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Resum 

El consum de recursos i l’abocament de residus afavoreix l’aparició de nous contaminants en el 

medi ambient, com plàstics, productes farmacèutics i d’higiene personal, que motiven la 

realització d’estudis de toxicitat per documentar els seus efectes en animals. En aquests assajos 

s’empren cada vegada més liposomes com a substituents de cèl·lules, d’acord a les noves 

normatives d’experimentació amb éssers vius. La interacció de contaminants amb aquests 

liposomes s’estudia mitjançant espectrofluorimetria de sondes moleculars en assajos 

(polarització generalitzada, GP) que poden tardar dies. 

En aquest treball s’han sintetitzat liposomes amb diferents concentracions de colesterol, per 

augmentar la seva similitud amb cèl·lules animals. Els canvis en la fluïdesa de la membrana, 

originats per la interacció de contaminants, com el bisfenol A i el diclofenac (analits model) amb 

les vesícules lipídiques s’han detectat per espectrofluorimetria GP amb la sonda Laurdan. 

L’adquisició i tractament de les dades s’ha fet de forma automàtica amb un mètode intel·ligent, 

el qual permet realitzar rèpliques consecutives i diferents combinacions de reactius sense 

supervisió. 

 

 

Abstract 

Resource consumption and residue spill provoke the appearance of new pollutants in the 

environment, like plastics, pharmaceutical and personal care products, that foster the 

application of toxicity tests to document their effects in animals. In those assays, liposomes are 

increasingly used as cell surrogate, according to current living-organisms experimentation 

guidelines. Pollutants interaction with liposomes is studied by spectrofluorimetry of molecular 

probes in assays that can last days (generalized polarization, GP). 

In this work, liposomes have been synthesized with different concentrations of cholesterol to 

increase their mimicry with animal cells. Fluidity variations of the membrane, originated by 

contaminant interaction (bisphenol A and diclofenac have been our model analytes) have been 

detected by GP-spectrofluorimetry with Laurdan probe. Data acquisition and treatment have 

been performed automatically with an intelligent instrumental method that allowed replication 

and different combinations of reagents without supervision.  
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Introducció 

L’elevada quantitat de rebuig produïda per l’actual societat consumista afavoreix la introducció 

de nous productes químics al medi ambient, dels quals la biotoxicitat no ha estat encara 

estudiada, com seria el cas dels microplàstics1,2, provinents d’accions abrasives, climàtiques i 

d’envelliment de residus que originen processos de degradació de macroplàstics3. Aquestes 

partícules micromètriques de plàstics han estat detectades en tot tipus d’ecosistemes, com el 

marí i el terrestre. Per motiu d’ingesta, poden provocar alteracions del sistema endocrí, en 

lixiviar molècules com el bisfenol A, o augmentar l’adsorció de metalls pesats i altres molècules 

orgàniques4. 

Un segon tipus de contaminant emergent són els productes farmacèutics i d’higiene personal 

(PPCPs, Pharmaceutical and Personal Care Products)5-7, químics orgànics usats pels humans 

sense restriccions i en tot moment. Aquestes molècules arriben fins a la hidrosfera per la 

ineficiència de les plantes de tractament d’aigües residuals en la seva eliminació8, com podrien 

ser antibiòtics, NSAIDs (Non Steroidal Anti-Inflamatory Drug), fragàncies o desinfectants.  

Els organismes del medi aquàtic són exposats a aquests contaminants, introduïts 

involuntàriament, el que suposa la incorporació d’aquestes substàncies amb toxicitat 

desconeguda a la cadena tròfica, d’on l’esser humà és el darrer graó 9. 

Per reduir la presència al medi ambient d’aquests nous composts tòxics, organitzacions 

nacionals i internacionals, com la Comissió Europea10, han implementat mesures correctives i 

preventives per a dur a terme un control dels residus, amb la publicació de bases de dades on 

es llisten diferents contaminants emergents, els seus efectes i la seva provinença antropogènica. 

Aquesta llista pot servir de guia als científics per dirigir els seus estudis als nous tòxics i la seva 

eliminació. 

 

Estudis de toxicitat 

Per comprendre la interacció dels diferents contaminants en humans i altres animals es realitzen 

estudis dels seus mecanismes de toxicitat. Amb aquests estudis mecanístics es poden establir 

límits de perillositat de la substància, diverses vies de teràpia i efectes que poden originar en els 

organismes. 

Els assajos de toxicitat eren estudiats inicialment en animals i humans, en els quals s’investigava 

el recorregut de la substància des de l’absorció, ja sigui la introducció per via respiratòria, 

digestiva, cutània o injectada; la distribució del compost en els diferents teixits en relació al 

disponible, el metabolisme, que serien les transformacions químiques que experimenta com a 

resposta de l’organisme per aconseguir una forma no tòxica i fàcilment excretable i l’eliminació 

de la substància inicial o les seves transformacions de l’ésser viu mitjançant orina, suor, saliva...11 

L’ús d’animals i éssers humans com a models per l’estudi de mecanismes de toxicitat ha 

disminuït per diversos factors: 

- Sorgiment de noves tecnologies en l’àmbit de la biologia molecular i cel·lular. 

- Realitzar una sèrie d’estudis en animals i humans implica un gran cost econòmic i de 

temps. 
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- Preocupacions socials referides a la salut i la seguretat de les persones o animals 

emprats en l’experimentació. 

Aquests aspectes han contribuït a la utilització de tècniques d’estudis in vitro, és a dir, no en 

l’organisme complet (in vivo), si no en plaques de petri o en tubs d’assaig emprant un sol tipus 

de cèl·lules, obtenint una informació extensa relativa al mecanisme de toxicitat i al cel·lular de 

la substància estudiada. L’ús de mètodes alternatius en l’experimentació amb animals i humans 

per qüestions ètiques venen reflexant-se en l’àmbit científic des de finals dels anys 50, obtenint 

una major rellevància a partir de la dècada de 1970 amb els avanços tecnològics i la preocupació 

social. Russell i Burch12 defineixen els conceptes d’accions “humanes” i “no humanes” que tot 

experiment amb animals ha de contemplar; anomenats la regla de la triple R: 

- Refinar els experiments per una menor molèstia i estrès pels animals. 

- Reduir l’ús d’animals en el mínim possible. 

- Reemplaçar els assajos in vivo per experimentació in vitro, simulacions en models 

informàtics (in silico) o en organismes vertebrats i invertebrats de categoria inferior. 

Malgrat Russell i Burch ja definien en 1959 els conceptes claus per minimitzar els estudis in vivo, 

no és fins a l’arribada de la normativa REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and 

Restrictions of Chemicals) en 200713, on es regula i aconsella de diferents pràctiques en el camp 

de la seguretat química. Aquestes guies apareixen com a mesura per classificar substàncies 

químiques tòxiques que poden entrar en contacte amb humans i medi ambient, pretenen la 

reducció de l’experimentació en animals regulant el nombre d’éssers vius que poden ser 

emprats en els assajos i intenten estendre el seu punt de vista. Si s’han de realitzar continus 

estudis de mecanismes de toxicitat en animals, aquestes guies recomanen el plantejament de 

mètodes alternatius, emprant tècniques in vitro sempre que sigui possible. 

En aquest marc de reducció de l’experimentació animal, s’han establert diversos protocols per 
la síntesi d’estructures similars a les cèl·lules animals, com la utilització de liposomes14. En els 
darrers anys, els estudis amb liposomes han augmentat considerablement en diversos àmbits 
científics i tecnològics, per exemple: 

- En administració de gens de caràcter terapèutic i en teràpies antitumorals15. 
- En indústria alimentària i cosmètica16. 
- Com a sistema de transport per l’alliberament controlat de fàrmacs17. 
- Com a model experimental de cèl·lules i membranes per l’estudi de mecanismes 

cel·lulars i de toxicitat, és a dir, estudis in vitro. 

 

Liposomes com a models de cèl·lules 

Els liposomes són vesícules esfèriques compostes per fosfolípids que formen una membrana de 
doble capa, obtenint una cavitat central de medi aquós. Les seves propietats i estructura 
confereix un símil amb les membranes biològiques, emprant-se com a substitutiu de cèl·lules 
animals18,19. Els fosfolípids són molècules amfifíliques, derivats d’àcids grassos, és a dir, es poden 
diferenciar dues parts dins la molècula de polaritat diferent: 

- La zona polar correspon a un grup fosfat i glicerol, situats a l’extrem. Posseeix una certa 
càrrega elèctrica, essent la part hidrofílica.  

- La zona apolar està constituïda per una o dues cadenes de carbonis, de llargària variable, 
insaturades o saturades, que determinen la part hidròfoba de la molècula, de càrrega 
neutra, insoluble en aigua, però podent esser solubilitzades en greixos.  
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Els fosfolípids que formen els liposomes s’agreguen de manera que la interacció amb el 
dissolvent (generalment aigua, de caràcter polar) sigui la més favorable possible. Per reduir les 
repulsions en els medis aquosos tendeixen a agregar-se, aïllant la part hidrofòbica de la 
dissolució, de manera espontània. Si posseeixen una sola cadena de carbonis origina una 
vesícula d’una sola capa (micel·la) en superar la concentració micel·lar crítica (CMC), en canvi, si 
el fosfolípid té dues cadenes, es formarà un liposoma. La part polar de la molècula queda 
exposada al medi aquós de l’exterior i al de l’interior, retingut durant el tancament. Si la part 
polar posseeix càrrega, aquesta tendrà efectes sobre la fluïdesa, la difusió de composts i 
l’estabilitat liposòmica; la vesícula posseirà una càrrega superficial. La part hidròfoba, es situa 
entre els dos caps polars, unint-se per interaccions hidrofòbiques i quedant a la part central de 
la membrana. Les cadenes de carbonis aportaran més fluïdesa quantes més insaturacions 
tenguin. 

La membrana que composa la bicapa lipídica és semipermeable, molècules solubles en greixos 
poden travessar-la fàcilment, altres com l’aigua, a pesar de no ser soluble en greixos poden 
traspassar-la a través de les irregularitats que posseeix la membrana. Les molècules de major 
mida sense afinitat i els ions tindran un major impediment, mentre que les petites i neutres 
podran difondre amb facilitat.  

La viscositat dels liposomes és similar a la de les membranes cel·lulars; la part polar del corpuscle 
restringeix el moviment dels fosfolípids dins la pròpia estructura, mentre que l’apolar aporta 
una certa llibertat. Una diferència substancial amb les membranes biològiques és la composició 
purament de fosfolípids dels liposomes, mentre que les membranes cel·lulars integren proteïnes 
que faciliten el pas dels composts més impedits, en general ions i molècules de major massa 
molecular necessàries pel correcte funcionament de la cèl·lula, així com colesterol per regular la 
viscositat de l’estructura20. Tot i això poden ser introduïts com a additiu en les membranes 
artificials durant la seva síntesis. 

La morfologia dels empaquetaments estarà determinada pel tipus de fosfolípid que forma el 
corpuscle, realitzant diferents conformacions per aconseguir estabilitat i formant diferents 
estructures, tant siguin liposomes de membrana bicapa, micel·les esfèriques o cilíndriques, 
bicapes laminars o micel·les inverses. Els diferents assemblatges dels fosfolípids promouen la 
diversitat en mida i forma dels liposomes. El diàmetre de la vesícula pot variar dels 20 nm fins 
els 10000 nm. 

 

Figura 1. Classificació dels diferents liposomes segons mida i morfologia 

Les més emprades en recerca són les vesícules unilamelars, és a dir, estructures de fosfolípids 
que formen una sola membrana bicapa, de síntesi més senzilla, més fàcilment caracteritzables i 
de mida variable i ajustable. S’han documentat diferents mètodes de preparació de liposomes, 
però tots tenen una sèrie de característiques comunes21-23,: 

- Dissolució del fosfolípid (i additius) en un dissolvent orgànic (èter, metanol o cloroform). 
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- Eliminació del dissolvent mitjançant rotaevaporació, resultant una fina pel·lícula 
blanquinosa de lípid. 

- Dispersió i hidratació dels fosfolípids en un medi aquós mitjançant agitació. S’ha de tenir 

especial precaució amb el pH i la força iònica del medi, ja que poden desestabilitzar la 

bicapa lipídica que es forma. 

- Purificació i modificació per filtres de diferents mides de porus per obtenir les vesícules 

amb la morfologia i la mida desitjades (les vesícules que es formen inicialment amb la 

dispersió i hidratació contenen diverses capes concèntriques, fins a l’etapa de filtrat, on 

s’aconsegueixen vesícules unilamelars bicapa). 

Com s’ha comentat anteriorment, les vesícules també poden ser sintetitzades amb un additiu 
com el colesterol per simular un model més real de les membranes biològiques de cèl·lules 
eucariotes24. El colesterol és un àcid gras de la família dels esterols, component imprescindible 
de les membranes cel·lulars dels animals i precursor per la síntesis d’esteroides, vitamina D i 
àcids biliars25.  

 

Figura 2. Estructura molecular del colesterol 

El colesterol, sense aportar un canvi en la temperatura de transició, produeix diferents efectes 
segons la fase a la qual es trobin els liposomes26,27: 

- A temperatures inferiors a la de transició dels liposomes, el colesterol es comporta com 
un líquid en la membrana, desordenant el gel format i augmentant la fluïdesa d’aquest. 

- En canvi, quan els liposomes romanen en fase líquida cristal·lina, el colesterol actua com 
a sòlid, proporcionant ordre i estabilitat en l’estructura. 

En el cas dels humans, la membrana lipídica és en fase líquida cristal·lina, comportant-se el 
colesterol com en el darrer cas esmentat28. A major concentració en la cèl·lula, major serà el seu 
efecte, compactant la membrana i rebaixant la fluïdesa característica dels fosfolípids. El seu 
excés dificulta l’adaptabilitat de la bicapa al seu entorn i la difusió de molècules essencials per 
la cèl·lula, podent ocasionar la mort cel·lular29. El rang de concentració de colesterol en 
membranes de mamífers pot arribar al 50% (rati molar colesterol:fosfolípid)30,31.  

Com s’ha esmentat en el paràgraf anterior, la introducció d’additius propis de cèl·lules 
biològiques modificarà les propietats estructurals de la membrana; per tant, també es duran a 
terme variacions amb l’addició de contaminants, incrementant o disminuint la fluïdesa del 
liposoma. 

 

Molècules fluorescents com a sondes 

Per conèixer el comportament i els canvis que modifiquen l’estructura liposòmica, ordre i 
fluïdesa, es realitzen mesures d’espectrofluorimetria amb sondes moleculars, usualment de 
caràcter hidrofòbic o amfifílic. Aquestes molècules fluorescents aporten informació de les 
alteracions que ocorren en la membrana (efecte membranòtropic) en introduir-se dins ella o 
interaccionar amb la superfície. Els efectes que es determinen amb les sondes són en relació a 
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la seva interacció amb el dissolvent i el seu entorn, depenent d’una gran varietat de factors, com 
la polaritat del dissolvent, els canvis conformacionals de la sonda, la fluïdesa de la membrana, 
les interaccions entre les pròpies molècules de sonda i la temperatura32. Durant l’absorció de 
radiació, el fluoròfor s’excita al primer estat singlet, originant una emissió de menor energia de 
l’esperada per acció del dissolvent. La sonda fluorescent és estabilitzada per acció de les 
molècules del dissolvent polar, que actua orientant o relaxant els dipols del fluoròfor format 
amb l’excitació. L’efecte descrit provoca la disminució d’energia de l’emissió, és a dir, l’espectre 
d’emissió es desplaça al vermell, augmentant el desplaçament amb l’increment de la polaritat 
del dissolvent. Aquest fenomen s’anomena relaxació dipolar. Les sondes fluorimètriques poden 
emprar-se tant en cèl·lules, com en liposomes. El comportament que experimentaran les 
membranes en els assajos in vitro podran ser extrapolables a les cèl·lules animals33. 

Els estudis d’efectes membranotròpics es fan de la següent manera: Les cèl·lules o els liposomes 
(els resultats són comparables) s’incuben amb la sonda molecular fins a obtenir un espectre 
estable. Un dels principals desavantatges d’aquests mètode és que aquest temps depèn de cada 
sonda i membrana i per tant, s’ha de optimitzar monitoritzant la cinètica d’incubació per a cada 
combinació diferent. Quan el senyal és estable, es registra l’espectre. Tot seguit s’addiciona 
l’analit, i es torna a monitoritzar l’espectre d’emissió fins que esdevé constant. En aquest 
moment s’enregistra. Els canvis de fluïdesa de la membrana estan relacionats amb la diferència 
dels espectres enregistrats.   

Per quantificar l’efecte membranotròpic a través del desplaçament bato o hipsocròmic de 
l’emissió fluorescent es determina el paràmetre anomenat GP (Generalized Polarization) 
calculat mitjançant l’expressió34: 

𝐺𝑃 =
𝐼𝐵 − 𝐼𝑉
𝐼𝐵 + 𝐼𝑉

 

On IB i IR representen les intensitats referents al canvi de fase del liposoma, essent IB a la longitud 
d’ona propera al blau i IR al vermell. En termes de GP, un valor positiu indicaria que el màxim es 
troba desplaçat cap al blau (IB major que IV), per tant significaria que el liposoma es troba en fase 
gel, amb un alt grau d’ordre, deshidratat; per contra, un valor negatiu indicaria que la intensitat 
IV és major que IB, denotant el desplaçament del màxim d’emissió cap al vermell, en aquest cas, 
la membrana tendria una major fluïdesa pel fet d’estar hidratada35, estaria en fase líquid 
cristal·lí. 

 

Automatització del mètode 

Les cinètiques de partició de la sonda i altres molècules a analitzar usant els liposomes com a 

model són determinants per obtenir un valor estable de la GP. El fluoròfor ha de disposar-se en 

la zona de màxima estabilitat en el liposoma, essent diferent depenent de la molècula 

fluorescent que s’empri, per exemple, aquesta podria col·locar-se en la superfície de la 

membrana o dins ella, entre les cadenes carbonades dels fosfolípids. El mateix ocorre amb altres 

molècules que interactuïn posteriorment amb el liposoma, com contaminants, per estudiar el 

seu efecte en l’estructura lipídica. El temps per arribar a l’equilibri és determinant a l’hora de 

realitzar diferents assajos seguits, ja que cinètiques de temps llargs impossibiliten la replicació 

per part de l’analista en una jornada laboral.  
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En aquest treball es prepararan liposomes a partir de fosfolípids de soja com a model de cèl·lules 

animals i s’implementarà un mètode automàtic capaç de realitzar els assajos de GP amb 

contaminants emergents del mitja marí com a analits models i Laurdan com a sonda molecular. 

La innovació presentada en aquest Treball de Fi de Grau és l’automatització del mètode d’anàlisi 

de manera que es podran realitzar els assajos de manera no supervisada, amb una adquisició i 

tractament de dades intel·ligent i a temps real. 

 

  



11 
 

Experimental 

Reactius  

El fosfolípid usat per la síntesi és la fosfatidilcolina de soja (Lipoid S100, CAS: 97281-47-5) de la 

casa comercial Lipoid. La composició de la lecitina de soja (g/100g en base anhidra) és de no 

menys del 94,0% de fosfatidilcolina. El restant 6% correspon a insaturacions d’altres fosfolípids 

(lisofosfatidilcolina amb no més d’un 3,0%, N-acil-fosfatidietanolamina, fosfatidiletanolamina i 

fosfatidilinositol) i lípids no polars (com D,L-Tocoferol).  

 

Figura 3. Composició de les cadenes alifàtiques en la fosfatidilcolina de soja 

Tenint en compte la distribució exposada, una de les possibles combinacions de cadenes 

alifàtiques de major proporció seria la següent, proposada en pàgines comercials de fosfolípids 

de lecitina de soja: 

 

Figura 4. Estructura de la fosfatidilcolina amb cadenes carbonades 16:0, 18:2 

Els liposomes es dispersaran en una fase aquosa de PBS de pH=7,4 per simular el medi fisiològic. 

Es preparen 500 mL d’una dissolució mare de PBS (pH = 6,8) a partir de les sals NaCl (80 g/L) 

(SO0227, CAS: 7647-14-5), KCl (2 g/L) (PO0200, CAS: 7447-40-7), Na2HPO4 (14,4 g/L) (60218, CAS: 

7778-77-0) i KH2PO4 (2,4 g/L) (71636, CAS: 7558-79-4)  en d’aigua miliQ. El PBS final 

(concentració fisiològica) és una dilució 1:10 de l’anterior, ajustada a pH = 7,4. Els composts 

usats en la síntesi de liposomes, com el colesterol (26732, CAS: 57-88-5, provinent de lanolina) i 

el cloroform (288306, CAS: 67-66-3) són de Sigma-Aldrich. 
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Com a sonda fluorimètrica s’emprarà el 6-dodecanoil-N,N-dimetil-2-naftilamina, més conegut 

amb el nom de Laurdan per la cadena de dotze carbonis que conforma la part apolar de la 

molècula. 

 

Figura 5. Estructura molecular de la sonda fluorescent Laurdan 

La sonda Laurdan es situa a l’interior de la membrana lipídica, de manera que la cadena làurica 

s’alinea amb la cadena hidròfoba del fosfolípid36,37. El màxim d’excitació és de 360 nm. L’emissió 

fluorescent serà captada a dues longituds d’ona: a 440 nm, màxima en fase gel; i 490 nm, 

màxima en fase de líquid cristal·lí38,29. S’ha preparat una dissolució mare de Laurdan en DMSO 

de concentració 1 mM. Laurdan (40227, CAS: 74515-25-6), prové de la casa comercial Sigma-

Aldrich. El dimetil sulfòxid (DMSO) (BP231, CAS: 67-68-5) de Fisher BioReagents. 

Les molècules que s’estudiaran per interacció amb els liposomes són contaminants catalogats 

per la Unió Europea com a emergents. Es tracten de: 

- Bisfenol A (BPA).  És un additiu emprat com a retardant de flames en plàstics, tèxtils, 

circuits electrònics i equips de prevenció d’incendis, de caràcter lipofílic i bioacumulatiu. 

Interfereix el sistema endocrí39,40,41. Es va preparar una dissolució mare de 50 µM en 

metanol (ME0315, CAS: 67-56-1, Scharlau). 

 

Figura 6. Estructura molecular del bisfenol A (BPA) 

- Diclofenac (DCF, D6899, CAS: 15307-79-6, Sigma-Aldrich). Empleat com a fàrmac 

antiinflamatori pertanyent als NSAID (PPCPs), bioresistent a la degradació per part dels 

bacteris en el tractament d’aigües residuals42. El seu pKa és de 4,15, per tant, al pH 

fisiològic es trobarà en la seva forma iònica. Es va preparar una dissolució mare de 50 

µM en metanol. 

 

Figura 7. Estructura molecular del diclofenac (DCF) 
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Preparació de liposomes 

En el nostre cas, els experiments s’han realitzat amb liposomes unilamelars (una sola vesícula 

amb una bicapa lipídica). En un matràs de fons rodó de 10 mL s’addicionaren 2800 μL de 

cloroform i 200 μL de la dissolució mare de Lipoid S100 (50 mg/L, 63,5 mM en cloroform). 

S’eixugà al rotaevaporador durant dues hores i mitja (30ºC, 290 mbar, histèresis de 10 mbar). El 

resultat fou una fina pel·lícula blanquinosa de grassa. A continuació, es disposà el matràs en una 

bomba de buit per eliminar les darreres restes de cloroform que poguessin haver quedat durant 

dues hores. S’afegiren 1000 μL de 1x PBS (filtrats a través d’un filtre de 0,22 μm de nylon) i 

durant una hora, es mesclà al vòrtex durant un minut de cada cinc. Es deixà a la gelera (4°C) 

durant un vespre (16 h). Al dia següent, es passà la dissolució blanquinosa per un extrusor 

(Avanti Mini Extruder), compost de dues xeringues d’un mil·lilitre de volum amb dos prefiltres 

de polièster de 0,22 μm i un de 100 μm de policarbonat entre els dos anteriors, un total de 29 

vegades i es traspassà el líquid a un vial. S’obtingué una dissolució mare de concentració 12,7 

mM (10 mg/L) en PBS. S’ha comprovat experimentalment que 29 és el nombre (obligatòriament 

senar) necessari per tenir una mida indicada de les vesícules liposòmiques. 

Els liposomes han estat caracteritzats mitjançant DLS. A una cubeta de quars s’han addicionat 

980 μL de dissolució de PBS i 20 μL de liposomes preparats.  

S’han sintetitzat liposomes amb un % en colesterol de 10% (20 μL de la dissolució mare de 

colesterol 12,7 mM), 20% (40 μL de colesterol) i 30% (60 μL de colesterol). D’aquesta manera, 

es pretenen realitzar diversos models de membrana per fidelitzar les diferents membranes 

biològiques. 

La síntesi dels liposomes amb un cert percentatge de colesterol es realitzà de la mateixa manera 

que l’explicada anteriorment. S’introduïren els μL pertinents de la dissolució mare de colesterol 

12,7 mM en cloroform per obtenir el % molar en funció de la dissolució mare de liposomes, 

juntament amb els 200 μL de la dissolució mare de Lipoid S100 (63,5 mM) i cloroform fins arribar 

als 3000 µL. 

 

 

Sistema fluídic 

La part fluídica és un SIA (Sequential Injection Analysis) amb una bomba peristàltica addicional 

(Figura 8). La bomba de xeringa (Cavro XC, Männedorf, Suïssa) és l’encarregada de l’aspiració de 

petits volums dels reactius amb una vàlvula de selecció de ceràmica de 3 ports, i una xeringa de 

50 µL (Hamilton, Bonaduz, Suïssa), ideal per la resolució necessària de pocs nanolitres. La vàlvula 

de selecció és VICI Cheminert 10N-0362L (14 ports més el central). La bomba peristàltica (Gilson 

MINIPULS 3 amb tub de TYGON, 1.30 mm d.i.) es va emprar per a la circulació de volums majors 

de líquid, com en el cas de la recirculació durant la presa de dades fluorescents i la neteja del 

sistema. Les connexions fluídiques són totes de FEP (fluorinated ethylene propylene, IDEX) de 

diàmetre extern 1.6 mm i diàmetre intern 0.8 mm. Per minimitzar el volum mort de la vàlvula 

als reservoris, aquestes connexions foren fetes amb tub de 0.4 mm de diàmetre intern. El control 

mitjançant el tancament de contactes permet un ús bidireccional controlat pel mateix Software. 

La introducció d’aquesta bomba disminueix el temps dels anàlisis i el desgast dels mecanismes 
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interns de la bomba de xeringa. En el nostre cas, la bomba peristàltica ha estat configurada a un 

caudal fix de 1750 μL/min. Essent la velocitat constant, el volum impulsat serà proporcional al 

temps d’operació. 

 

Figura 8. Representació esquemàtica del sistema fluídic 

 

El fluorímetre empleat és un detector d’HPLC JASCO FP-4025. La longitud d’ona d’excitació 

fluorimètrica es fixa a 360 nm i s’enregistra la intensitat d’emissió a dues longituds d’ona, 440 

nm i 490 nm. Per a l’adquisició de dades es va emprar un microxip Lopy4 (Pycom), amb un 

convertidor ADC de 12 bits de dos canals, que s’alimenta i envia les dades per USB. 

La cambra de mescla és el cos d’una xeringa de vidre Ruthe de 5 mL, que ha estat envoltada de 

paper d’alumini per impedir la incidència de la llum solar i evitar l’exposició directa dels reactius 

fotosensibles (liposomes i sonda). A més, la temperatura del laboratori s’ha fixat a 23ºC per 

evitar la variabilitat de la fluorescència associada a la temperatura. 

 

Cocosoft 4.543 serà el programa utilitzat per aconseguir l’automatització dels processos analítics 

des de l’ordinador, usant Python com a llenguatge de programació. El software controlarà els 

instruments i el tractament de dades. Consta d’una interfície per reproduir gràfics, gestionar 

arxius, elaborar les ordres necessàries per l’anàlisi automatitzat i un sistema per la visualització 

del procés en temps real. 
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Figura 9. Vista de Cocosoft 4.5 en funcionament. Es poden apreciar els gràfics de les intensitats 
fluorescents a 440 nm i 490 nm, així com el càlcul de la GP 

 

Mètode analític 

Primerament, s’inicialitzen els components fluídics i es fixen les variables dels diferents reactius. 

S’emplena la cel·la del fluorímetre amb PBS per realitzar l’autozero, buidant-la al rebuig a 

continuació. 

S’emplena el circuit amb PBS. Per assegurar-nos de què el tub que connecta el circuit amb el 

reservori dels reactius, abans d’aspirar el volum analític de reactiu, s’aspiren 10 µL de PBS i 10 

µL del reactiu, que es descartaran... aspirar el PBS prèviament ajuda a la neteja de restes de 

composts que puguin haver difós a la interfase de contacte amb el PBS en el bucle de càrrega al 

expulsar-los al rebuig. Després, s’aspiren el volums pertinents de liposomes i sonda, aspirant el 

volum estipulat amb la bomba de xeringa i dispensant-ho fins a la cambra de mescla mitjançant 

una inversió del sentit de la bomba i s’homogeneïtza la dissolució recirculant el líquid del circuit 

tancat amb la bomba peristàltica durant 5 minuts. 

El programa enregistra els valors que provenen del fluorímetre, realitzant el càlcul de GP a temps 

real. El programa realitza dues mitjanes amb els 30 darrers valors de GP adquirits, la primera 

mitjana correspon als darrers 15 valors (és a dir, del que fa 15 fins al darrer), mentre que la 

segona correspon als 15 anteriors 15 a aquests (és a dir, del que fa 31 al que fa 16). Una 

diferència de les dues mitjanes de GP menor de 0,001 indicarà que el valor de la GP és estable, 

derivant a la continuació del protocol, el cas contrari provocarà la continuació de la recirculació 

del líquid. El valor de 0,001 s’ha obtingut experimentalment per prova-error, com a compromís 

d’esperar a què la senyal de GP fos estable, però sense allargar massa el mètode instrumental. 
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En ser estable, s’emplena el tub del contaminant i s’aspira amb la bomba de xeringa fins la 

cambra de mescla. Es torna a recircular fins l’estabilització del senyal de GP de la mateixa manera 

que l’explicada en l’anterior paràgraf. Una vegada el valor de la GP després de l’addició de 

contaminant s’estabilitza, es buida de líquid el circuit i es neteja amb PBS. El sistema queda 

preparat per les posteriors rèpliques i assajos amb diferents reactius. Les dades de sonda 

estabilitzada, amb i sense contaminant es guarden automàticament a un arxiu .txt. El mètode 

complet de CocoSoft es troba a l’annex 1. 
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Resultats i discussió 

 

Caracterització de liposomes 

El diàmetre dels liposomes preparats (0% i 20% de colesterol, com a models) s’ha mesurat amb 

l’aparell DLS (Dynamic Light Scattering), obtenint el valor mitjà i l’índex de polidispersió (PdI), 

que ens informa de la distribució de diàmetre entre les vesícules que s’han mesurat. En 

caracterització de liposomes, valors menors a 0,1 són considerats satisfactoris22,30. 

- Els liposomes sense contingut de colesterol tenen un diàmetre de 128,6 nm i un PdI de 

0,076. 

- Els liposomes amb un 20% de colesterol tenen un diàmetre de 128,7 nm i un PdI de 

0,058. 

Aquests valors indiquen que amb el mètode empleat per a la preparació, l’addició de colesterol 

no afecta a la mida dels liposomes obtinguts. Per mida i morfologia s’obtenen liposomes LUV 

(Large Unilamellar Vesicles), estructures d’una sola bicapa amb un diàmetre major a 100 nm. La 

micrografia de transmissió (figura 10) permet comprovar la mida i morfologia dels liposomes 

sintetitzats. 

 

Figura 10. Imatge del microscopi de transmissió electrònica de liposomes de lecitina de soja (4 
mg fosfolípid/mL en 80k d’augment) 

 

Influència del % de colesterol en el valor de GP 

Abans d‘analitzar els efectes membranotròpics del diferents analits sobre la bicapa liposòmica, 

s’ha estudiat el valor d’estabilització de la sonda Laurdan per als liposomes que contenen 

diferent quantitat de colesterol (figura 11). 
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Figura 11. Representació de la GP Laurdan en funció del % colesterol en liposomes de PC soja 

 

S’ha comprovat que la GP del Laurdan varia en funció de la concentració de colesterol que 

compon els liposomes: a major percentatge de colesterol, més positiva torna la GP. Aquest fet 

indica una disminució de la polaritat del dissolvent al voltant de la sonda que es localitza al nivell 

de l’esquelet del glicerol. Això pot implicar una deshidratació de la membrana conduint a un 

major ordre dels fosfolípids que la constitueixen. El colesterol aporta ordre addicional als 

liposomes en fase líquid cristal·lí, fet que podem observar amb l’augment de GP progressiu i que 

es troba contrastat per altres autors27 . La màxima concentració de colesterol estudiada no és 

suficient per un canvi de fase, que s’indicaria amb una GP positiva.  

La regressió (Excel) respon a y=0,007x-0,235 amb un R2 de 0,993. Podem afirmar que l’augment 

de la GP en relació al colesterol que participa en la formació del liposoma, s’ajusta a una 

representació lineal fins una concentració del 30%. A concentracions de colesterol majors de les 

estudiades, la linealitat anterior no es conservaria, ja que l’increment del colesterol implicaria la 

formació de liposomes o micel·les de diferents característiques, per tant, canviaríem la 

naturalesa de les vesícules i els resultats no serien extrapolables. Altres autors han demostrat 

que el colesterol podria actuar eficaçment com a estabilitzador de membranes liposòmiques 

formades per fosfolípids de cadenes alifàtiques de més de 16 carbonis. Aquest procés es duria a 

terme per mitjà de la reducció de la difusió lateral dels fosfolípids i del volum lliure 

intermolecular que implicaria un augment de la rigidesa de la membrana22,30. Tanmateix hem de 

tenir en compte que les cadenes amb insaturacions presenten curvatures que reduiran la 

interacció amb la molècula de colesterol basada en forces de van der Waals. En el nostre estudi, 

el major percentatge de fosfolípids presenten cadenes insaturades reduint, per tant, l’acció del 

colesterol en comparació a liposomes integrats fonamentalment per cadenes saturades.   

 

Mètode automàtic 

Després de diferents passes d’optimització del mètode instrumental, es va arribar al mètode 

descrit a la part experimental, que permet no només l’execució no supervisada de l’assaig, sinó 

també l’adquisició, tractament i arxiu de les dades, la replicació d’assajos no supervisada, neteja 
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del sistema i anàlisis de les mostres següents: altres contaminants, altres sondes moleculars, 

altres liposomes, o combinacions entre elles. A continuació es presenta a mode d’exemple la 

superposició de tres rèpliques consecutives amb els mateixos liposomes (0% colesterol), sonda 

i contaminant (DCF) (rèpliques). 

 

 

Figura 12. Estabilització de la sonda Laurdan i el contaminant DCF en liposomes sense 
colesterol mitjançant el càlcul de GP 

 

Avaluació d’efectes membranotròpics de DCF 

A continuació es mostren les dades obtingudes pels assajos de GP amb DCF. 

 

Figura 13. Representació de barres dels valors obtinguts de la GP de Laurdan en incubar els 
liposomes amb DCF 
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L’ANOVA realitzat demostra que els valors d’increment de GP no són significativament diferents 

en variar la quantitat de colesterol (Fexp=3,86 < Fcrit=4,06). El DCF comporta una sèrie de canvis 

en la disposició de la sonda inclosa en els liposomes. En presència del contaminant, la GP torna 

més positiva però sempre per davall de zero, és a dir, en cap concentració de colesterol, l’addició 

de DCF provoca un canvi de fase de la membrana. La interacció del contaminant aporta una 

variació de la fluïdesa en la vesícula característica, independent del colesterol. 

A pH fisiològic, el DCF es troba en forma iònica, cosa que implicaria que no s’introduís dins la 

membrana i actués de manera superficial, interaccionant amb l’amina quaternària del fosfolípid, 

podent explicar el lleuger increment de GP.  

 

Avaluació d’efectes membranotròpics de BPA 

A continuació es mostren les dades obtingudes pels assajos de GP amb BPA. 

 

 

Figura 14. Representació de barres dels valors experimentals de la GP de Laurdan en la 
interacció del liposoma amb BPA 

En aquest cas també s’ha realitzat un ANOVA, però aquesta vegada, els increments de GP són 

significativament diferents entre ells respecte a la variació de colesterol (Fexp=121,34 > 

Fcrit=3,70). Per això, es va fer una regressió (Excel), que donà la recta : y=-0,002x + 0,108  amb 

R2=0,770 i Fexp=41,25 > Fcrit=3,27·10-5, la qual està d’acord amb l’ANOVA. En resum, l’increment 

de GP és menor en augmentar el % de colesterol. 

En el cas de la interacció del BPA amb la membrana, podem observar com la GP varia a valors 

més positius en tots els casos. Es pot comprovar com en el major percentatge de colesterol (30%) 

la GP torna positiva, per tant, hi ha un canvi de fase de líquid cristal·lí a fase gel. Encara que la 

variació de GP sigui forta, no significa una interacció real entre el BFA i la sonda, sinó un canvi 

en l’entorn del fluoròfor que pot ser provocat per un efecte directe o indirecte del contaminant. 

A membranes d’un elevat grau d’ordre, el coeficient de partició lípid/aigua es veu reduït en 

comparació a d’altres flexibles i manco ordenades degut a una disminució de permeabilitat de 
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la bicapa44. Aquest fet podria explicar per què a major concentració de colesterol, l’efecte del 

BPA altera en menor grau la polaritat en l’entorn de la sonda. 

Es pot raonar que en membranes eucariotes inferiors amb menor proporció de colesterol, el 

BPA té un efecte més tòxic. La rigidesa de l’estructura amb una gran concentració de colesterol 

tendria, en tot cas, un efecte negatiu en la cèl·lula com ja s’ha esmentat, però la interacció del 

contaminant es veuria més limitada. 

 

 

Altres contaminants i mescles 

El mètode automàtic ha estat emprat per altres tòxics, com el triclosan. Els resultats no s’han 

inclòs en aquest treball per la poca correlació amb els resultats observats en el fluorímetre 

manual, sense un mètode de flux, usant una cubeta de quars. 

En aquest apartat s’ha de mencionar la possibilitat d’emprar el sistema fluídic en assajos amb 

mescles de contaminants, és a dir, la incubació simultània de diversos analits per estudiar si els 

seus efectes poden ser sinèrgics, agònics o antagònics. S’han dut a terme mescles del DCF amb 

el triclosan, però els resultats no foren reproduïbles entre dies, els increments dels valors de la 

GP en introduir la mescla de contaminants oscil·laven entre 0,05 i 0,02; impossibilitant un 

raonament acceptable en la interacció liposoma-contaminants. Una solució en aquest aspecte 

seria un primer estudi de les mescles en el fluorímetre amb cubeta de quars, on les condicions 

de treball poden ser molt més controlades, i derivar a l’estudi amb el mètode automàtic per 

tenir una referència en els resultats.  

 

Conclusions 

- S’han sintetitzat liposomes unilamelars d’aproximadament 128 nm de diàmetre, amb 

baix índex de polidispersió i amb diferents concentracions de colesterol, que no afecta 

a la mida ni morfologia. 

- S’ha demostrat que en el cas dels liposomes constituïts de fosfolípids de soja, en fase 

líquida cristal·lina, l’increment de la concentració de colesterol augmenta l’ordre de 

membrana. 

- S‘ha dissenyat i posat a punt un mètode automàtic basat en un sistema SIA i un 

fluorímetre de flux que és capaç de dur a terme assajos de espectrofluorimetria de 

sondes moleculars. Aquest sistema no només permet l’execució de l’assaig, sinó canviar 

automàticament de mostra, assajar mescles, rèpliques, adquisició, tractament i arxiu de 

dades i finalment neteja del sistema. 

- El mètode ha demostrat ser intel·ligent, ja que ha estat capaç de calcular el valor de la 

GP de Laurdan i avaluar la continuïtat del protocol depenent de l’estabilitat d’aquest 

valor, és a dir, ha variat el procediment d’execució en funció de la retroalimentació 

(feedback) obtinguda del sistema a temps real. 

- La interacció dels contaminants estudiats amb els liposomes provoquen una variació de 

GP a valors més positius, per tant, la membrana lipídica perd fluïdesa, augmentant 

l’empaquetament. 
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- S’ha comprovat que l’efecte del DCF en els liposomes es manté constant sense dependre 

de la concentració de colesterol. Aquest resultat es relaciona amb la interacció del 

contaminant i la superfície de la membrana, sense arribar a una introducció.  

- El BPA, en canvi, ha tengut un major efecte que el DCF, disminuint en augmentar la 

proporció de colesterol en el liposoma, provocant l’únic canvi a fase gel observat en les 

anàlisis. 

 

Futurs experiments 

- Un dels primers avanços seria poder determinar la temperatura a la qual es quantifica 

la GP, però més interessant seria el control d’aquesta utilitzant una cèl·lula Peltier. 

Podria idear-se el mateix tipus d’experiment amb la variació de temperatura controlada 

i estudiar els efectes dels contaminants a diferents fases dels liposomes a temperatura 

fisiològica. 

- El mateix mètode experimental pot aplicar-se a estudis de GP d’altres liposomes, 

sondes, contaminants i mescles. 

- Els liposomes emprats estan formats per fosfatidilcolina provinent de la lecitina de soja, 

podrien realitzar-se els mateixos assajos amb fosfolípids d’origen animal (diferent 

composició) per comprovar si hi ha variacions en els resultats.    
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Annex 1. Mètode instrumental 

#Inicialitzacio i variables de reactius 

liposomas=[6] 

sondas=[8] 

contaminants=[10,11] 

nombre=['BPA','DCF'] 

replicas=4 

SIA_232_485.initialize() 

SIA_232_485.set_flowrate_uL_min(600) 

 

#Emplenar bucle de carrega 

Loop(5) 

SIA_232_485.head_in() #bomba de xeringa 

SIA_232_485.aspirate_uL() 

SIA_232_485.head_out() 

SIA_232_485.position(4) #Residu 

SIA_232_485.dispense_uL() 

Loop_end() 

#Aspirar PBS (atemperacio) 

SIA_232_485.position(3) #aspira PBS 

SIA_232_485.relay(2,1) #sentit horari de gir en bomba peristaltica 

SIA_232_485.relay(1,1) #gira 

Wait(60) 

SIA_232_485.relay(1,0) #atura 

SIA_232_485.relay(2,0) #sentit antihorari de gir en bomba peristaltica 

#Autozero 

SIA_232_485.position(1) #direccio cambra de mescla 

SIA_232_485.relay(1,1) 

Wait('autozero') 

SIA_232_485.relay(1,0) 

#buidat 

SIA_232_485.position(4) 

SIA_232_485.relay(1,1) 

Wait(90) 

SIA_232_485.relay(1,0) 

SIA_232_485.set_flowrate_uL_min(50) 

 

IL=-1 

Loop(len(liposomas)) 

IL+=1 

IS=-1 

Loop(len(sondas)) 

IS+=1 

IC=-1 

Loop(len(contaminants)) 

IC+=1 
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#INICI REPLIQUES 

Loop(replicas) 

SIA_232_485.position(3) #Agafa PBS 

SIA_232_485.relay(2,1) 

SIA_232_485.relay(1,1) 

Wait(87) 

SIA_232_485.relay(1,0) 

SIA_232_485.relay(2,0) 

 

#Addicio liposomes i sonda 

SIA_232_485.head_in() 

SIA_232_485.aspirate_uL(10) 

SIA_232_485.head_out() 

SIA_232_485.position(liposomas[IL]) #neteja tub liposomes 

SIA_232_485.aspirate_uL(10) 

SIA_232_485.position(4) 

SIA_232_485.dispense_uL() 

 

SIA_232_485.head_in() #addicio liposomes 

SIA_232_485.aspirate_uL(10) 

SIA_232_485.head_out() 

SIA_232_485.position(liposomas[IL]) 

SIA_232_485.aspirate_uL(20) 

SIA_232_485.position(1) 

SIA_232_485.dispense_uL() 

 

SIA_232_485.position(1) 

SIA_232_485.relay(1,1) 

Wait(300) 

SIA_232_485.relay(1,0) 

 

SIA_232_485.head_in() 

SIA_232_485.aspirate_uL(10) 

SIA_232_485.head_out() 

SIA_232_485.position(sondas[IS]) #neteja tub sonda 

SIA_232_485.aspirate_uL(10) 

SIA_232_485.position(4) 

SIA_232_485.dispense_uL() 

 

SIA_232_485.head_in() #addicio sonda 

SIA_232_485.aspirate_uL(10) 

SIA_232_485.head_out() 

SIA_232_485.position(sondas[IS]) 

SIA_232_485.aspirate_uL(2.54) 

SIA_232_485.position(1) 

SIA_232_485.dispense_uL() 

 

SIA_232_485.relay(1,1)  
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#Adquisicio de dades 

GP=[] 

Loop(60) 

Wait(30) 

A=lopy4ADC.get_data() 

Plot(title='440',y=A[0],hold=True) 

Plot(title='490',y=A[1],hold=True) 

Plot(title='GP',y=A[2],hold=True) 

GP.append(A[2]) 

Loop_end() 

 

PV=sum(GP[-29:-15])/14 

PN=sum(GP[-15:-1])/14 

While(PV+0.001<PN or PN+0.001<PV) 

Wait(30) 

A=lopy4ADC.get_data() 

Plot(title='440',y=A[0],hold=True) 

Plot(title='490',y=A[1],hold=True) 

Plot(title='GP',y=A[2],hold=True) 

GP.append(A[2]) 

PV=sum(GP[-29:-15])/14 

PN=sum(GP[-15:-1])/14 

While_end() 

 

promedioGP=((PV+PN)/2.0) 

 

SIA_232_485.relay(1,0) 

 

#addicio contaminant 

SIA_232_485.head_in() 

SIA_232_485.aspirate_uL(10) 

SIA_232_485.head_out() 

SIA_232_485.position(contaminants[IC]) #neteja tub contaminant 

SIA_232_485.aspirate_uL(10) 

SIA_232_485.position(4) 

SIA_232_485.dispense_uL() 

 

SIA_232_485.head_in() #addicio contaminant 

SIA_232_485.aspirate_uL(10) 

SIA_232_485.head_out() 

SIA_232_485.position(contaminants[IC]) 

SIA_232_485.aspirate_uL(2.54) 

SIA_232_485.position(1) 

SIA_232_485.dispense_uL() 

 

SIA_232_485.relay(1,1) 
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#Adquisicio de dades 

Loop(60) 

Wait(30) 

A=lopy4ADC.get_data() 

Plot(title='440',y=A[0],hold=True) 

Plot(title='490',y=A[1],hold=True) 

Plot(title='GP',y=A[2],hold=True) 

GP.append(A[2]) 

Loop_end() 

 

PV=sum(GP[-29:-15])/14 

PN=sum(GP[-15:-1])/14 

While(PV+0.001<PN or PN+0.001<PV) 

Wait(30) 

A=lopy4ADC.get_data() 

Plot(title='440',y=A[0],hold=True) 

Plot(title='490',y=A[1],hold=True) 

Plot(title='GP',y=A[2],hold=True) 

GP.append(A[2]) 

PV=sum(GP[-29:-15])/14 

PN=sum(GP[-15:-1])/14 

While_end() 

 

#Guardat de les dades 

tempdata=open('Valors.txt','a')  

tempdata.write(nombre[IC]+' ,\t'+str(promedioGP).replace('.',',')+' 

,\t'+str((PV+PN)/2.0).replace('.',',')+'\r') 

tempdata.close() 

 

tempdata=open('Curvas.txt','a')  

tempdata.write(str(GP).replace(', ','\t').replace('.',',').replace('[','').replace(']','')+'\r') 

tempdata.close() 

 

SIA_232_485.relay(1,0) 

 

#Buidat dels sistema 

SIA_232_485.position(4) 

SIA_232_485.relay(1,1) 

Wait(110) 

SIA_232_485.relay(1,0) 

 

#Neteja 

Loop(5) 

 

SIA_232_485.position(3) #agafa PBS 

SIA_232_485.relay(2,1) 

SIA_232_485.relay(1,1) 

Wait(45) 
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SIA_232_485.relay(1,0) 

SIA_232_485.relay(2,0) 

 

SIA_232_485.position(1) #recircula 

SIA_232_485.relay(1,1) 

Wait(60) 

SIA_232_485.relay(1,0)  

 

SIA_232_485.position(4) #buida 

SIA_232_485.relay(1,1) 

Wait(60) 

SIA_232_485.relay(1,0) 

 

Loop_end() 

Loop_end() 

Loop_end() 

Loop_end() 

Loop_end() 

 

#Finalitzacio del metode 


