d’energia	d’orbitals	moleculars.	

																																																								
1	Professor	em.	Dr.	Heinz-Helmut	Perkampus,	UV-VIS	Spectroscopy	and	Its	Applications,	Spring	Lab	Manuals	2007	
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							Generalment	 les	 transicions	 són	 massa	 energètiques	 per	 a	 esser	 mesurades	 amb	 els	
sistemes	 habituals.	 En	 el	 cas	 de	 molècules	 amb	 conjugació	 dels	 sistemes	 π	 la	 barrera	
energètica	baixa	dràsticament	i	cau	dins	el	rang	usual	d’estudi	de	l’espectroscòpia	UV-Vis,	de	
200	a	800	nm.	Sent	generalment	transicions	π	→	π*	i	n	→	π*.	
							

1.2 Determinació de la concentració 

							Lambert,	 en	 el	 segle	 XVIII,	 va	 determinar	 que	 la	 quantitat	 de	 llum	 transmesa	 a	 través	
d’una	 mostra	 sòlida	 era	 depenent	 del	 seu	 gruix.	 Beer,	 en	 el	 mateix	 segle,	 va	 estendre	
l’observació	 a	 les	 dissolucions.	 La	 llei	 de	 Lambert-Beer	 que	 en	 resultà	 pot	 derivar-se	
teòricament	i	s’aplica	a	tota	la	radiació	electromagnètica.	L’absorbància	d’una	dissolució	és	
directament	proporcional	al	gruix	i	concentració	de	la	mostra	mitjançant	la	següent	formula:	

	
A	=	ε	·	l	·	c	

	
On	 A	 representa	 l’absorbància	 de	 la	 dissolució,	 l	 és	 la	 longitud	 de	 pas	 de	 la	 llum	 dins	 la	
mostra	 i	 c	 és	 la	 concentració;	 ε	 es	 denomina	 coeficient	 d’extinció	 molar	 i	 representa	 la	
constant	de	proporcionalitat	entre	els	paràmetres	l	·	c	i	A,	i	depèn	del	solut	i	de	la	longitud	
d’ona	a	la	que	es	mesura	l’absorbància.	
	
							Es	pot	demostrar	que	l’absorbància	(A)	és	igual	a	la	diferència	entre	els	logaritmes	de	les	
intensitats	lumíniques	de	la	llum	que	arriba	a	la	mostra	(I0)	i	de	la	llum	transmesa	a	través	de	
la	mostra	(I):	

A	=	log(I0)	–	log(I)	=	log	( )	

	
L’absorbància	(A)	és	llavors	un	paràmetre	adimensional.	
	
La	transmitància	(T)	es	defineix	per	la	següent	relació:	
	

T	=	 	

	
I	el	percentatge	de	transmitància	com:		
	

%T	=	T	·	100	
	

Per	tant	es	defineix	A	com:	
	

A	=	log	( )	=	-log(T)	

	
Podent	deduir-se	la	següent	expressió:	
	

A	=	ε	·	l	·	c	=	-log	( )	
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Essent	més	senzilla	 la	comprensió	de	%T	ja	que	una	transmitància	del	30%	indicaria	que	el	
70%	de	la	intensitat	lumínica	ha	estat	absorbida	per	la	mostra.		
	
							La	llei	de	Lambert-Beer	diu	que	hi	ha	una	relació	lineal	entre	absorbància	(A)	i	
concentració	(c)	i	que	la	representació	d’una	en	front	de	l’altre	donaria	una	recta	que	passa	
per	l’origen	de	coordenades.	Però	en	mesures	quantitatives	s’han	de	tenir	en	compte	una	
sèrie	de	factors	quan	es	considera	aquesta	aproximació:	
	
- Hi	ha	una	absorbància	màxima,	que	en	augmentar	la	concentració	no	varia,	i	es	perd	la	

linealitat,	 i	 per	 tant	 s’ha	 de	 treballar	 a	 concentracions	 que	 no	 donin	 valors	 massa	
intensos	 d’absorbància	 per	 a	 assegurar-se	 de	 treballar	 a	 la	 regió	 de	 relació	 lineal,	 ni	
valors	massa	dèbils	ja	que	l’error	associat	tindria	massa	importància.	

- S’ha	 d’elegir	 una	 longitud	 d’ona	 que	 presenti	 una	 absorbància	 màxima	 ja	 que	 així	 la	
tècnica	assoleix	la	millor	sensibilitat.	

							Aquests	 factors	 permeten	 dur	 a	 terme	 una	 recta	 de	 calibratge,	 amb	 la	 mesura	 de	
mostres	de	concentració	coneguda,	en	 la	qual	es	pot	 interpolar	 l’absorbància	de	 la	mostra	
problema	per	a	determinar	la	seva	concentració	
	

1.3 Esquaramides 

							Les	esquaramides2	són	les	amides	derivades	de	l’àcid	esquàric	que	presenten	a	l’anell	de	
ciclobutè	dicarbonílic	un	o	dos	substituents	amídics	variables.	
	

	
																																			(a)																																				(b)																																										(c)									
Figura	 1.3.1.	 Estructura	 de	 l’àcid	 esquàric	 i	 els	 seus	 derivats	 amídics.	 Estructura	 de	 l’àcid	 esquàric	 (a),	 estructura	 de	
l’esquaramida	amb	un	substituent	amídic	(àcid	esquaràmic	[R=H]	o	semièster	[R=alquil]	respectivament)	(b),	estructura	de	
l’esquaramida	amb	els	dos	substituents	amídics	(c).	

	
							Són	una	classe	de	composts	de	gran	rellevància	degut	a	les	seves	propietats	selectives	en	
el	 reconeixement	 molecular	 de	 ions	 i	 com	 a	 catalitzadors.	 A	 més,	 presenten	 una	 gran	
estabilitat	en	front	a	atacs	nucleofílics	i	una	gran	capacitat	per	a	formar	enllaços	d’hidrogen,	
el	que	els	fa	potencials	candidats	per	a	nombroses	aplicacions	biològiques	especialment	com	
a	agents	actius	en	biologia	i	química	mèdica2.	
	

																																																								
2	Carlos	López,	Marta	Ximenis,	Francisca	Orvay,	Carmen	Rotger,	and	Antonio	Costa,	Supramolecular	Hydrogels	Based	on	Minimalist	
Amphiphilic	Squaramide–Squaramates	for	Controlled	Release	of	Zwitterionic	Biomolecules,	Chem.	Eu.	J,	2017	
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1.4 Hidrogels supramoleculars 

							Els	hidrogels	són	un	grup	de	materials	polimèrics,	l’estructura	hidrofílica	dels	quals	els	hi	
dona	 la	 capacitat	 de	 contenir	 grans	 quantitats	 d’aigua	 a	 l’interior	 de	 la	 seva	 xarxa	
tridimensional.	 Els	 hidrogels	 supramoleculars2	 es	 diferencien	 en	 que	 l’estructura	
tridimensional	 del	 gel	 no	 està	 constituïda	 completament	 per	 enllaços	 covalents	 sinó	 per	
estructures	 relativament	 petites	 unides	 per	 interaccions	 no	 covalents.	 Els	 hidrogels	
supramoleculars	formats	a	partir	d’hidrogelants	de	baix	pes	molecular	 (HBPM)	són	de	gran	
interès	 per	 aplicacions	 innovadors	 en	 els	 camps	 de	 biomedicina,	 catàlisi	 i	 química	 dels	
materials2.	Degut	al	seu	caràcter	reversible,	la	gelificació	aquosa	de	HBPM	proporciona	una	
transició	 gel-sol	 i	 una	 resposta	 ràpida	 a	 estímuls	 externs.	 Un	 disseny	 apropiat	 i	 un	 esforç	
sintètic	 limitat	 en	 la	 seva	 preparació	 permet	 un	 control	 efectiu	 sobre	 les	 estructures	
acoblades	 i	 de	 les	 seves	 respostes	 a	 nivell	 macroscòpic.	 Aquest	 control	 és	 altament	
desitjable	per	a	aplicacions	pràctiques	 ja	que	permet	 la	creació	d’hidrogels	amb	propietats	
mecàniques	ajustables	
	

1.5 Capacitat de derivats esquàrics per a formar hidrogels
2 

							Degut	 a	 la	 complexitat	 de	 l’autoacoblament,	 el	 disseny	 de	 nous	 hidrogels	
supramoleculars	 usant	 HBPM	 és	 un	 repte.	 Hi	 ha	 consens	 en	 que	 els	 HBPM	 posseeixen	
amfifília	i	que	necessiten	interaccions	no	covalents,	com	interaccions	π-π,	enllaç	d’hidrogen	i	
interacció	 de	 càrregues	 entre	 les	molècules	 per	 a	 construir	 l’estructura	 tridimensional	 en	
aigua.	 Pèptids	 i	 composts	 similars	 a	 amides	 que	 presenten	 hidrofília	 (carregats)	 i	 cadenes	
laterals	hidrofòbiques,	 han	estat	usats	 com	a	HBPM	satisfactòriament.	 Les	esquaramides	 i	
àcids	esquaràmics	són	avantatjosos	degut	a	que	poden	formar	enllaços	d’hidrogen	sinèrgics	i	
interaccions	 aromàtiques	 que	 controlen	 el	 procés	 d’agregació	 tan	 en	 estat	 sòlid	 com	 en	
dissolució.	 Els	 àcids	 esquaràmics	 N-aril	 substituïts	 són	 composts	 amb	 una	 alta	 acidesa	
(pKa=0,8-2)	 que	 no	 són	 usats	 usualment	 per	 a	 la	 formació	 d’hidrogels.	 L’alta	 acidesa	
assegura	una	completa	 ionització	en	un	rang	molt	ampli	de	pH	el	que	els	hi	confereix	una	
alta	hidrofília	des	de	pH	baixos	degut	a	la	càrrega	de	la	base	conjugada.		Les	esquaramides	i	
esquaramats	 (	 sals	 derivades	 de	 la	 desprotonació	 de	 l’àcid	 esquaràmics)	 presenten	 una	
aromaticitat	moderada.	A	 l’esser	 les	aril-esquaramides	 i	els	aril-esquaramats	plans,	permet	
una	 interacció	 d’apilament	 (stacking)	 tan	 en	 fase	 sòlida	 com	 en	 dissolució.	 Sumat	 a	 la	
resistència	 a	 la	 hidròlisi	 aquestes	 capacitats	 d’agregació	 fan	 que	 les	 esquaramides	 i	
esquaramats	puguin	considerar-se	HBPM	d’interès.		
	

1.6 Hidrogelant SQ1  

							L'hidrogelant	 SQ1	 forma	 part	 d'una	 sèrie	 de	 molècules	 amb	 base	 esquaramida-
esquaramat	 sintetitzades	 pel	 grup	 de	 química	 supramolecular	 de	 la	UIB2	 per	 a	 l’estudi	 de	
noves	molècules	que	actuïn	com	a	hidrogelants.	Les	molècules	que	varen	sintetitzar	són	les	
següents:	
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Figura	1.6.1	Estructures	del	hidrogelants.	SQ1	(a),	SQ2	(b),	SQ3	(c).	

	

L’hidrogelant	 SQ1	 presenta	 les	 propietats	 desitjades	 en	 un	 hidrogelant	 per	 a	 la	 formació	
d’hidrogels	supramoleculars:	
- Presenta	hidrofília	degut	al	seu	extrem	esquaràmics	ionitzat.	
- Presenta	hidrofòbia	degut	als	residus	aromàtics.	
- Pots	dur	a	terme	interaccions	π-π	a	través	dels	seus	anells	aromàtics.	
- Pot	dur	a	terme	enllaços	d’hidrogen.	
- Presenta	un	enllaç	amb	rotació	lliure	(link	flexible)	que	permet	orientar	la	molècula	per	a	

maximitzar	les	interaccions.	
	
							La	 relativa	 llibertat	 de	 rotació	 de	 les	 esquaramides	 permet	 adoptar	 múltiples	
conformacions	que	faciliten	la	formació	d’enllaços	d’hidrogen	en	varies	direccions	de	l’espai:	
	

	
	
Figura	 1.6.2	 Representacions	 de	 les	 4	 possibles	 conformacions	 que	 pot	 adoptar	 l’esquaramida	 per	 a	 formar	 enllaços	
d’hidrogen.	 Conformació	 anti-anti	 (a),	 conformació	 anti-sin	 (b),	 conformació	 sin-anti	 (c),	 conformació	 sin-sin	 (d).	 “d”	 fa	
referència	a	donador	de	ll’enllaç	d’hidrogen	i	“a”	acceptor	de	l’enllaç.	

link	flexible	
↓	

(a)	 (b)	

(c)	 (d)	
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						La	 planalitat	 de	 l’estructura	 de	 l’hidrogelant	 SQ1	 permet	 la	 formació	 d’interaccions	
d’apilament	 i	 interaccions	 π-π	 entre	 anells	 de	 diferents	 molècules	 d’hidrogelant	 formant	
dímers	tant	en	estat	sòlid	com	en	dissolució:	
	

	
	
Figura	 1.6.3	 	 Estructures	 determinada	 per	 Raig-X	 dels	 dímers	 generats	 en	 estat	 sòlid.	 Estructura	 parcial	 de	 la	 	 p-
nitrofenilsquaramida	(a),	estructura	parcial	de	l’àcid	fenilsquaràmic	(b).	
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2. Objectius 

Els	objectius	designats	en	aquest	treball	són:	

- Revisar	 la	 bibliografia	 sobre	 hidrogels	 i	 hidrogels	 supramoleculars,	 les	 molècules	 amb	
capacitat	de	formar	hidrogels	supramoleculars	i	la	utilització	d'esquaramides	com	agents	
de	hidrogelació.		

- Estudiar	 la	 capacitat	 de	 càrrega	 d’un	 hidrogel	 en	 base	 esquaramida-esquaramat,	
emprant	diferents	biomolècules	zwitteriòniques	(aminoàcids)	i	altres	molècules	com	ara	
molècules	acolorides	catiòniques	i	aniòniques.	

- Avaluar	 la	 capacitat	 d’interaccionar	 d’un	 hidrogel	 sota	 una	 dissolució	 d’una	 molècula	
acolorida	i	la	capacitat	d’alliberament	dels	hidrogels	carregats	amb	pigments	seguits	per	
espectroscòpia	UV-Vis.	
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3. Resultats i  discussions 

3.1 Estudi per a la determinació de la càrrega de glicina/triptòfan que admet l’hidrogel 

SQ1 

							Les	 dues	 molècules	 zwitteriòniques	 que	 s’han	 elegit	 per	 a	 dur	 a	 terme	 l’estudi	 de	 la	
càrrega	que	suporta	l’hidrogel	SQ1	són:	glicina3	i	triptòfan4.	

	
																																																													(a)																																	(b)	

Figura	3.1.1	Representació	de	les	estructures	del	aminoàcids:	glicina	(a)	i	triptòfan	(b).	

				La	 determinació	 de	 la	 càrrega	 d’aminoàcid	 que	 suporta	 l’hidrogel	 SQ1,	 sense	 que	
l’estructura	 tridimensional	 es	 vegi	 afectada,	 s’ha	 dut	 a	 terme	 preparant	 hidrogels	 de	
concentració	d’aminoàcid	coneguda	i	duent	a	terme	el	test	d’inversió.	Si	es	superava	el	test	
d’inversió	es	preparava	un	hidrogel	de	concentració	superior.		
	

3.1.1 Glicina com a càrrega (SQ1-glicina) 

						L’hidrogel	 carregat	 SQ1-glicina	 s’ha	 preparat	 a	 partir	 d’una	 dissolució	 que	 conté	
l’hidrogelant	(0,6%	w/v;	1,38·10-2	M	de	l’hidrogelant	SQ1)	i	la	glicina	(3,32	M)	el	
que	representa	una	concentració	de	241	equivalents	de	glicina	per	equivalent	
d’hidrogelant	 o	 de	 41,5	 mg	 de	 glicina	 per	 mg	 d’hidrogelant.	 Aquesta	
concentració	 (249,9	 g·L-1)	 es	 correspon	 a	 la	 solubilitat	 de	 glicina	 en	 aigua	 a	
25ºC.	 En	 aquestes	 condicions	 l’hidrogel	 resultant	 supera	 el	 test	 d’inversió	 en	
les	mateixes	condicions	que	l’hidrogel	original	SQ1.	

	
	

Figura	3.1.2	Imatge	del	vial	cilíndric	de	1	ml	invertit	en	el	qual	el	gel	suporta	l’estructura	i	es	manté	al	fons	
del	vial.	Supera	el	test	d’inversió.	

	

3.1.2 Triptòfan com a càrrega (SQ1-triptòfan) 

						L’hidrogel	 carregat	 SQ1-triptòfan	 s’ha	 preparat	 a	 partir	 d’una	 dissolució	 que	 conté	
l’hidrogelant	 (0,6%	w/v;	 1,38·10-2	M	 de	 l’hidrogelant	 SQ1)	 i	 el	 triptòfan	 (0,056	M)	 el	 que	
representa	una	concentració	de	4	equivalents	de	triptòfan	per	equivalent	d’hidrogelant	o	de	
1,9	mg	de	glicina	per	mg	d’hidrogelant.	Aquesta	concentració	(11,4	g·L-1)	es	correspon	a	 la	
solubilitat	de	glicina	en	aigua	a	25ºC.	En	aquestes	condicions	 l’hidrogel	 resultant	supera	el	
test	d’inversió	en	les	mateixes	condicions	que	l’hidrogel	original	SQ1.	

																																																								
3	Àcid	2-aminoacètic	
4	Àcid	(S)-2-amino-3-(1H-indol-3-il)-propiònic	
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3.2 Dissolució parcial de l’hidrogel SQ1 

								Els	experiments	de	dissolució	parcial	de	l’hidrogel	tenen	per	objectiu	estudiar	la	pèrdua	
d’hidrogelant	amb	el	temps	deguda	a	la	difusió.	La	pèrdua	de	l’hidrogelant	es	va	estudiar	per	
UV-Vis	 analitzant	 l’increment	 d’absorbància	 deguda	 a	 l’aparició	 de	 molècules	 de	
l’hidrogelant	en	dissolució.	Es	va	observar	que	 l’hidrogel	presentava	alliberament	constant	
de	 hidrogelant	 al	 ser	 posat	 en	 contacte	 amb	 aigua,	 però	 sense	 arribar-se	 a	 perdre	
l’estructura	 tridimensional	 de	 l’hidrogel	 i	 passant	 el	 test	 d’inversió	 inclús	 passades	 2	
setmanes	de	contacte	gel-dissolvent.	

El	perfil	de	dissolució	de	l’hidrogelant	és	el	següent:	

	
Figura	3.2.1.	Representació	de	 l’evolució	de	 l’absorbància	de	 l’aigua	mQ	en	 contacte	amb	 l’hidrogel	 SQ1,	en	 funció	de	 la	
longitud	d’ona,	mesurada	cada	15	minuts	durant	15	hores.	

						Convertint	els	valors	d’absorbància	a	valors	de	concentració	a	través	del	seu	coeficient	
d’extinció	molar	(30000	M-1·cm-1)2	s’obté	la	corba	següent:	

	
Figura	3.2.2	Representació	de	l’evolució	de	la	concentració	d’hidrogelant	SQ1	en	dissolució.	

	
							A	 les	15	hores	s’arriba	a	una	concentració	d’hidrogelant	de	6,48·10-5	M	en	dissolució	que	
correspon	 a	 menys	 d’un	 3	 %	 de	 la	 concentració	 que	 s’assoliria	 si	 l’hidrogel	 SQ1	 es	 dissolgués	
completament,	el	que	representaria	una	concentració	de	2,30·10-3	M.	El	procés	de	dissolució	segueix	
una	cinètica	de	pseudo-zero	ordre	amb	una	constant	de	4·10-6	M-1·h-1,	on	el	procés	realment	depèn	
de	l’àrea	de	contacte	entre	l’hidrogel	i	l’aigua	mQ.	
	
3.3 Interacció pigment-hidrogel SQ1 

							L’hidrogel	 carregat	 SQ1-pigment	 com	 altres	 hidrogels	 amb	 base	 aniònica,	 degut	 a	 la	
presència	del	grup	esquarat,	alliberen	els	pigments	que	contenen	si	són	aniònics	en	canvi,	no	

↑
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els	 alliberen	 si	 els	 pigments	 són	 catiònic5.	 De	 la	 mateixa	 manera	 l’hidrogel	 SQ1	 així	 com	
altres	 hidrogels	 de	 base	 aniònica	 absorbeixen	 pigments	 catiònics	 al	 posar-los	 en	 contacte	
amb	una	dissolució	que	els	contengui	i	no	ho	fan	si	se’ls	posa	en	contacte	amb	una	dissolució	
de	pigments	aniònics.	

							Les	molècules	acolorides	s’han	elegit	perquè	presenten	càrrega	en	el	 rang	de	pH	en	el	
que	es	realitza	 l’estudi	(7-7,5)	sent	el	pKa	de	les	espècies6:	Vermell	Congo	(Red	Congo,	RC)	
pKa	=	3-5	,	Blau	de	Bromofenol	(Bromphenol	Blue,	BB)	pKa	=	4.1	(per	sobre	d’aquests	valors	
es	troben	desprotonats	i	presenten	càrrega	negativa),	Blau	Nil	(Nile	Blue,	NB)	pka	=	9.7	(per	
sota	d’aquest	valor	es	troba	protonat	i	presenta	càrrega	positiva),	Blau	de	Metilè	(Methylene	
Blue,	 MB)	 és	 una	 sal	 d’amoni	 quaternari	 i	 la	 càrrega	 elèctrica	 no	 depèn	 del	 pH	 de	 la	
dissolució.	

	
Figura	3.3.1.	Estructures	dels	4	pigments	usats	en	aquest	estudi.	Estructura	del	RC	(a),	un	pigment	aniònic;	estructura	del	BB	
(b),	un	pigment	aniònic;	estructura	del	MB	(c),	un	pigment	catiònic;	estructura	del	NB	(d),	un	pigment	catiònic.	

	

3.3.1 Recta de calibratge dels pigments 

							Per	 a	 la	 determinació	 de	 les	 concentracions	 dels	 pigments	 alliberats	 o	 absorbits	 a	 un	
temps	 (t),	 a	 través	 de	 la	 seva	 absorbància,	 es	 varen	 fer	 una	 recta	 de	 calibratge	 per	 cada	
pigment	per	a	determinar	el	valor	dels	seus	coeficients	d’extinció	molar	a	la	longitud	d’ona	
de	màxima	absorbància.	Experimentalment	es	va	dur	a	terme	mesurant	l’absorbància	d’una	
sèrie	 de	 concentracions	 conegudes	 de	 pigment	 (ajustades	 a	 un	 pH	 =	 7-7,5)	 i	 fent	 la	
representació	 lineal	absorbància	 (A)	 front	a	 la	concentració	 (c),	 sent	 la	 longitud	del	pas	de	
llum	per	la	mostra	(l)	de	1	cm,	el	valor	del	pendent	representa	el	coeficient	d’extinció	molar:		
	

A	=	ε	·	l	·	c	
	
	
	

																																																								
5	Long	Qin,	Fan	Xie,	Pengfei	Duan,	and	Minghua	Liu,		Chem.	Eur.	J.	2014,	20,	15419–15425	
6	R.	W.	Sabnis,	Handbook	of	Acid-Base	Indicators,	CRC	Press,	United	States,	2007	
	

(a)	
(b)	

(c)	
(d)	
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Blau Nil (Nile Blue, NB) 
	

	
Figura	3.3.2	Representació	de	l’absorbància	de	dissolucions	de	NB	en	front	a	la	seva	concentració.	

De	la	gràfica	s’extreu	que	el	pigment	NB	presenta	a	634	nm	un	coeficient	d’extinció	molar	(ε)	
de	33261	M-1·cm-1.	
	
Blau de Metilè (Methylene Blue, MB) 
	

	
Figura	3.3.3	Representació	de	l’absorbància	de	dissolucions	de	MB	en	front	a	la	seva	concentració.	

De	la	gràfica	s’extreu	que	el	pigment	MB	presenta	a	665	nm	un	coeficient	d’extinció	molar	
(ε)	de	66205	M-1·cm-1.	
	
Blau de Bromofenol (Bromophenol Blue, BB) 
	

	
Figura	3.3.4	Representació	de	l’absorbància	de	dissolucions	de	BB	en	front	a	la	seva	concentració.	
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De	la	gràfica	s’extreu	que	el	pigment	BB	presenta	a	592	nm	un	coeficient	d’extinció	molar	(ε)	
de	66470	M-1·cm-1.	
	
Vermell Congo (Red Congo, RC) 

	
Figura	3.3.5	Representació	de	l’absorbància	de	dissolucions	de	RC	en	front	a	la	seva	concentració.	

De	la	gràfica	s’extreu	que	el	pigment	RC	presenta	a	500	nm	un	coeficient	d’extinció	molar	(ε)	
de	25208	M-1·cm-1.	
	
	

3.3.2 Alliberament de pigments 

					Per	 a	 dur	 a	 terme	 la	 determinació	 de	 l’alliberament	 de	 pigments	 es	 varen	 preparar	 els	
hidrogels	carregats	SQ1-pigments	seguint	el	procediment	descrit	a	l’apartat	4.3.3.		Sobre	els	
hidrogels	gelificats,	es	varen	afegir	2,5	ml	de	mQ	 i	es	va	seguir	 l’alliberament	de	pigments	
per	espectroscòpia	UV-Vis.	Obtenint-se	els	resultats	següents	per	a	la	càrrega	del	pigment.	
	
Blau Nil (Nile Blue, NB) i Bleu de Metilè (Methylene Blue, MB) 

							Pels	 hidrogels	 carregats	 SQ1-NB,MB	 (catiònics)	 només	 es	 va	 observar	 l’evolució	 de	
l’absorbància	corresponent	a	la	dissolució	parcial	de	l’hidrogel.	No	va	alliberar-se	pigment.	

	
Figura	 3.3.6.	 Imatge	 de	 la	 cubeta	 amb	 l’hidrogel	 SQ1-NB	 passades	 72	 hores	 d’estar	 amb	 contacte	 amb	 aigua	 mQ,	 on	
s’observa	que	el	pigment	es	 troba	dins	 la	 fase	hidrogel	 i	 l’aigua	mQ	tan	sols	presenta	 la	coloració	deguda	a	 la	dissolució	
parcial	de	l’hidrogel	i	la	representació		de	l’evolució	de	l’absorbància	de	l’aigua	mQ	en	contacte	amb	l’hidrogel	SQ1-NB,	en	
funció	de	la	longitud	d’ona,	mesurada	cada	15	minuts	durant	15	hores.	

	

↑	

	

MB	
	
	
	
NB	
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Blau de Bromofenol (Bromophenol Blue, BB) 

							Per	l’hidrogel	carregat	SQ1-BB	(aniònic)	es	va	observar	l’aparició	i	creixement	d’una	nova	
banda	d’absorció	a	592	nm	diferent	de	la	corresponent	a	la	dissolució	parcial	de	l’hidrogel.	
Aquesta	 banda	 s’assigna	 a	 l’aparició	 de	 BB	 en	 dissolució.	 Va	 presentar	 alliberament	 del	
pigment	BB	de	manera	constant	des	del	moment	de	contacte	de	 l’hidrogel	amb	aigua	mQ	
fins	a	arribar	a	un	màxim	seguint	el	perfil	següent:	

	

	
Figura	3.3.7	Imatge	de	la	cubeta	de	l’hidrogel	SQ1-BB	després	de	65	hores	de	contacte	amb	aigua	mQ	i	la	representació	de	
l’evolució	de	l’absorbància	de	l’aigua	mQ	en	contacte	amb	l’hidrogel	SQ1-BB,	en	funció	de	la	longitud	d’ona,	mesurada	cada	
30	minuts	durant	63	hores.	L’evolució	de	la	regió	compresa	entre	200	i	450	nm	només	es	representa	parcialment.	

							El	perfil	entre	200	i	450	nm	és	el	mateix	que	el	de	l’hidrogel	SQ1.	Per	sobre	de	450	nm	
apareix	el	pic	corresponent	a	la	dissolució	del	BB	que	augmenta	fins	arribar	a	un	màxim	de	
absorbància	de	1	U.O.	o	a	una	concentració	de	1,44·10-5	M.	
	
							Convertint	 els	 valor	 d’absorbància	 en	 el	 màxim	 d’absorbància	 (592	 nm)	 a	 valors	 de	
concentració,	amb	el	coeficient	d’extinció	molar	determinat	experimental,	i	representant	en	
front	al	temps	s’obté	la	corba:	
	

	
Figura	3.3.8	Representació	de	l’evolució	de	la	concentració	de	BB	en	dissolució	en	funció	del	temps.	

							A	 la	corba	de	concentració	de	BB	front	al	temps	s’observa	un	període	d’inducció,	en	el	
que	 l’augment	 de	 la	 concentració	 es	mínim,	 previ	 a	 un	 augment	 sobtat	 fins	 arribar	 a	 un	
màxim.	El	valor	màxim	de	concentració	en	aigua	correspon	a	una	concentració	de	BB	en	la	
dissolució	 de	 1,44·10-5	 M.	 Tenint	 en	 compta	 que	 la	 càrrega	 de	 pigments	 dins	 l’hidrogel	 era	 de	
8,72·10-5	 M,	 aquesta	 concentració	 es	 correspon	 a	 una	 igualació	 de	 la	 concentració	 de	
pigments	entre	la	fase	hidrogel	i	la	dissolució	aquosa	en	el	volum	total	de	la	cubeta	(3	ml).	
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Vermell Congo (Red Congo, RC) 

							Per	l’hidrogel	carregat	SQ1-RC	(aniònic)	es	va	observar	l’aparició	i	creixement	d’una	nova	
banda	d’absorció	a	500	nm	diferent	de	la	corresponent	a	la	dissolució	parcial	de	l’hidrogel.	
Aquesta	 banda	 s’assigna	 a	 l’aparició	 de	 RC	 en	 dissolució.	 Va	 presentar	 alliberament	 del	
pigment	RC	de	manera	constant	des	del	moment	de	contacte	de	 l’hidrogel	amb	aigua	mQ	
fins	a	arribar	a	un	màxim	seguint	el	perfil	següent:	
	

	
Figura	3.3.9	Imatge	de	la	cubeta	amb	l’hidrogel	SQ1-RC	després	de	65	hores	de	contacte	amb	aigua	mQ	i	la	representació	de	
l’evolució	de	l’absorbància	de	l’aigua	mQ	en	contacte	amb	l’hidrogel	SQ1-RC,	en	funció	de	la	longitud	d’ona,	mesurada	cada	
30	minuts	durant	65	hores.	L’evolució	de	la	regió	compresa	entre	200	i	450	nm	només	es	representa	parcialment.	

						El	perfil	entre	200	i	450	nm	és	el	mateix	que	el	de	l’hidrogel	SQ1.	Per	sobre	de	450	nm	
apareix	el	pic	corresponent	a	la	dissolució	del	RC	que	augmenta	fins	arribar	a	un	absorbància	
0,5	U.O.	o	a	una	concentració	de	1,94·10-5M.	
								
							Convertint	 els	 valor	 d’absorbància	 en	 el	 màxim	 d’absorbància	 (500	 nm)	 a	 valors	 de	
concentració,	amb	el	coeficient	d’extinció	molar	determinat	experimental,	i		representant	en	
front	al	temps	s’obté	la	corba	següent:	
	

	
Figura	3.3.10	Representació	de	l’evolució	de	la	concentració	de	RC	en	dissolució	en	funció	del	temps.		

						A	la	corba	de	concentració	de	RC	en	front	al	temps	s’observa	un	període	d’inducció,	en	el	
que	 l’augment	 de	 la	 concentració	 es	mínim,	 previ	 a	 un	 augment	 sobtat	 fins	 arribar	 a	 un	
màxim.	El	valor	màxim	de	concentració	en	aigua	es	correspon	a	una	concentració	de	RC	de	
1,94·10-5	M.	Tenint	en	compte	que	la	càrrega	de	pigments	dins	l’hidrogel	era	de	2,18·10-4	M	aquesta	
concentració	no	es	correspon	a	la	igualació	de	la	concentració	de	RC	en	la	fase	hidrogel	i	la	dissolució,	
ja	que	per	assolir	aquesta	 igualació	 la	concentració	final	hauria	de	ser	de	3,63·10-5	M	i	per	tant	tan	
sols	 es	 va	 arribar	 a	 aproximadament	 el	 50	%	 d’aquest	 valor.	 Es	 va	mesurar	 l’absorbància	de	 la	
cubeta	5	dies	després	de	posar	en	contacte	l’hidrogel	SQ1-RC	amb	l’aigua	mQ	i	es	va	obtenir	

↑			
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una	 absorbància	 de	 0,57	 el	 que	 es	 correspon	 a	 una	 concentració	 de	 2,28·10-5	 M	 i	 a	 un	 valor	
d’alliberament	d’aproximadament	del	60%.	

							Per	a	comparar	l’alliberament	d’ambdós	pigments	aniònics	es	representa	el	percentatge	
de	concentració	alliberada	 respecte	un	equilibri	de	concentració	del	pigment	entre	 la	 fase	
hidrogel	i	la	dissolució	en	el	volum	de	3	ml.	
	

	
Figura	3.3.11	Representació	comparativa	entre	el	percentatge	d’alliberament	dels	pigments	en	funció	del	temps.	

							En	 la	 corba	comparativa	del	percentatge	d’alliberament	del	pigment	en	 front	al	 temps	
s’observa	 un	 període	 d’inducció	 en	 ambdós	 pigments.	 El	 pigment	 BB	 s’allibera	 més	
ràpidament	 i	 en	 major	 extensió	 que	 el	 pigment	 RC,	 possiblement	 degut	 a	 la	 diferent	
estructura,	 diferent	 relació	 càrrega/mida	 i	 possibles	 interaccions	 addicionals	 (per	 exemple	
d’apilament	degut	al	gran	nombre	d’anells	aromàtics	del	RC).	
	

3.3.3 Absorció selectiva de pigments 

						Per	a	 la	determinació	de	quins	pigments	absorbia	 l’hidrogel	SQ1	 i	quins	no,	es	va	dur	a	
terme	 un	 experiment	 d’absorció	 simultània.	 Es	 varen	 preparar	 4	 hidrogels	 SQ1	 seguint	 el	
procediment	 exposat	 a	 l’apartat	 4.3.3,	 es	 varen	 posar	 en	 contacte	 cada	 un	 amb	 una	
dissolució	 del	 pigment	 a	 determinar	 la	 possible	 absorció	 i	 es	 va	 observar	 l’evolució	 de	
l’absorbància	de	les	dissolucions	en	funció	del	temps.	
	

	
Figura	3.3.12	Hidrogels	SQ1	sense	dissolució	a	sobre	(a);	hidrogels	amb	les	dissolucions	dels	pigments	a	temps	0,	d’esquerra	
a	dreta	RC,	BB,	NB	i	MB	(b);	evolució	de	les	dissolucions	en	contacte	amb	els	hidrogels	SQ1	passades	18	hores	des	del	seu	
contacte	(c).	
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							Passades	 18	 hores	 del	 contacte	 de	 l’hidrogel	 SQ1	 i	 les	 dissolucions	 dels	 pigments	 es	
mesuraren	les	absorbàncies	de	les	dissolucions	i	es	va	determinar	que	el	gel	no	absorbia	els	
pigments	aniònics	BB	ni	RC	i	sí	que	absorbia	els	pigments	catiònics	NB	i	MB.	

Blau Nil (Nile Blue, NB) 

							Per	 l’hidrogel	 SQ1	 es	 va	 observar	 l’aparició	 i	 creixement	 de	 la	 banda	 d’absorbància	
corresponent	a	la	dissolució	parcial	de	l’hidrogel	SQ1,	simultàniament	es	va	observar	que	la	
banda	corresponent	a	la	presència	en	dissolució	de	NB	disminuïa	des	del	moment	en	que	es	
posaven	en	contacte	hidrogel	i	la	dissolució	fins	arribar	a	un	mínim	seguint	el	perfil	següent:	
	

	
Figura	3.3.13	Representació	de	l’evolució	de	l’absorbància	de	la	dissolució	de	NB	en	contacte	amb	l’hidrogel	SQ1,	en	funció	
de	la	longitud	d’ona,	mesurada	cada	30	minuts	durant	20	hores.	

							Convertint	 el	 valors	 d’absorbància	 en	el	màxim	d’absorció	del	 pigment	NB	 (634	nm)	 a	
valors	 de	 concentració,	 amb	 el	 coeficient	 d’extinció	 molar,	 i	 representant	 en	 funció	 del	
temps	s’obté	la	corba	següent:		
	

	
Figura	3.3.14	Representació	de	l’evolució	de	la	concentració	de	NB	en	la	dissolució	en	contacte	amb	l’hidrogel	SQ1	en	funció	
del	temps.	

							La	 corba	de	 la	 concentració	de	NB	 front	 al	 temps	presenta	una	baixada	 sobtada	 en	 la	
concentració	que	arriba	ràpidament	a	un	valor	residual	de	1,62·10-6	M	que	representa	el	9	%	de	
la	concentració	inicial.	
	

Blau de Metilè (Methylene Blue, MB) 

							Per	 l’hidrogel	 SQ1	 es	 va	 observar	 l’aparició	 i	 creixement	 de	 la	 banda	 d’absorbància	
corresponent	a	la	dissolució	parcial	de	l’hidrogel	SQ1,	simultàniament	es	va	observar	que	la	
banda	 d’absorbància	 corresponent	 a	 la	 presència	 en	 dissolució	 de	 MB	 disminuïa	 des	 del	

↑		

↓
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moment	en	que	es	posaven	en	contacte	hidrogel	i	dissolució	fins	arribar	a	un	mínim	seguint	
el	perfil	següent:	

	
Figura	3.3.15	Representació	de	l’evolució	de	l’absorbància	de	la	dissolució	de	MB	en	contacte	amb	l’hidrogel	SQ1,	en	funció	
de	la	longitud	d’ona,	mesurada	cada	30	minuts	durant	20	hores.	

							Convertint	el	 valors	d’absorbància	en	el	màxim	d’absorció	del	pigment	MB	 (665	nm)	a	
valors	 de	 concentració,	 amb	 el	 coeficient	 d’extinció	 molar,	 i	 representant	 en	 funció	 del	
temps	s’obté	la	corba	següent:	
	

	
Figura	3.3.16	Representació	de	l’evolució	de	la	concentració	de	MB	en	la	dissolució	en	contacte	amb	l’hidrogel	en	funció	del	
temps.	

							La	 corba	 de	 la	 concentració	 de	 MB	 front	 al	 temps	 presenta	 una	 baixada	 en	 la	
concentració	menys	pronunciada	que	la	del	NB	que	arriba	ràpidament	a	un	valor	residual	de	
5,67·10-7	M	el	que	representa	un	4,5	%	de	la	concentració	inicial.	

							Per	 a	 comparar	 l’absorció	 d’ambdós	 pigments	 catiònics	 es	 representa	 la	 concentració	
com	a	percentatge	absorbit	respecte	a	la	concentració	inicial	de	cada	un.	
	

	
Figura	3.3.17	Representació	comparativa	entre	el	percentatge	de	cada	pigment	que	queda	en	dissolució	en	funció	del	temps.	

↑	 ↓	
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							En	 la	 corba	 comparativa	 de	 l’absorció	 relativa	 dels	 pigments	 NB	 i	 MB	 s’observa	 que	
ambdós	pigments	presenten	una	 ràpida	baixada	en	 la	 seva	concentració	en	dissolució	 fins	
arribar	a	un	mínim,	en	el	cas	del	NB	la	baixada	és	més	ràpida	però	la	concentració	residual	és	
major	 que	 en	 el	 cas	 del	 MB,	 aquesta	 diferència	 podria	 esser	 deguda	 a	 la	 força	 de	 la	
interacció	pigment-hidrogel,	a	interaccions	addicionals	no	iòniques	o	a	l’error	experimental	
degut	a	una	superfície	de	contacte	diferent.	
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4. Part experimental  

							En	 aquest	 apartat	 es	 descriu	 el	 procediment	 dut	 a	 terme	 en	 la	 part	 experimental	 del	
treball.	 Es	 descriu	 el	 procés	 de	 síntesi,	 preparació	 dels	 hidrogels	 així	 com	 el	 procés	 de	
determinació	de	la	càrrega	que	suporta	l’hidrogel	respecte	als	aminoàcids	glicina	i	triptòfan,	
la	 dissolució	 i	 la	 capacitat	 de	 l’hidrogel	 d’alliberar	 i	 absorbir	 pigments,	 seguides	 per	
espectroscòpia	UV-Vis.	
	
4.1 Síntesi de l’hidrogelant SQ1 

							La	síntesi	es	va	basar	en	una	variant	del	procediment	experimental	optimitzat	pel	grup	
de	química	orgànica	supramolecular	de	la	UIB7.	

	
Figura	4.1.1	Esquema	del	procediment	sintètic.	

	

4.1.1 Síntesi de productes intermedis 

					-	 Síntesi	 de	 EtSqNO2:	 1,5	 g	 (10,86	 mmol)	 de	 p-nitroanilina	 dissolts	 en	 40	 ml	 d’etanol	
absolut	 es	 varen	 addicionar	 a	 una	 dissolució	 de	 1,85	 g	 (10,87	mmol)	 d’esquarat	 de	 dietil	
[Sq(OEt)2]	 i	 0,264g	 (0,73	mmol)	 de	 triflat	 de	 zinc	 [Zn(OTf)2]	 en	 40	ml	 d’etanol	 absolut.	 La	
dissolució	es	va	agitar	a	temperatura	ambient	durant	2	hores.	El	dissolvent	es	va	evaporar	en	
un	rotavapor	i	el	cru	de	la	reacció	(un	sòlid	vermellós)	va	esser	suspès	en	100	ml	de	NH4Cl	
																																																								
7	C.	López,	M.	Vega,	E.	Sanna,	C.	Rotger,	A.	Costa,	RSC	Adv.	2013,	3,	7249	
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0,5M.	La	suspensió	es	va	 filtrar,	en	 la	pròpia	placa	es	varen	fer	 rentades	amb	NH4Cl	0,5M,	
aigua	 i	 finalment	 acetonitril	 fred.	 El	 sòlid	 resultant	 es	 va	 assecar	 completament	 dins	
dessecador	amb	P2O5.	Per	HRMN	es	va	determinar	que	la	puresa	del	producte	puresa	no	era	
la	desitjada	amb	el	que	es	va	procedir	a	purificar	per	recristal·lització	en	acetonitril	bullint.	
L’RMN	del	producte	resultant	(sòlid	taronja)	va	confirmar	que	el	producte	final	era	pur.	Es	va	
obtenir	un	total	de	1,765		g	el	que	representa	un	rendiment	de	62%.	

					-	 Síntesi	 de	AcSqBenzNH2:	 1,53	g	 (12,52	mmol)	de	4-(aminometil)anilina	 i	 2,37	g	 (20,78	
mmol)	 d’àcid	 esquàric	 (AcSq)	 es	 varen	 suspendre	en	250	ml	d’aigua	mQ,	es	 varen	agitar	 i	
mantenir	a	reflux	durant	2,5	hores.	Una	vegada	acabades	les	2,5	hores	tot	es	trobava	dissolt,	
es	 va	 separar	 de	 la	 manta	 i	 es	 va	 deixar	 refredar	 fins	 el	 dia	 següent.	 El	 dia	 següent	 el	
producte	 havia	 precipitat	 i	 es	 va	 filtrar,	 rentant	 amb	 aigua	 en	 la	 pròpia	 placa.	 El	 sòlid	
obtingut	 (de	 color	 groc)	 es	 va	 assecar	 completament	 dins	 un	 dessecador	 amb	 P2O5.	 Per	
HRMN	es	va	determinar	que	el	producte	era	pur.	Es	varen	obtenir	1,78	g	de	producte,	el	que	
representa	un	rendiment	del	65%.	

4.1.2 Síntesi de l’hidrogelant SQ1 

					-	1,393	g	(5,31	mmol)	de	EtSqNO2,	1,398	g	(6,4	mmol)	de	AcSqBenzNH2	i	1,634	g	de	K2CO3	
es	varen	suspendre	en	300	ml	d’etanol	absolut,	es	varen	agitar	 i	mantenir	a	 reflux	o.n.	 La	
suspensió	 resultant	 (de	 color	 violeta-negra)	 es	 va	 dur	 a	 sequedat.	 El	 sòlit	 resultant	 es	 va	
suspendre	en	150	ml	de	HCl	1M,	es	va	agitar	durant	30	minuts	(passant	a	color	ataronjat)	i	es	
va	 filtrar.	 El	 sòlid	 es	 va	 resuspendre	 i	 agitar	 en	 60	 ml	 d’acetonitril	 durant	 20	 minuts	 i	
posteriorment	es	va	filtrar.	El	precipitat	es	va	suspendre	en	100	ml	d’aigua	mQ	i	es	va	ajustar	
el	pH	a	10-11	amb	NaOH	1M	(adquirint	 la	suspensió	un	color	vermell	 fosc),	es	va	agitar	 la	
suspensió	durant	10	minuts,	es	va	ajustar	el	pH	ràpidament	a	1	amb	HCl	1M	i	es	va	filtrar.	El	
precipitat	 es	 va	 suspendre	 en	 acetonitril	 i	 agitar	 durant	 20	 minuts.	 El	 procediment	 de	
suspendre,	 variar	 el	 pH	 amb	 ús	 intermedi	 d’acetonitril	 es	 va	 repetir	 fins	 a	 un	 total	 de	 4	
vegades.	 El	 sòlid	 obtingut	 (de	 color	marró	 ataronjat)	 es	 va	 assecar	 completament	 dins	 un	
dessecador	amb	P2O5.	Per	HRMN	es	va	determinar	que	el	producte	era	pur.	El	varen	obtenir	
1,543	g	de	producte,	el	que	representa	un	rendiment	del	66,9%.	

4.2 Caracterització de productes intermedis i l’hidrogelant SQ1 

- EtSqNO2.	1H	NMR	(300	MHz,	d6DMSO,	25	ºC):	δH	=	11.23	(1H,	s,	NH),	8.24	(2H,	d,	J	=	
9.3	 Hz,	 NO2-Ar-H),	 7.6	 (2H,	 d,	 J	 =	 9	 Hz,	 NH-Aril-H),	 4.81	 (2H,	 q,	 J	 =	 7.1	 Hz,	 CH2),	
1.44ppm	(3H,	t,	J	=	8.55	H).	

- AcSqBenzNH2.	1H	NMR	(300	MHz,	d6DMSO,	25	ºC):	δH	=	9.30	(1H,	s,	OH),	8.0	(3H,	s,	
NH	 +	 NH2),	 7.67	 (2H,	 d,	 J	 =	 8.7	 Hz,	 CH2-Ar-H),	 7.26	 (2H,	 d,	 J	 =	 8.4	 Hz,	 NH-Ar-H),	
3.92pmm	(2H,	s,	CH2).	

- Hidrogelant	SQ1.	1H	NMR	(300	MHz,	d6DMSO,	25	ºC):	δH	=	10.33	(1H,	s,	NH),	10.26	
(1H,	s,	NH),	8.22	(2H,	d,	J	=	9	Hz,	NO2-Ar-H),	7.61	(2H,	d,	J	=	8.7	Hz,	CH2-Ar-H),	7.46	
(2H,	d,	J	=	8.1	Hz,	NH-Ar-H),	7.33	(2H,	d,	J	=	8.4	Hz,	NH-Ar-H),	4.76	ppm	(2H,	d,	J	=	5.7	
Hz,	CH2).	
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El	13C	NMR	i	la	massa	exacte	dels	intermedis	i	producte	han	estat	caracteritzats7,8,9.	

	
Figura	4.2.1	Espectre	de	ressonància	del	compost	EtSqNO2.	

	

	
Figura	4.2.2	Espectre	de	ressonància	del	compost	AcSqBenzNH2.	

																																																								
8	A.	Rostami,	A.	Colin,	X.	Y.	Li,	M.	G.	Chudzinski,	A.	J.	Lough,	M.	S.	Taylor,	J.	Org.	Chem.	2010,	75,	3983–3992.	
9	C.	López,	E.	Sanna,	L.	Carreras,	M.	Vega,	C.	Rotger,	A.	Costa,	Chem.	-	An	Asian	J.	2013,	8,	84–87	
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Figura	4.2.3	Espectre	de	ressonància	de	l’hidrogelant	SQ1.	

	

4.3 Preparació dels hidrogels 

						Tots	 els	 estudies	 s’han	 realitzat	 amb	 un	 hidrogel	 de	 concentració	 0,6	 %	 w/v	 de	
l’hidrogelant	 SQ1	 que	 equival	 a	 0,6	 g	 de	 l’hidrogelant	 per	 100	ml	 d’aigua	mQ,	 dissolució	
d’aminoàcid	o	de	pigment	i	a	una	concentració	de	1,38·10-2	M	en	l’hidrogelant.	
	

4.3.1 Preparació de l’hidrogel SQ1 

							Per	a	la	preparació	de	1ml	d’hidrogel	es	varen	pesar	6	mg	de	l’hidrogelant	SQ1	dins	un	
vial	 cilíndric	 de	 vidre	 de	 1	ml.	 	 A	 continuació	 es	 varen	 addicionar	 720	 μl	 d’aigua	mQ	 i	 la	
mescla	es	va	agitar	durant	5	minuts	usant	un	agitador	magnètic.	 Seguidament	el	pH	de	 la	
suspensió	es	va	ajustar	entre	7	i	7,5	amb	petites	addicions	de	NaOH	0,1M	deixant	agitar	de	1	
a	3	minuts	entre	addicions.	Una	vegada	ajustat	el	pH	en	aquest	rang	es	va	acabar	d’afegir	el	
volum	necessari	d’aigua	mQ	fins	a	1	ml	total	i	es	va	agitar	2	minuts	addicionals.	La	dissolució	
transparent	resultant	es	va	repartir	entre	dos	vials	de	1	ml	transvasant	500	μl	a	cada	un.	Els	
vials	 es	 varen	 encalentir	 i	 mantenir	 a	 70ºC	 durant	 una	 hora	 en	 el	 Thermoblock.	 Passada	
l’hora	 es	 varen	 refredar	 fins	 arribar	 a	 temperatura	 ambient.	 Seguint	 aquest	 procediment	
l’hidrogel	SQ1	va	superar	el	test	d’inversió.	
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4.3.2 Preparació de l’hidrogel SQ1-glicina,triptòfan 

							Per	a	 la	preparació	dels	hidrogels	 carregats	amb	glicina	 i	 triptòfan	es	 varen	 seguir	dos	
procediments	adreçats	a	la	determinació	de	la	càrrega	admissible	per	l’hidrogel	SQ1.	En	un	
cas	usant	dissolucions	de	l’aminoàcid	no	saturades	(A)	i	l’altre	directament	amb	l’aminoàcid	
en	estat	sòlid(B).	

(A)	Procediment	a	partir	de	dissolucions	d’aminoàcid	no	saturades:	
							El	 procediment	 per	 a	 preparar	 l’hidrogel	 SQ1-glicina/triptòfan	 es	 va	 dur	 a	 terme	
modificant	el	procediment	descrit	en	l’apartat	4.3.1.	Es	va	canviar	l’addició	de	720	μl	d’aigua	
mQ	per	una	dissolució	de	l’aminoàcid.	L’ajustament	de	pH	i	posterior	addició	d’aigua	mQ	fins	
a	 1	ml	 total	 es	 varen	 dur	 a	 terme	de	manera	 anàloga	 al	 procediment	 general.	 Els	 gels	 es	
varen	encalentir	i	mantenir	a	70	ºC	durant	una	hora	i	posteriorment	es	varen	deixar	refredar	
fins	temperatura	ambient.	Seguint	aquest	procediment	l’hidrogel	carregat	SQ1-aminàcid	va	
superar	el	test	d’inversió	en	les	mateixes	condicions	que	l’hidrogel	SQ1.	

(B)	Procediment	a	partir	de	l’aminoàcid	en	estat	sòlid:	
						El	 procediment	 per	 a	 preparar	 l’hidrogel	 SQ1-glicina/triptòfan	 es	 va	 dur	 a	 terme	
modificant	el	procediment	descrit	en	l’apartat	4.3.1.	Es	varen	pesar	simultàniament	els	6mg	
de	l’hidrogelant	i	els	mg	corresponents	a	la	màxima	solubilitat	en	aigua	a	25	ºC	de	glicina	o	
triptòfan	 i	 es	 va	 seguir	 el	 procediment	 per	 a	 preparar	 l’hidrogel	 SQ1.	 Els	 gels	 es	 varen	
encalentir	 i	 mantenir	 a	 70	 ºC	 durant	 una	 hora	 i	 es	 varen	 deixar	 refredar	 fins	 assolir	
temperatura	 ambient.	 Seguint	 aquest	 procediment	 l’hidrogel	 carregat	 SQ1-aminàcid	 va	
superar	el	test	d’inversió	en	les	mateixes	condicions	que	l’hidrogel	SQ1.	
	
4.3.3	Preparació	dels	hidrogels	per	a	la	dissolució	parcial	de	l’hidrogel	SQ1	i	 l’absorció	selectiva	
de	pigments	

						Per	a	 la	preparació	dels	hidrogels	per	a	 la	dissolució	parcial	de	 l’hidrogel	 i	 l’absorció	de	
pigment	es	va	seguir	el	procediment	de	preparació	de	l’hidrogel	SQ1	descrit	a	l’apartat	4.3.1	
canviant	 el	 vial	 cilíndric	 de	 1	 ml	 per	 una	 cubeta	 de	 quars	 per	 espectroscòpia	 UV-Vis.	 Es	
transvasaren	 500	 μl	 de	 la	 dissolució	 de	 l’hidrogelant	 a	 una	 cubeta	 de	 quars	 per	 a	
espectroscòpia	 UV-Vis.	 La	 cubeta	 es	 va	 encalentir	 i	 mantenir	 a	 70	 ºC	 dins	 una	 estufa	 de	
laboratori.	 Passada	 una	 hora	 es	 va	 deixar	 refredar	 fins	 assolir	 la	 temperatura	 ambient.	
Seguint	aquest	procediment	l’hidrogel	SQ1	superava	el	test	d’inversió.	

	
Figura	4.3.1	Imatges	de	la	cubeta	amb	l’hidrogel	SQ1	i	cubeta	invertida	per	comprovar		la	correcta	gelificació.	
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4.3.4 Preparació de l’hidrogel SQ1-pigment 

						El	 procediment	 per	 a	 preparar	 l’hidrogel	 carregat	 SQ1-pigment	 es	 va	 dur	 a	 terme	
modificant	el	procediment	descrit	a	l’apartat	4.3.1.	En	aquest	cas	la	modificació	va	consistir	
en	usar	720	μl	d’una	dissolució	del	pigment	a	estudiar	enlloc	d’usar	aigua	mQ.	El	posterior	
ajustament	de	pH	i	addició	d’aigua	mQ	fins	a	un	1	ml	total	es	varen	dur	a	terme	de	manera	
anàloga	 al	 procediment	 general.	 	 Es	 transvasaren	 500	 μl	 de	 la	 dissolució	 de	 l’hidrogelant	
carregat	amb	el	pigment	a	una	cubeta	de	quars	per	a	espectroscòpia	UV-Vis,	seguidament	es	
va	encalentir	i	mantenir	a	70	ºC	dins	una	estufa	durant	1	hora.	Passat	el	temps,	es	va	deixar	
que	la	dissolució	assolis	la	temperatura	ambient	protegida	l’acció	directa	de	la	llum	solar	fins	
al	 moment	 d’enregistrar	 les	 mesures	 d’absorbància.	 En	 aquestes	 condicions	 l’hidrogel	
carregat	SQ1-pigment	superava	el	test	d’inversió	el	test	d’inversió	en	les	mateixes	condicions	
que	l’hidrogel	SQ1.	
	

4.4 Preparació de dissolucions de pigments 

						Per	a	 la	preparació	de	 les	dissolucions	del	pigments	es	va	preparar	una	dissolució	mare	
concentrada	 per	 a	 cada	 pigments,	 pesant	 la	 quantitat	 adequada	 de	 pigment	 en	 pols	 i	
dissolent	en	4,5	ml	d’aigua	mQ,	posteriorment	es	va	ajustar	el	pH,	entre	7	i	7,5;	finalment	es	
va	addicionar	el	volum	necessari	d’aigua	mQ	fins	a	5	ml	totals.	Seguidament	es	va	preparar	
una	dissolució	diluïda	1:5	de	cada	dissolució	concentrada	amb	les	quals	es	varen	preparar	els	
hidrogels	 carregats	 amb	 cada	pigment	 així	 com	 les	 dissolucions	 patró	per	 dur	 a	 terme	 les	
rectes	de	calibratge.	
	

4.5 Procediment per a la determinació de la dissolució parcial de l’hidrogel SQ1 i 

l’alliberament de pigments 

							Per	a	la	determinació	de	la	dissolució	parcial	de	l’hidrogel	SQ1	es	va	preparar	l’hidrogel	
seguint	el	procediment	descrit	a	 l’apartat	4.3.1.	Per	a	 la	determinació	de	 l’alliberament	de	
pigments	es	va	 seguir	el	procediment	descrit	 a	 l’apartat	4.3.4.	A	 les	 cubetes	de	quars	que	
contenien	500	μl	de	l’hidrogel	es	varen	addicionar	2,5	ml	d’aigua	mQ	per	a	assolir	un	volum	
total	de	3	ml.	Per	a	la	determinació	de	la	dissolució	parcial	de	l’hidrogel	SQ1	es	va	programar	
l’espectrofotòmetre	per	a	prendre	mesures	entre	800	 i	200	nm	cada	15	minuts	durant	15	
hores.	Per	a	la	determinació	de	l’alliberament	de	pigments	des	dels	hidrogels	carregats	SQ1-
pigment,	es	premeren	mesures	entre	800	i	200	nm	cada	30	minuts	durant	60	hores.	
	

4.6 Procediment per a la determinació de l’absorció selectiva de pigments 

							Per	 a	 la	 determinació	 de	 l’absorció	 selectiva	 de	 pigments	 per	 l’hidrogel	 SQ1	 d’una	
dissolució	dels	pigments	els	hidrogels	es	varen	preparar	la	metodologia	descrita	en	l’apartat	
4.3.3.	S’addicionaren	2,5	ml	de	dissolucions	de	pigments	de	concentració	equivalent	a	una	
absorbància	del	voltant	de	1	U.O.	Seguidament	es	varen	prendre	mesures	cada	24	hores	per	
a	determinar	si	 l’hidrogel	SQ1	absorbia	els	pigment	i	per	tant	l’absorbància	de	la	dissolució	
en	 contacte	 amb	 l’hidrogel	 disminuïa.	 Les	mesures	 d’absorbància	 es	 comparaven	 amb	 un	
blanc	de	cada	dissolució	preparat	alhora	que	la	dissolució	sobre	l’hidrogel	per	a	determinar	
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si	la	disminució	de	l’absorbància	era	deguda	a	l’envelliment	de	la	dissolució.	En	els	casos	en	
que	es	va	determinar	que	el	gel	absorbia	el	pigment	(NB	i	MB)	es	van	prendre	mesures	de	
UV-Vis	entre	800	i	200nm	cada	30	minuts	durant	20	hores.	
	

4.7 Manipulació de dades experimentals 

							Per	a	la	correcta	determinació	quantitativa	de	la	concentracions	alliberades	o	absorbides	
cal	 dur	 a	 terme	 una	 sèrie	 de	 correccions	 abans	 de	 dur	 a	 terme	 qualsevol	 mesura	 en	
l’espectrofotòmetre:	 cal	 realitzar	 un	 zero	 d’absorbància	 i	 corregir	 la	 línia	 base	 mesurant	
l’absorbància	d’una	cubeta	de	quars	plena	amb	el	dissolvent	 (aigua	mQ).	Una	vegada	s’ha	
dut	a	terme	les	correccions	es	pot	començar	a	mesurar	les	absorbàncies	de	les	mostres.	
	

4.7.1 Procediment per a l’obtenció de les rectes de calibratge 

						Per	 a	 l’obtenció	 de	 les	 rectes	 de	 calibratge	 es	 varen	 preparar	 varies	 dissolucions	 de	
concentració	coneguda	(màxim	de	7	en	aquest	estudi)	dins	el	rang	d’absorbància	0,1-1	U.O.	
partir	 de	 les	 dissolucions	 de	 pigments	 amb	dilució	 1:5	 preparades	 seguint	 el	 procediment	
exposat	a	l’apartat	4.4.	Una	vegada	realitzat	el	nombre	de	mesures	puntuals,	de	dissolucions	
de	concentració	coneguda,	elegit	per	a	dur	a	terme	la	recta	de	calibratge	es	varen	guardar	
les	dades	en	el	format	adequat	(.csv).	S’exportaren	les	dades	a	un	full	d’EXCEL	i	s’ordenaren	
per	a	la	correcta	representació.	Es	va	representar	l’absorbància	de	cada	dissolució	en	front	a	
la	 seva	 concentració,	 es	 varen	 realitzar	 proves	 per	 a	 determinar	 si	 algun	 punt	 que	 podia	
presentar	 un	 error	 experimental	 amb	 una	 prova	 Q.	 Una	 vegada	 eliminats	 els	 punts	 no	
desitjats	es	premeren	el	valor	del	pendent	com	el	coeficient	d’extinció	molar	del	compost.	
	

4.7.2 Procediment per a l’obtenció de les gràfiques 

							Per	l’adequat	tractament	de	les	dades	experimentals	cal	guardar	les	dades	en	el	format	
adequat	(.csv)	i	exportar	les	dades	a	l’EXCEL	en	el	qual	s’han	de	reorganitzar	les	dades	per	a	
permetre	la	correcta	representació.	S’elegeix	la	longitud	de	major	absorbància	del	pigment	
determinada	en	la	recta	de	calibratge,	per	a	la	qual	s’ha	calculat	el	seu	coeficient	d’extinció	
molar,	 i	 es	 transformen	 els	 seus	 valor	 d’absorbància	 en	 funció	 del	 temps	 a	 valors	 de	
concentració	en	funció	del	temps.	Es	representen	els	valors	de	concentració	front	al	temps	i	
per	a	les	comparacions	de	pigments	es	determina	el	percentatge	absorbit	en	relació	al	valor	
inicial	 per	 a	 l’absorció	 i	 l’alliberat	 en	 relació	 a	 una	 dilució	 homogènia	 en	 el	 cas	 de	
l’alliberament.	

	
4.8  Instrumentació i reactius 

4.8.1 Reactius i dissolvents 

							Els	 reactius	 per	 a	 les	 síntesis	 s’han	 usat	 directament	 de	 la	 puresa	 comercial	 sense	
purificació	 prèvia	 a	 l’ús,	 a	 excepció	 de	 l’esquarat	 de	 dietil	 el	 qual	 va	 esser	 preparat	 per	
l’equip	 de	 recerca	 supramoleculars	 de	 la	 universitat,	 refluint	 l’àcid	 esquàric	 comercial	 en	
etanol	absolut	 i	purificant	per	columna,	obtenint-se	un	producte	d’alta	puresa.	L’aigua	mQ	
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usada	 esta	 produïda	 per	 un	 sistema	 de	 purificació	 d’aigua	 per	 membranes	 patentat	 i	
distribuït	per	l’empresa	Millipore	Corporation.	
	

4.8.2 Materials i equipaments 

							Per	a	la	determinació	de	la	puresa	dels	intermedis	així	com	de	l’hidrogelant	es	va	usar	un	
equip	 de	 RMN	 de	 300	 MHz	 BRUKER.	 Per	 a	 preparar	 els	 hidrogels	 carregats	 SQ1-
glicina,triptòfan	es	va	usar	un	Thermoblock	TMR	de	 la	marca	BUNSEN.	Per	a	 la	preparació	
dels	hidrogels	per	a	 la	dissolució	 i	 l’absorció	 (SQ1)	 i	alliberament	 (SQ1-pigment)	es	va	usar	
una	 estufa	 de	 laboratori	 de	 la	 marca	 P	 SELECTA.	 Per	 a	 la	 realització	 de	 les	 corbes	 de	
calibratge	i	tant	l’absorció	com	l’alliberament	de	pigments	es	van	usar	cubetes	de	quars	i	un	
espectrofotòmetre	de	UV-Vis	model	CARY	60	de	Agilent	techonolgies.	
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5. Conclusions 
Les	conclusions	extretes	com	a	resultat	del	procés	experimental	són	les	següents:	

- La	càrrega	de	glicina	i	triptòfan	que	suporta	l’hidrogel	SQ1	sense	perdre	la	capacitat	de	
formar	xarxes	tridimensionals	i	per	tant	perdre	la	capacitat	de	gelificar	és,	com	a	mínim,	
igual	a	 la	 solubilitat	màxima	que	presenten	 la	glicina	 i	el	 triptòfan	a	 la	 temperatura	de	
preparació	dels	gels	(25ºC).	

- L’hidrogel	 carregat	 SQ1-pigment	 aniònic	 allibera	 el	 pigment	 aniònic	 si	 es	 posa	 en	
contacte	amb	aigua	mQ,	difonent-lo	a	través	de	la	seva	estructura	tridimensional	fins	a	
arribar	 a	 un	 equilibri	 entre	 les	 fases.	 En	 l’equilibri	 semblen	 intervenir	 interaccions	
addicionals	a	les	electrostàtiques.		

- L’hidrogel	SQ1	no	absorbeix	pigments	aniònics	si	es	posa	en	contacte	amb	una	dissolució	
que	els	conté.	Sembla	ser	una	interacció	electrostàtica	repulsiva.	

- L’hidrogel	 carregat	 SQ1-pigment	 catiònic	 no	 allibera	 el	 pigment	 catiònic	 si	 es	 posa	 en	
contacte	amb	aigua	mQ	 tot	 i	 que	 l’hidrogel	es	dissolgui	parcialment.	Possiblement	per	
interaccions	 addicionals	 a	 les	 electrostàtiques	 que	 assegurin	 un	 millor	 fixació	 dins	
l’estructura	tridimensional	de	l’hidrogel.	

- L’hidrogel	SQ1	absorbeix	pigments	catiònics	 si	es	posa	en	contacte	amb	una	dissolució	
que	els	conté,	sense	arribar	a	difondre’ls	dins	la	seva	estructura	tridimensional.	Sembla	
esser	una	interacció	electrostàtica	atractiva	de	caire	superficial.		


