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1. INTRODUCCIÓ

1.1. QUÍMICA SUPRAMOLECULAR

La química supramolecular es defineix com la química més enllà de la molècula: és a
dir, aquella part de la química que estudia les interaccions i el comportament d’entitats
organitzades de complexitat creixent resultat de l'associació no covalent de dues o més espècies
químiques. Les estructures macromoleculars resultants són resultat d’interaccions no covalents
anomenades com forces intermoleculars: forces de Van der Waals, interaccions electrostàtiques
i dipolars, enllaços d’hidrogen, interaccions hidrofòbiques, etc. Com a conseqüència, les
propietats dels complexos supramoleculars formats són molt més que la suma dels components
individuals.

La mida de les molècules formades mitjançant interaccions supramoleculars varia des
d’una mida molecular fins a una macroscòpica. L’associació molecular no es limita a només
dues o tres molècules. La formació de múltiples enllaços d’hidrogen o unions coordinatives
resulta en importants materials supramoleculars, mentre que l’associació molecular per
interaccions hidrofòbiques condueix a composts flexibles. La combinació de l’acoblament
molecular espontani (autoacoblament) i la formació de nanoestructures permet la creació de
materials útils, per exemple, en el transport de medicaments (Figura 1).1,11

Dins aquest grup, les nanoestructures per transportar medicaments comprenen des
d’estructures bidimensionals, com és el cas d’un oligodeoxinucleòtid en forma de Y format per
tres cadenes parcialment complementàries entre sí (Figura 1-a), fins estructures tridimensionals,
com poden ser els tetraedres nanotransportadors de citosina-fosfat-guanosina (Figura 1-d) o les
nanoestructures d’origami d’ADN (Figura 1-h).
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Figura 1. Exemples de sistemes de transport de medicaments basats en nanoestructures d'ADN.

L’autoacoblament és un potent enfocament per generar estructures supramoleculars
complexes. Encara que es coneixen molts composts per treballar en estat sòlid, la construcció
de xarxes supramoleculars tridimensionals solubles segueix sent un repte.

Un cas molt interesant són aquells composts supramoleculars capaços d’actuar com
esponges iòniques que poden captar distints elements aniònics com ara medicaments. En cas
favorable poden alliberar aquests elements captats en aigua selectivament. En les darreres
dècades, hi ha hagut una àmplia investigació sobre la química supramolecular i
l’autoacoblament, recentment dedicant-se a millorar el control d’unió i l’ordenament. Així,
mitjançant enllaços d’hidrogen s’han construït un gran nombre de composts cristal·lins
supramoleculars que generen canals d’absorció. Si l’autoassemblatge impulsa la formació de
xarxes supramoleculars periòdiques tridimensionals en solució, el disseny racional dels blocs
de construcció molecular hauria de conduir a la construcció de diversos composts porosos
solubles ordenats i oferir així noves oportunitats per a la generació de materials. 2 Un exemple
de materials porosos originats per autoassamblatge són els macrocicles resultants de la unió
dels blocs de construcció derivats de piridina i cucurbiturils de tipus CB[8] (Figura 2).
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Figura 2. a) Estructura del CB[8]. B) Patrons d’autoassamblatge dels materials
obtinguts mitjançant química supramolecular emprant derivats de piridina i CB[8].

1.2. MOLÈCULES D’ESTUDI

1.2.1. Derivats d’àcid esquàric

L’àcid esquàric és un compost cristal·lí que descompon als 293 ºC format per un
ciclobutè, dos grups hidroxílics i dos grups carbonílics (tots els carbonis presenten hibridació
sp2). Els enllaços d’hidrogen que forma explica el seu alt punt de descomposició i la seva baixa
solubilitat en dissolvents orgànics.3 D’altra banda, les esquaramides són derivats de l’àcid
esquàric que formen fins a quatre enllaços d’hidrogen. Les esquaramides substituïdes són
accessibles mitjançant síntesi modular en condicions suaus (temperatura ambient) i/o en medi
aquós, ideal per la bioconjugació i la química supramolecular.

Pocs àcids carboxílics orgànics poden formar el dianió com ocorre amb l’àcid esquàric
(Figura 3-a), caracteritzat per una doble acidesa inusualment alta (pKa1 = 0,54; pKa2 = 3,58) a
causa d’una estabilització per ressonància (Figura 3-b). Encara que existeixen distints tipus de
derivats de l’àcid esquàric (Figura 3-c), amb els que més es treballa és amb els esquaramídics.4
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Figura 3. a) Representacions de l'àcid esquàric en funció del pH.
b) Formes ressonants del dianió de l'àcid esquàric. c) Derivats de l’àcid esquaràmic.

Les esquaramides secundàries presenten la peculiaritat de tenir grups donadors i
acceptors d’enllaços d’hidrogen (Figura 4-a). Aquest fet no es troba a les esquaramides
terciàries N,N-disubstituïdes (Figura 4-b). Les esquaramides són capaces també d’actuar com
a donadors d’enllaços d’hidrogen per espècies aniòniques (Figura 4-c).4

Figura 4. Possibles enllaços d'hidrogen a esquaramides: a) secundàries; i b) terciàries.
c) Enllaços d’hidrogen entre esquaramides i espècies aniòniques (anions carboxilat).
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La preparació d’esquaramides en el laboratori es du a terme mitjançant la condensació
d’amines alifàtiques o aromàtiques amb esquerat de dietil. En aquest darrer cas, la reduïda
nucleofília de les amines aromàtiques respecte les alifàtiques provoca un augment en el temps
de reacció i menors rendiments.

La facilitat de formació d’esquaramides mitjançant reaccions de condensació a partir
d’esquarat de dietil i una varietat d’amines permet sintetitzar una varietat de derivats quirals
d’esquaramida emprats com a lligands per catàlisis asimètriques o com receptors (Figura 5).4

Figura 5. Derivats esquaramídics emprats com a lligands i receptors.

1.2.2. Polietilenimina

En general, els polímers de polietilenimina (PEI) comercials són estructures ramificades
que contenen amines primàries, secundàries i terciàries, encara que també hi ha polímers lineals
que només presenten amines primàries i secundàries. Els múltiples grups amino presents
possibiliten que actui com base multipròtica i com lligand polidentat. 5

Elucidar l’estructura i les propietats d’un sistema polimèric és de vital importància per
entendre el seu comportament i poder plantejar possibles aplicacions. A l’espectre de
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ressonància magnètica nuclear de protó (1H-RMN) de la polietilenimina descrita a la
bibliografia, s’observen dues àrees diferents (Figura 6-a)14; el senyal ampla situat entre 2,5 i 2,9
ppm corresponen als grups CH2, mentre que el pic a 2,0 ppm està associat al grup NH. A la
RMN de nitrogen-15 (15N-RMN) es poden distingir els diferents tipus de grup amino (Figura
6-b). Les PEI comercials presenten un rati d’àtoms de nitrogen primaris, secundaris i terciaris
de 1:1:1, respectivament. S’han realitzat també valoracions potenciomètriques de PEI per
estudiar les seves propietats acidobàsiques. Una característica d’aquests polímers és que una
quarta part dels grups amino romanen encara desprotonats a pH inferiors a 4.5 Aquest fet es deu
a que, basant-se en el model d’Ising, els grups amino terciaris són difícilment protonables
perquè presenten tres grups veïns (primaris o secundaris) que, quan es troben protonats, aporten
una energia difícilment superable per part del nitrogen terciari.

Figura 6. a) Ressonància magnètica nuclear de protó (1H-RMN) d'un PEI comercial.
b) Representació de l'estructura d’un PEI comercial indicant els diferents tipus de
grups amino i la seva corresponent ressonància magnètica nuclear de nitrogen (15N-RMN).
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Les PEI s’han emprat tradicionalment per filtrar ions metàl·lics de l’aigua i purificar-la,
com material de recobriment de nanopartícules, com portadors polimèrics, com esponges
protòniques, com floculant a la indústria del paper, etc., mentre que actualment s’hi han sumat
les aplicacions de ser un vector no víric que actua com agent de transfecció d’ADN a cèl·lules
i teixits i de millorar l’alliberament de fàrmacs en tractaments anticancerígens. 5,7,8

Totes aquestes aplicacions són gràcies a la seva capacitat de formar complexes, però
s’ha de tenir en compte que el pH és un paràmetre crucial per aquests procesos. 5

Una de les aplicacions més importants de les PEI és com a agents de transfecció cel·lular.
S’anomena transfecció al procés d’introducció de material genètic a l’interior cel·lular. Atès
que els àcids nucleics i materials relacionats tenen caràcter aniònic no poden travessar les
membranes biològiques de manera espontània. Per facilitar aquesta transferència s’utilitzen
agents de transfecció (Figura 7).

Figura 7. Esquema general de la transfecció basada en PEI.

Les polietilenimines comercials es troben disponibles en una àmplia gama de pesos
moleculars. Els de major pes molecular són més eficients com agents de transfecció però
condueixen a una citotoxicitat excessiva, mentre que els de menor pes molecular són menys
tòxics alhora que menys eficients. 6 La citotoxicitat de les PEI d’elevat pes molecular limita
substancialment el seu ús clínic.
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La formació controlada de complexes alliberadors de gens és un dels reptes clau en el
desenvolupament eficient de sistemes de transport genètic. La teràpia genètica presenta un gran
potencial per tractar tumors i altres malalties genètiques, essent la polietilenimina un
prometedor vector polimèric no víric per alliberar ADN plasmídic a cèl·lules humanes,
sobresortint entre molts altres lípids i polímers desenvolupats per unir-se a l’ADN i facilitar la
transferència genètica (Figura 8).6,9,10,12

Figura 8. a) Eficiència de transfecció de procesos de transport genètic mitjançant PEI de
distints pesos moleculars. b) Comparació de l’eficiència de transfecció de distints vectors no virals.
PLL = poly-(L)-lisina. DOTMA/DOPE i DOPSA/DOPE són liposomes catiònics.

14

A la figura 8-a s’observa que l’eficiència de transfecció no és massa elevada al voltant
del 25% de cèl·lules transfectades com a molt, però que augmenta a mida que s’empra PEI de
major pes molecular. S’ha de tenir en compte però que les PEI de major pes molecular presenten
citotoxicitat més elevada i per tant resulta en un major nombre de cèl·lules mortes. Per altra
banda, a la figura 8-b es pot veure la comparació del poder de transfecció de les cèl·lules i de
la PEI comparant-ho amb altres vectors no virals com són la poli-L-lisina (PLL), la
DOTMA/DOPE i la DOSPA/DOPE.12 Els efectes citotòxics de la PEI es representen a la figura
9, on s’observa que la PEI lliure provoca la mort de la majoria de les cèl·lules en menys de dues
hores. Les cèl·lules mostren pèrdua morfològica i ruptura de membrana plasmàtica, mentre que
si la PEI es troba complexada amb ADN la citotoxicitat es presenta a les vuit hores, fet que
indica una reducció de la toxicitat.

Figura 9. Efectes citotòxics en cèl·lules sense tractament, en cèl·lules tractades amb PEI
complexat amb ADN i en cèl·lules tractades amb PEI lliure a les dues hores i a les vuit hores.
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La polietilenimina s’uneix a l’ADN mitjançant interaccions electrostàtiques entre les
amines carregades positivament de la PEI amb els grups fosfats carregats negativament dels
àcids nucleics de l’ADN.6 La PEI condensa l’ADN en complexes de mida nanoscòpica per
facilitar l’endocitosi, però la seva citotoxicitat i elevada carrega positiva limita les seves
aplicacions in vivo.10

Quan els polímers de polietilenimina formen complexes amb l’ADN, s’observa una
reducció de la citotoxicitat respecte els polications no complexats. Aquests polímers han de ser
biocompatibles, biodegradables i tenir una alta capacitat controlada per alliberar els fàrmacs als
centres actius determinats. L’administració d’aquests complexes a la sang pot acabar en la seva
dissociació, que pot resultar en efectes secundaris no desitjats a causa de la interacció del
polímer lliure amb membranes cel·lulars, proteïnes de la matriu extracel·lular o components de
la sang.8

L’ARN d’interferència, que empra una doble cadena d’ARN d’entre 19 i 21 parells de
bases (siRNA), és considerat un potencial avanç terapèutic en el tractament de malalties com
infeccions o càncer. El major obstacle per poder dur a terme aquesta funció clínica és l’ineficaç
transport cel·lular. Per solucionar aquest problema, un dels agents millor caracteritzats que
actuen con transfectors són els polímers de polietilenimina de tipus PEI, ja sigui lineal o
ramificat, que posseeixen una elevada densitat de càrrega positiva degut a la presència d’ions
amoni.7

S’han estudiat diferents modificacions químiques per reduir la toxicitat de les
polietilenimines mantenint la seva efectivitat transportadora, on les nanopartícules inorgàniques
basades en la sílice (SiO2) resulten interessants gràcies a la seva fàcil formació, baixa
citotoxicitat, excel·lent estabilitat química i gran versatilitat per a possibles modificacions
superficials. La PEI funcionalitzada amb nanopartícules de sílice es pot emprar com
nanovectors per l’alliberament in vivo de siRNA.7
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2. OBJECTIUS

L’objectiu d’aquest treball és la síntesi d’un compost esquaramídic derivat de PEI 800
de cara a la seva utilització com agent transportador.

Per complir amb aquest objectiu, és necessari dur a terme l’esquema de treball plantejat
a continuació:

 Síntesi de l’esquarat de dietil de partida.
 Síntesi de l’esquaramida amb 3,3-dimetilamino-1-propanamina.
 Síntesi del compost esquaramídic derivat de PEI 800.
 Caracterització dels productes sintetitzats.
 Estudi de la capacitat com esponja protònica del derivat esquaramídic.
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3. PROCEDIMENT EXPERIMENTAL

3.1. PREPARACIÓ DE L’ESQUARAT DE DIETIL

Esquema 1. Obtenció de l'esquarat de dietil.

La preparació d’aquest compost es fa partint de l’àcid esquàric seguint un procediment
optimitzat en el grup d’investigació. S’introdueixen 12,175 g (106,74 mmol) d’àcid esquàric
juntament amb 80 ml d’etanol a un matràs de fons rodó prèviament tarat. La dissolució resultant
es manté a reflux durant tres hores en una atmosfera inert d’argó. Un cop acabades les tres hores,
es concentra la dissolució al buit en un evaporador rotatiu. A continuació, s’afegeixen 80 ml
d’etanol addicionals i es realitza un reflux d’una hora. Després es torna a eliminar el dissolvent.
Aquesta seqüència de addició-eliminació de EtOH es repeteix dues vegades més. Acte seguit,
es dissol el producte obtingut de la darrera rotovaporació en 50 ml d’èter dietílic (Et 2O) i es
realitzen 4 extraccions, les tres primeres amb una dissolució de 20 ml de carbonat de sodi
(Na2CO3) al 5% i la darrera amb el mateix volum que les anteriors però amb salmorra.
Finalment, s’eixuga el producte amb sulfat de sodi (Na2SO4) anhidre, es concentra i es pesa,
obtenint 7,32 g (40,3 %) d’esquarat de dietil pur per RMN.

3.2. PREPARACIÓ DE 3-((2-(DIMETILAMINO)ETIL)AMINO)-4-ETOXICICLOBUT-3EN-1,2-DIONA (a partir d’ara JP3)

Esquema 2. Obtenció del JP3.
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Per la preparació del JP3, s’addicionen 3,012 g (40,6 mmol) de 3,3-dimetilamino-1propanamina en 10 ml de EtOH gota a gota sobre 10 ml de EtOH que contenen 4,998 g (23,6
mmol) d’esquarat de dietil. Aquesta addició es realitza en una atmosfera inert d’argó i
posteriorment es manté la dissolució resultant en agitació durant una nit. Es fa precipitar el JP3
amb Et2O i es neteja amb una mescla d’hexà-diclorometà. Aquest procés de neteja es repeteix
fins eliminar totes les impureses. Finalment, s’eixuga el producte al dessecador, es concentra i
es pesa, obtenint 3,019 g (45,5%) de producte JP3 pur per RMN. Es necessari dur aquesta
reacció lluny de fonts de calor per evitar la formació d’un producte zwitteriònic fruit de l’atac
nucleòfil intra- o intermolecular del grup dimetilamino sobre l’esquaramat d’etil (Esquema 3).

Esquema 3. Reacció d’atac intra- o intermolecular que resulta en la degradació de JP3.

3.3. PREPARACIÓ DEL DERIVAT PEI-ESQUARAMIDA (a partir d’ara JP4)

Esquema 4. Obtenció del JP4.
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Figura 10. Estructura idealitzada del JP4.

Per la preparació del conjugat JP4, s’addicionen 0,342 g (0,428 mmol) de PEI 800 en
15 ml de EtOH gota a gota sobre 10 ml de EtOH que contenen 2,901 g (9,429 mmol) de JP3.
Aquesta addició es realitza en una atmosfera inert d’argó i posteriorment es manté la dissolució
resultant en agitació durant una nit. Es fa precipitar el JP4 amb Et2O i es neteja amb una mescla
d’hexà-acetonitril per separar les possibles restes de JP3 que hi pugui haver. A continuació, es
realitzen vàries digestions amb èter que conté unes gotes de diclormetà (veure Taula 1).
S’elimina el sobrenedant de la digestió per eliminar les restes de dissolvent. Aquest procés de
neteja es repeteix fins eliminar totes les impureses. L’espectre 1H-RMN confirma la
inexistència de JP3. L’aspecte general de l’espectre és compatible amb la formació d’un
conjugat esquaramídic. Finalment, s’eixuga el producte al dessecador, es concentra i es pesa,
obtenint 0,462 g de producte JP4.

3.4. ESTUDI DE SOLUBILITAT

Un cop obtinguts els productes JP3 i JP4 (producte intermig i final respectivament de
la síntesi realitzada) es realitza un estudi de solubilitat en ambdós composts per saber quins
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dissolvents emprar per dur a terme les digestions, les precipitacions i les purificacions d’aquests
composts. Els resultats d’aquest estudi es representen a la Taula 1.

Taula 1. Resultats dels estudi de solubilitat. Es considera soluble (Sí) quan la concentració supera els 2
mg de producte en 1 ml de dissolvent.

Dissolvents

H2O

CH2Cl2

Et2O

EtOH

Hexà

Acetonitril

Solubilitat JP3

Sí

Sí

No

Sí

No

Sí

Solubilitat JP4

Sí

Sí

No

Sí

No

No

A partir dels resultats de la Taula 1, s’observa que l’únic dissolvent estudiat capaç de
separar els productes JP3 i JP4 és l’acetonitril, ja que en tots els altres dissolvents ambdós
composts presenten una solubilitat similar. Aquest dissolvent resulta òptim per tal d’eliminar
una petita quantitat de JP3 sense reaccionar que es troba dins el cru de reacció. El JP4 es troba
aïllat quan s’observa que han desaparegut els senyals de protó (1H-RMN) que pertanyen al grup
-OEt del JP3 (≈ 1,5 ppm per al CH3 i entre 4,5 i 5,0 ppm per al CH2).

3.5. CAPACITAT TAMPONADORA DEL JP4

Per realitzar l’estudi de la capacitat tamponadora dels productes de partida i final, s’ha
seguit una metodologia bibliogràfica13 emprada en estudis anteriors de valoracions de PEI
(Figura 11). Es dissolen 10 mg de PEI 800 en 0,5 ml de NaCl 0.2M i s’acidifica la dissolució
amb HCl 1M fins obtenir un valor de pH igual a 1,5. A continuació, es porta la dissolució a un
volum final de 1 ml mitjançant l’addició d’aigua desionitzada. Es repeteix el procediment amb
10 mg de JP4.

Ambdós productes es valoren afegint alíquotes de 5 µl de NaOH 0,5M (es podrien
emprar alíquotes de 10 µl en cas de que la variació de pH fos mínima o nul·la, fet que implicaria
que la titració es troba lluny del punt d’equivalència). L’addició de NaOH es manté fins obtenir
un valor de pH constant proper o superior a 12.
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Figura 11. Aspecte d’una corba de valoració de la capacitat amortidora d’un PEI
comparada amb la valoració d’aigua acidificada.13

La capacitat tamponadora es quantifica mitjançant la capacitat que té un producte de
mantenir el pH constant front l’addició d’un àcid o d’una base. A la gràfica de la Figura 11
s’observa que la capacitat tamponadora de l’aigua és nul·la, mentre que la PEI si és capaç
d’actuar com esponja protònica ja que alguns nitrògens de la seva estructura tenen la capacitat
de protonar-se.

D’acord amb l’estructura del JP4, la gràfica que s’ha d’obtenir de la representació de
la valoració del producte JP4 hauria de trobar-se entre la del PEI original i la de l’aigua, fet
que implicaria que el producte presenta certa capacitat com esponja protònica però menor que
la del PEI original. Aquesta pèrdua de capacitat tamponadora es supleix amb que el producte
final (JP4) ha de presentar una menor toxicitat respecte el producte inicial (PEI) i una major
capacitat d’interacció supramolecular, fet que permetria augmentar l’aplicabilitat del PEI
original.
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4. RESULTATS I DISCUSSIÓ

4.1. CARACTERITZACIÓ DEL PEI 800

1

H-RMN (300 MHz, CHCl3, ppm): 2,78 (t); 2,71 (s); 2,65 (s); 2,57 (s); 2,53 (s); 2,49

(s); 1,77 (s). Els desplaçaments químics s’han referenciat a partir del pic residual de CHCl3 a
7,26 ppm.

Figura 12. Espectre 1H-RMN experimental del PEI 800 juntament amb una
ampliació de 2.3 a 3.0 ppm i assignació de pics respecte l’estructura de la Figura 6-b.

Comparant l’espectre experimental amb el bibliogràfic de la Figura 6-a, s’observa una
banda de senyals ampla entre 2,71 i 2,65 ppm indicant la presència de grups aminoetilènics que,
en termes generals, es corresponen amb l’aspecte d’un polímer PEI tal i com s’esperava.

23

4.2. CARACTERITZACIÓ DEL JP3

1

H-RMN (300 MHz, CHCl3, ppm): 1,45 (t); 1,75 (p); 2,24 (s); 2,47 (t); 3,82 (t); 4,74

(q); 7,75 (s). Els desplaçaments químics s’han referenciat a partir del pic del dissolvent a 7,26
ppm.

Figura 13. Espectre 1H-RMN del JP3 amb la corresponent assignació dels pics.

S’observen senyals relativament amples dels protons “b”, “c”, “d” i “e”. A més,
hi ha un desdoblament dels senyals “c”; “d” i “g”. La presència de dos NHs i dos senyals de
tipus “c” i “d” correspon a l’existència de JP3 com una mescla de dos confòrmers que
s’interconverteixen lentament en l’escala de temps de la RMN. Això fa que els dos confòrmers
apareguin separats i no com un conjunt de senyals promig, tal i com es mostra a l’esquema 5.
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Esquema 5. Equilibri entre els confòrmers de JP3.

Figura 14. Espectre 13C-RMN del JP3 amb la corresponent assignació de pics.

L’espectre de 13C-RMN confirma la presència de la unitat esquaramat. Mostra quatre
pics, comparativament de baixa intensitat. El senyal a 189,9 ppm indica la presència del grup
etil èster de l’esquaramat JP3.
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4.3. CARACTERITZACIÓ DEL JP4

Figura 15. Espectre 1H-RMN del JP4 amb la corresponent assignació dels pics.

El senyal ample centrat a 1,86 ppm es correspon amb els hidrògens situats al centre de
la cadena d’esquaramida (SquN-CH2-CH2-CH2-N): es corresponen als punts verds de la Figura
16. Segons el valor de la integral hi ha 18 hidrògens d’aquest tipus, que concorda prou bé amb
el valor teòric esperat.

El senyal a 3,71 ppm es correspon amb els grups metilènics situats al costat de les unitats
esquaramida (SquN-CH2-) indicats amb punts blaus a la Figura 16 i representa que hi ha 36
hidrògens, que s’aproxima al seu valor teòric de 40.

El senyal a 2,29 ppm (banda molt ampla entre 2,3 i 3,5 ppm) són tots els altres CH2: es
corresponen als punts vermells de la Figura 16 i representa que hi ha 94 hidrògens, que
s’aproxima al seu valor teòric de 96.
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Figura 16. Estructura del JP4 identificant els pics i les integrals de l’espectre de la Figura 15.

Taula 2. Relació entre el nombre de distints hidrògens presents al JP4, calculada a partir d’una
estructura idealitzada com la de la Figura 16.

blau/verd

vermell/verd

vermell/blau

Relació teòrica

40/18 = 2,22

96/18 = 5,33

96/40 = 2,40

Relació experimental

36.1/18 = 2,00

94.4/18 = 5,24

94.4/36.1 = 2,61

Atenent als valors de la integral de la 1H-RMN, es corresponen a l’entrada d’unes 9
unitats d’esquaramida tal com es representa a l’estructura de la Figura 16.

La l’absència de pics a 1,45 ppm i a 4,74 ppm indica que l’estructura no presenta grups
etoxi (-OEt). Aquest fet indica que no queden restes del producte de partida JP3.
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Figura 17. Espectre 13C-RMN del JP4.

L’espectre de

13

C-RMN del polímer modificat JP4 confirma la presència de vàries

unitats d’esquaramida “simètricament substituïda”. L’espectre de carboni-13 mostra dos
senyals amples a 182 i 167 ppm típiques d’esquaramides di-secundàries. La resta de l’espectre
mostra senyals alifàtiques amples diferents a les que presenta el PEI 800 de partida.
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4.4. ESPECTROMETRIA MALDI-TOF

Figura 18. Espectre MALDI-TOF del PEI 800.

L’espectre MALDI-TOF del PEI 800 mostra la naturalesa polimèrica del PEI.
L’espectre consisteix en una sèrie de pics que corresponen a una estructura oligomèrica de tipus
H2N-H2N-[CH2CH2NH]n-H (n equival al nombre de repeticions). S’observen dues sèries, una
de m/z (43 + 18)n quan es tracta d’un catió tipus [M + H]+ (sèrie marcada amb fletxes de color
vermell) i l’altra sèrie (43 + 40)n (sèrie marcada en color blau) quan es tracta de cations que
incorporen sodi de tipus [M + Na]+.

En general, la matriu de CHCA va millor per ionitzar el PEI que la matriu de DHB
(Figura 19). El CHCA proporciona una seqüència més informativa amb pics de major intensitat
que el DHB (Taula 3).

Figura 19. Estructura dels composts emprats com matriu a l’espectroscòpia MALDI
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Taula 3. Alguns pics característics i separació entre ells dels espectres de MALDI de la Figura18.

PEI (DHB + NaTFA)

PEI (CHCA + NaTFA)

m/z

Diferència m/z

m/z

Diferència m/z

857,843

-

943,993

-

814,811

43,032

900,946

43,047

771,773

43,038

857,895

43,051

728,731

43,042

814,853

43,042

685,684

43,047

771,813

43,04

642,642

43,042

728,769

43,044

599,598

43,044

685,724

43,045

556,552

43,046

642,679

43,045

599,626

43,053

556,579

43,047

513,528

43,051

470,476

43,052

427,424

43,052
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Figura 20. a) Espectre MALDI del JP4 comparat amb l’espectre de PEI 800 en el rang
de masses m/z 400-1000 amb una matriu de CHCA + NaTFA. b) Espectre MALDI
del JP4 comparat amb l’espectre de PEI 800 en el rang de masses m/z 1000-2300.

L’espectre JP4 té un aspecte característic que no té cap semblança amb l’espectre del
PEI 800. Consisteix en una seqüència de grups de senyals amb una separació entre cadascun
d’ells de 223-224 Da. Aquesta pèrdua es correspon a una unitat esquaramídica, fragment
representat a la Figura 21 que consisteix en un radical neutre i que, per tant, deixa carregada
positivament l’estructura principal.
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Figura 21. Esquema de fragmentació de masses proposat
per JP4 a partir de l'espectroscòpia MALDI-TOF.

Dins cada grup, s’observen pèrdues de 57 unitats de massa assignades a la pèrdua de
grups dimetilamino terminals i una altra de 43 unitats típica de polímers de tipus PEI. A més,
dins cada grup de senyals, s’observen pèrdues de grups metil (-15) i d’altres que configuren un
aspecte peculiar del conjunt de l’espectre.

El polímer JP4 mostra masses fins m/z > 2000, la qual cosa indica clarament la
presència de vàries unitats d’esquaramida per cadascuna de les unitats de PEI. Si s’assumeix
que es tracta de ions monocarregats i que l’oligòmer més abundant del PEI 800 té una massa
molecular mitjana de 427 a 470 g/mol, que correspon a unes 9-10 unitats bàsiques. Llavors,
resultaria una entrada de 5 a 7 unitats d’esquaramida per unitat de PEI. Aquest resultat és
lleugerament inferior a l’obtingut mitjançant la integral dels senyals a l’espectre 1H-RMN. La
discrepància prové de la diferent sensibilitat de resposta del MALDI-TOF comparada amb la
primera. En aquest sentit, la RMN es més “sensible” ja que integra tots els protons mentre que
els senyals de MALDI-TOF mostren una intensitat decreixent molt depenent de la matriu
emprada. Es a dir, la tècnica MALDI-TOF no garanteix que la massa de major m/z detectada
sigui la corresponent a l’ió molecular.
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4.5. CAPACITAT COM ESPONJA PROTÒNICA DEL JP4

La capacitat com esponja protònica del PEI expressada en funció del seu efecte
esmorteïdor (β) és de 25,6 mM, mentre que la del JP4 és de 9,62 mM. Aquests valors s’han
calculat a partir de la següent equació:

𝛽=

𝑛
, 𝑜𝑛:
∆𝑝𝐻

n és el nombre de mil·limols de NaOH afegits per litre i ∆pH és la diferència entre el pH final
i l’inicial de la valoració.

Valoració com esponja protònica
13
11

pH

9
7
5
3
1
0

110
JP4 (2)

220
PEI800

330

440

550

Volum NaOH 0,5M (µl)

Figura 22. Representació de la capacitat com esponja protònica del JP4 i del PEI 800.

A partir de la representació de la gràfica de la Figura 22, s’observa que el resultat és
l’esperat; és a dir, la capacitat del JP4 com esponja protònica és menor que la de la PEI de
partida, però es preveu que el material resultant serà menys tòxic alhora que mantindrà la seva
capacitat per complexar anions i polianions (com ara ADN).
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5. CONCLUSIONS

Les conclusions que es poden extrure d’aquesta Memòria són les següents:
 S’ha aconseguit sintetitzar un derivat esquaramídic a partir d’una PEI comercial.
 S’han caracteritzat tots els productes (de partida, de etapes intermèdies i finals)
mitjançant espectroscòpies 1H-RMN.
 S’ha estudiat el PEI de partida i el producte final mitjançant espectrometria MALDITOF. S’han comparat els resultats obtinguts de la PEI amb valors bibliogràfics. S’ha
provat la presència d’unitats d’esquaramida en el polímer resultant JP4.
 S’ha realitzat una valoració tant de la PEI com del JP4 per estudiar i comparar les seves
capacitats com esponges protòniques. Els resultats són els esperats ja que el material
obtingut és menys bàsic i, probablement, serà menys citotòxic que un PEI de pes
molecular comparable al JP4.
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