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El rol de la Química en el procés de descobriment de nous fàrmacs 

 

Dr. Antoni Torrens i Jover 

Responsable de Col·laboracions Externes i Aliances Estratègiques 

Departament de Química,  ESTEVE. S.A. 

 
 

El procés d'invenció i desenvolupament de nous medicaments és llarg, complex, costós, i d'alt 
risc des del punt de vista econòmic. La majoria de medicaments disponibles avui dia a l'arsenal 
terapèutic han requerit entre 12 i 24 anys, des del inici del projecte de R+D fins a la seva 
comercialització. El cost total del procés s'estima en 1400 milions de US$, per cada nou fàrmac. 

En els darrers anys, s'han produït  significants canvis en la manera en que els nous fàrmacs són 
descoberts i desenvolupats. Aquests canvis han estat dirigits per les noves tecnologies, que han 
possibilitat la oportunitat  de preparar i assajar grans biblioteques de compostos químics en curts 
períodes de temps, mitjançant l’ús de tècniques de hihg-throughput synthesis i screening. Aquestes 
estratègies estan motivades per la necessitat de escurçar el temps de desenvolupament dels nous 
fàrmacs potencials, a fi de portar-los al mercat lo abans possible. Com a resultat de tot lo esmentat, el 
rol i les necessitats de la química de síntesi en el procés de descobriment i desenvolupament de nous 
agent terapèutics s'ha vist alterat. En aquest Seminari es donarà una visió de com les empreses 
farmacèutiques duent a terme els seus programes de recerca, i de la forma en que els químics estan 
afrontant els nous reptes. 

www.esteve.comNovember 2006

Research
Late 

Development
Early 

Development
Regulatory 
assessment

Commercial-
isation

P
r e- cli nic al  e

v a lua
tio n

Clinical evaluation

2.9yrs 1.5yrs 5.7yrs

US FDA: 1.0 yrs

EMEA: 1.3 yrs 

Japanese 
MHLW: 1.4 yrs

Duration
(median)

Attrition
(Number of compounds 
entering stage per compound 
launched)

9 1 1

T
arget discove

ry

A
s sa

y  d
ev elo

p m
e nt

Lead discovery

Lead optim
isatio

n
The R & D Process – A Lengthy Process

11-13 years

Pharmaceutical Industry – The R & D Process

 
 
 
 
Referències 
[1] J.G. Lombardino, J.A. Lowe III, Nature Rev. Drug Dicov., 2004, 3, 853-862. 
[2] J Potoski, Drug Discov. Today, 2005, 10, 115-120. 
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Reptes i oportunitats d’un científic en el marc de la Innovació Oberta 
 

Jordi Marquet 

Departament de Química, UAB 

Director General del Parc de Recerca UAB  

 
 
La presentació s’iniciarà amb els conceptes de “transferència” i “innovació”, conceptes diferents, però 
que constitueixen dues cares de la mateixa moneda. Seguidament aprofundirem en el concepte 
d’innovació i en les diferencies que existeixen entre l’aproximació tradicional de les empreses, la 
innovació tancada, i el nou marc d’actuació que s’està imposant molt ràpidament en els últims anys, la 
“innovació oberta”[1]  
 
En aquest context analitzarem els nous paràmetres pels que s’ha de guiar la col·laboració entre la 
empresa i la universitat i els centres públics de recerca: 
a) El model “out-in” (des del punt de vista de la universitat) 
Innovació impulsada pel mercat. Son les empreses les que actuen de “força conductora” i que 
proposen projectes de recerca als grups de investigació. S’analitzaran alguns exemples actualment en 
desenvolupament en el PRUAB: Esteve, HP, General Electric, Henkel 
b) El model “in-out” 
Innovació impulsada per la generació no dirigida de nou coneixement científic. Aquí analitzarem com 
aconseguir que resultats científics arribin a generar activitat econòmica rentable utilitzant l’exemple 
concret de AB Biotics 
 
Finalment comentarem el rol que ha de tenir el científic en aquest model d’innovació oberta tant en les 
empreses com en les universitats, i les oportunitats que es presenten amb l’aparició de nous perfils 
professionals com els “gestors del coneixement” o els especialistes en “propietat intel·lectual” i altres, 
sense oblidar l’evolució des de “científic” a “directiu” de la que tenim molts bons exemples sortits del 
propi Departament de Química de la UAB.[2] 
 
 
 
 
 
 
 
Referències 

[1] a) Chesbrough, H.W. (2003). “Open Innovation: The new imperative for creating and profiting 
from technology”. Boston: Harvard Business School Press. b) Chesbrough, H., Vanhaverbeke, W., 
West, J. (2006), “Open Innovation: Researching a New Paradigm”, Oxford University Press. 

[2] Hernandez, J. M., Hermosilla, A., Fontrodona, J., Pezzi, A. (2007) “Directius catalans al mon: 
30 experiències”. Papers d’economia industrial 24. Centre d’Economia Industrial.  
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Metallic complexes and nanoparticles as catalysts in ionic liquid: reactivity and 

immobilization 

 

Montserrat Gómez 

Laboratoire Hétérochimie Fondamentale et Appliquée, Université Paul Sabatier (Toulouse, France) 

 
In this contribution, the behavior of different catalysts in ionic liquid medium will be shown, 
emphasizing the differences in relation to the usual organic solvents [1]. Concerning the homogeneous 
systems, Mo-based catalysts applied in selective epoxidation reactions and Pd-catalyzed allylic 
substitutions will be presented, evidencing the effect of the solvent in terms of selectivity and 
recycling. Moreover, the use of ionic liquids is especially interesting in the case of metal nanoparticles 
because the solvent allows their stabilization, avoiding the formation of inactive species in the absence 
of ligands, polymers ... In particular, palladium nanoparticles have given attractive applications in 
multi-step reactions taking advantage of their dual (homogeneous/heterogeneous) catalytic behavior. 

 

Selective olefin epoxidation catalyzed by chiral molybdenum system 
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References 
[1] For recent reviews, see: H. Olivier-Bourbigou, L. Magna, D. Morvan, Appl. Catal., A 2010, 373, 1-
56; (b) J. Dupont, J. D. Scholten, Chem. Soc. Rev. 2010, 39, 1780-1804; (c) . J. Durand, E. Teuma, M. 
Gómez, Eur. J. Inorg. Chem., 2008, 3577-3586. 
Selected references concerning this subject from our team: 
(a) J. A. Brito, S. Ladeira, E. Teuma, B. Royo, M. Gómez, Appl. Catal. A: General, 2011 
doi:10.1016/j.apcata.2011.03.024; (b) M. V. Escárcega-Bobadilla, E. Teuma, A. M. Masdeu-Bultó, M. 
Gómez, Tetrahedron, 2011, 67, 421-428; (c) D. Sanhes, E. Raluy, S. Rétory, N. Saffon, E. Teuma, M. 
Gómez, Dalton Trans., 2010, 39 9719-9726; (d) S. Jansat, J. Durand, I. Favier, F. Malbosc, C. Pradel, 
E. Teuma, M. Gómez, ChemCatChem., 2009, 1, 244-246; (e) F. Fernández, B. Cordero, J. Durand, G. 
Muller, F. Malbosc, Y. Kihn, E. Teuma and M. Gómez, Dalton Trans., 2007, 5572-5581. 
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Experiencia del CERPTA-UAB en la creación de empresas de base tecnológica 

 

Buenaventura Guamis López. 

Catedràtic de Tecnologia de los Aliments 

Centre Especial de Recerca Planta de Tecnologia dels Aliments 

Universitat Autònoma de Barcelona 
 
 
El CERPTA-UAB desde su constitución en el año 1992 ha seguido una línea de investigaciones y 
desarrollos basados en la aplicación de nuevas tecnologías, desarrollo de nuevos productos y 
transferencia de tecnología a la industria. También ha sido el motor de creación de nuevas empresas de 
base tecnológica como ABBiotics, Felnuti e Ypsicon. En esta ponencia se explica cómo fue el origen 
de estas empresas y qué trayectoria están siguiendo. 
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MODELS COMPUTACIONALS DELS COMPLEXOS Cu2+-A (1-16) AMB 

RELLEVÀNCIA EN LA MALALTIA D’ALZHEIMER 

 

J. Alí-Torres, J. D. Maréchal, L. Rodríguez-Santiago, M. Sodupe 

 

Departament de Química, UAB  

 

La malaltia d’Alzheimer (EA) és la forma més comuna de demència neurodegenerativa. Una 

de les seves característiques més importants és la formació de dipòsits extracel·lulars, formats per 

l’agregació del pèptid beta-amiloide (A). Les anàlisis dels teixits cerebrals post mortem mostren altes 

concentracions d’ions de metalls de transició Fe3+, Cu2+ i Zn2+ en els dipòsits d'A, el que suggereix 

que aquesta agregació podria ser induïda per alguns d'aquests ions essencials. L’elucidació dels àtoms 

que conformen l'esfera de coordinació dels metalls és essencial per entendre el seu paper en 

l'agregació d’aquest pèptid i en el disseny racional de nous quelants amb potencials aplicacions 

terapèutiques. Més important encara és, però, la determinació de la estructura completa del complex 

Cu2+-A.[1] En aquest context, els mètodes computacionals poden ser molt útils. En aquest estudi, es 

combinen tècniques de modelatge per homologia (HM) amb aproximacions basades en la química 

quàntica (QM) per determinar models tridimensionals del Cu2+-A amb tres histidines en la seva 

esfera de coordinació. S’han  considerat les dues coordinacions possibles de les histidines 6, 13 i 14 (δ 

i ε ), així com la coordinació de les diferents possibles candidats que contenen oxigen com a quart 

lligand (Asp1, Glu3, Asp7, Glu11 i el grup CO de l’Ala2). Entre els 32 models que contenen el grup 

COO−, les estructures d'energia més baixa correspon a la coordinació del Glu3. D'altra banda, una 

estimació de l'estabilitat relativa entre els complexos que coordinen el Glu3 i el grup COAla2 sembla 

indicar que la preferència per aquesta última coordinació[2] pot ser degut tant a efectes entròpics com 

de dissolvent. El resultats que presentem també mostren la relació entre les parts peptídiques i 

metàl·liques en la definició de la geometria global dels complexos i demostren que l'estabilitat final es 

resultat d'un equilibri entre el lloc de coordinació del metall i el plegament de l'amiloide degut a la 

complexació. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referències 
[1] A. Rauk, Chem. Soc. Rev., 2009, 38, 2698-2715. 
[2] S. C. Drew, C. L. Masters, K. J. Barnham, J. Am. Chem. Soc, 2009, 38, 8760-8761 
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Síntesi i Optimització de nous materials nanocompòsits polímer-metall per a aplicacions 

bactericides i catalítiques 

Amanda Alonso González 

Departament de Química, UAB  

Aquest projecte de doctorat és un treball interdisciplinari adreçat a l’obtenció de nous nanocompòsits 
(NCs) funcionals sintetitzats a partir de materials polimèrics bescanviadors d’ions que són modificats 
amb nanopartícules metàl·liques (NPMs) de diferent composició. Els materials desenvolupats es 
dissenyen i s’avaluen en funció de dues possibles aplicacions pràctiques com són la seva utilització 
com a catalitzadors de reaccions orgàniques d’interès actual (NCs basats en pal·ladi) i la seva 
dedicació a aplicacions bactericides en el tractament d’aigües domèstiques o industrials (NCs basats 
en plata). Cal remarcar que l’enfocament del projecte és tan científic com tecnològic perquè es volen 
sintetitzar nous materials, aprofundir en el coneixement de les seves propietats així com desenvolupar-
los i fabricar-los a escales superiors per, finalment, transferir aquesta tecnologia al mercat.  
El desenvolupament de nanomaterials és de gran interès a l’actualitat donades les seves especials 
propietats que difereixen de les de la matèria a escala macroscòpica i que poden resultar en avantatges 
tecnològics. Per exemple, les NPMs han demostrat al llarg dels anys que posseeixen unes propietats 
inusuals (elèctriques, òptiques, químiques, magnètiques…), degudes als efectes quàntics relacionats 
amb la seva mida i la seva elevada àrea superficial [1]. L’aprofitament d’aquestes propietats és la força 
impulsora per a la fabricació de nous NCs. Per una altra banda, però, existeix una certa preocupació 
pública relativa a la toxicitat dels materials nanotecnològics. Aquest fet ha motivat que en el nostre 
treball desenvolupéssim un nou mètode per a la fabricació de nanomaterials que presenten dos nivells 
de seguretat: estabilització polimèrica i propietats magnètiques. 
En general, l’ús d’elements estabilitzants juga un paper crucial per tal de controlar la síntesi de NPMs, 
i aconseguir la seva estabilització i evitar-ne la pèrdua i/o agregació [2]. En aquest projecte, la 
incorporació de NPMs en matrius polimèriques ha estat possible gràcies al mètode de Síntesis 
Intermatricial (SIM) que permet l’obtenció de NPMs mono-, bi- o poli-metàl·liques amb diferents 
arquitectures favorables. Així, podem sintetitzar NPMs amb estructura nucli-embolcall (core-shell) 
constituïdes per un nucli d’un material (que pot ser més econòmic o pot aportar alguna propietat 
addicional com el magnetisme) i recobrir-lo amb un segon material que sigui específic per una 
determinada aplicació d’interès [3]. Un nucli magnètic ens permet l’eliminació de NPMs que 
poguessin alliberar-se a un medi aquós arrel d’un tractament de desinfecció. En evitar la pèrdua, 
s’evita la possible toxicitat de les NPMs. La mateixa idea permetria recuperar NCs amb propietats 
catalítiques amb l'objectiu de reutilitzar-los en cicles successius [2-3].  
 
Els resultats més rellevants obtinguts durant el projecte de doctorat es resumeixen a continuació: 
- Optimització de la tècnica SIM per a l’obtenció de NPs monometàl·liques (Ag, Co, Pd) i amb 
estructura core-shell (Ag@Co, Ag@Fe3O4 i altres òxids de Fe, i de Pd@Co) estabilitzades en diverses 
matrius polimèriques de bescanvi iònic (membranes, fibres, reïnes) amb diferents grups funcionals 
(sulfònics, carboxílics i d’amoni quaternari).  
- Caracterització dels nanocompòsits per tal d’avaluar les seves propietats. Amb les tècniques de 
microscòpiques és possible conèixer la mida i la distribució de les NPMs dins del material. Altres 
tècniques (ICP-AES, TGA, XRD, BET, AFM, Raman, EXAFS/XANES i SQUID/VSM) permeten 
obtenir informació sobre la composició o les propietats magnètiques de les  NPMs i/o dels NCs. 
- Estudi de l’activitat catalítica dels nanocompòsits basats en Pd@Co per a la reacció d’acoblament 
creuat de Suzuki en col·laboració amb la Dra. Adelina Vallribera (Dept. Química, UAB)[3]. 
- Aplicació de nanocompòsits basats en Ag@magnetic core com a materials antibacterians per al 
tractament d’aigües, en col·laboració amb el grup de recerca del Dr. Jordi Mas (Dept. Genètica i 
Microbiologia, UAB). Optimització de la metodologia experimental per a la desinfecció bacteriològica 
d’aigües així com de prevenció del biofouling. Cal dir que el nou material bactericida ha estat patentat 
per la UAB [4] i actualment es treballa en la seva valorització (Projecte VALTEC). Fins ara es disposa 
d’un Pla de Negoci realitzat per IESE Bussines School i es col·labora amb empreses del sector. 
 
[1] J. Macanás, et al. Catalysis Today, 2010, 156, 181-186  
[2] A. Alonso, Nanocomposites, ISBN 978-953-308-55-0 (chapter accepted). 
[3] A. Alonso, et al. Dalton Transactions, 2010, 39, 2579 – 2586 
[4] D.N. Muraviev. PCT/ES2010/000323, 23/07/2010 
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Nanostructuration of Magnetic Materials on surfaces via Dip-Pen Nanolithography

Elena Bellido Vera

Centre d’Investigació en Nanociència i Nanotecnologia, CIN2 (CSIC-ICN)

The ability to organize matter in the nanometer scale is one of the major areas of research in 
Nanoscience and Nanotechnology. In particular, the nanostructuration of magnetic nanomaterials, 
such as single-molecule magnets and magnetic nanoparticles, have attracted great interest due to their
potential use in many applications such as high-density magnetic storage media, classical and quantum 
computing applications and spin transport devices. However, the first step for these applications to 
become a reality is the development of strategies to individually organize and integrate these entities 
on sensors and devices. Pursuing this goal several micro- and nano-fabrication techniques have been 
introduced, such as microcontact printing (μCP), electron beam lithography (EBL) and scanning probe 
lithography (SPL). Among all of them, one of the techniques that have been shown to be more useful 
is that of Dip-Pen Nanolithography (DPN), a direct-write SPL technique in which a sharp tip is used to 
directly deliver materials onto a target substrate through the meniscus formed at the point-of-contact 
between the tip and the substrate surface. Following such approximation, DPN has emerged as an
attractive tool to write a wide variety of materials, such as small organic molecules, polymers, 
nanoparticles, DNA and proteins, onto a range of surfaces with exceptional resolution at the 
nanoscale. 
This presentation will cover the most significant results obtained during the doctoral research based on 
the development of novel DPN-based strategies to control the nanostructuration of magnetic materials 
and their integration onto sensors. In this sense, ferritin proteins, Mn12O12-based clusters and Co 
nanoparticles were nanostructured on nanoscopic regions of surfaces of high technological interest, 
such as graphene, Au, Si/SiO2 and Nb.1 In addition, DPN can be used to control the number of these 
entities deposited on each nanostructure by knowing the contact angle between the ink protein solution 
and the substrate, and by selecting the initial concentration and the dot-like feature diameter.2

Moreover, each droplet dispensed by the tip can be used as a reactor vessel confined at the nanoscale 
to fabricate arrays of nanoarchitectures ranging from single-crystals of metal–organic frameworks to 
hollow capsules of magnetic polyoxometalates.3

More important, a controllable number of ferritin entities into well-defined nanostructures were 
accurately positioned onto the most sensitive areas of an ultra-sensitive micro-SQUID susceptometer, 
thanks to the nanoscale positioning and imaging capabilities of DPN. This controlled integration 
enhanced the sensitivity of the sensor by a factor of 102 and enabled to measure for the first time an 
array of a (sub)monolayer of cobalt oxide-filled ferritins. DPN has also been successfully employed to 
selectively deposit Co nanoparticles on a 1 μm2 cross section of a graphene-based Hall magnetometer, 
though the measurement of the nanoparticles is a work still in progress.
All these achievements demonstrate how the use of DPN opens new expectations to the development 
and optimization of integrated sensors, not only magnetic, overcoming the traditional limitations of 
other nanostructuration techniques or the use of sophisticated masks. Moreover, the control on the 
number of deposited particles, down to a (sub)monolayer resolution, may allow fundamental physical 
studies or the observation of new phenomenologies so far not observed in bulk materials.
Referències
[1] E. Bellido, R. de Miguel, J. Sesé, D. Ruiz-Molina, A. Lostao, D. Maspoch, Scanning, 2010, 32, 

35 -41.
[2] E. Bellido, R. de Miguel, D. Ruiz-Molina, A. Lostao, D. Maspoch, Adv. Mater., 2010, 22, 352-

355.
[3] E. Bellido, S. Cardona-Serra, E. Coronado, D. Ruiz-Molina, Chem. Commun., 2011, 47, 5175-

5177.
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SEPARACIÓN, PRECONCENTRACIÓN Y DETERMINACIÓN DEL IÓN URANILO 

A BAJAS CONCENTRACIONES. 

 

Angélica María Candela Soto 

Departament de Química, Universitat Autònoma de Barcelona  

 
El estudio del comportamiento químico de las especies del ión uranilo, como también la detección y 
cuantificación, son de vital importancia ante la preocupación de la no proliferación de ese tipo de 
iones radioactivos y contaminantes en el medio ambiente. El objetivo de nuestro trabajo es la óptima 
separación, preconcentración y determinación del Uranio (VI) presente en muestras de agua y 
sedimentos.  Para tal fin, se han desarrollado métodos de Extracción Líquido-Líquido (LLE) así como 
diferentes sistemas de membrana, tales como: Membranas Líquidas (LM), Membranas Líquidas 
Soportadas (SLM) y Membranas Poliméricas (PM).[1]   
 
Respecto a los sistemas de LLE de U (VI), se usa como fase acuosa inicial una solución de UO2

2+ de 
100 ppb en medio de HNO3 y manteniendo la fuerza iónica constante cerca de 0.15M. La fase 
orgánica consiste en una solución de acido bi-2-etil-hexil fosfórico (D2EHPA) en queroseno. Y por 
último, se determina la composición de la fase de recuperación mediante el ensayo de diferentes 
agentes extractantes como son HNO3, H3PO4 y ácido cítrico (C6H8O7).  Para la optimización del 
sistema químico de extracción y recuperación de uranilo, se desarrolló un diseño de experimentos 
utilizando el método Doehlert para encontrar el modelo más ajustado con valores altos de extracción y 
de recuperación (entre el 100% i el 95%, respectivamente).[2] 

 
En los sistemas de membrana se han usado las mismas condiciones de la fase acuosa utilizadas 
previamente en los sistemas LLE.  Las SLM utilizadas fueron preparadas con un soporte de 
polisulfona, e impregnadas con el agente extractante o transportador, D2EHPA.  En el caso de la PM, 
fueron preparadas de modo que el agente extractante quedaba atrapado en la red polimérica de la 
membrana. Con los sistemas de membranas se ha obtenido un 100% de extracción. Sin embargo, en la 
fase de recuperación nos encontramos en la etapa de búsqueda para encontrar rendimientos de buena 
eficiencia de recuperación.[3] 

 
En cuanto a la determinación del UO2

2+, se han utilizado técnicas como la Espectrometría alfa, técnica 
espectroscópica de emisión ICP-MS y Espectroscopía Raman (SERS).  En el caso de la determinación 
del UO2

2+ por SERS, se está realizando el estudio a partir de superficies de nanopartículas de oro 
modificadas con ácido amino metil fosfónico (APA) y de películas de nanopartículas de plata, de 
modo que provoca el aumento de la señal de SERS del UO2

2+. El objetivo en este caso, es el de 
obtener un método SERS con una buena sensibilidad y reproducibilidad, y la caracterización de las 
nanopartículas sintetizadas será también imprescindible.[4] 

 
Estos sistemas SERS podrían permitir el análisis y control de radionúcleos presentes en muestras de 
industrias como por ejemplo, de producción de Fosfato Dicálcico (DCP), entre otras.  Las DCP pueden 
ser una fuente de la incorporación de radionúcleos a la cadena alimentaria humana lo que conduce al 
riesgo radiológico potencial para la población.  
 
Referencias 
[1] A.F. Robert, F.P. Alan, Anal Chem., 1982, 54, 1142-1147. 
[2] P.R. Metilda, J.G.  Mary,  Talanta., 2006, 68, 1047-1064. 
[3] G. Tania, M. Cristina, P.Cristina, Polymer., 2005, 46, 12306-123012. 
[4] C. Ruan, W. Luo, W. Wang, B. Gu, Anal Chem., 2007, 605, 80-86. 
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Nous macromolècules polianiòniques i nanoparticules d’alt contingut en Bor pel seu ús 

en medicina 

Ana Maria Cioran 

Laboratori de Materials Inorgànics i Catàlisis, ICMAB-CSIC 

Els metal·lacarborans [3,3’-M(1,2-C2B9H11)2]- mostren una gran estabilitat química, així com 
un gran volum molecular i una baixa densitat de càrrega degut al fet que la càrrega negativa es troba 
deslocalitzada entre 45 àtoms. Els metal·lacarborans obren el camí a un ampli ventall d’aplicacions, 
d’entre les quals es troben el tractament de residus radioactius, COP´s, ISE´s o inhibidors enzimatics. 

Partint de l’espècie  zwitterionica [3,3’-M(8-(OCH2CH2)2-1,2-C2B9H10)(1’,2’-C2B9H11)] (M= Co, 
Fe) via atac nucleofílic per anions carboranils s’han obtingut els compostos aniònics polietoxilats 
mono- i diramificats. Degut al caràcter benigne, la baixa toxicitat i la resistència al metabolisme de las 
unitats cobaltabisdicarbalur i a la presencia de polietilenglicol en aquests anions pensem que poden 
a ser possibles candidats per aplicacions mèdiques en el camp del diagnosi i la teràpia. La degradació 
parcial dels clústers closo C2B10 d’aquestes molècules, en presència de bases de Lewis (agents 
nucleofílics) va portar a estructures més obertes, conegudes com nido, a través d’un procés de 
deboronació que implica la pèrdua d’un vèrtex. Les noves estructures obtingudes1, podrien ser “a 
priori” candidats per nous fàrmacs i/o transportadors de fàrmacs.  

A partir dels clústers nido prèviament sintetitzats, a través d’una reacció de complexació amb 
CoCl2 i FeCl2, s’han obtingut uns nous compostos organometàl·lics amb estructures tipus sandwich on 
el metall es coordina als dos lligands. Les macromolècules polianiòniques obtingudes poden ser 
utilitzades com a lligands per l’obtenció de complexos de plata, d’or i de platí, amb aplicacions com 
antineoplàstics, combinant quimioteràpia i BNCT (Boron Neutron Capture Therapy). 

L’obertura de l’anell de dioxà amb haloàcids i grups tiol2 mitjançant una reacció d’alta 
eficiència atòmica ens permet obtenir compostos acabats en halògens/tiols que obren la possibilitat 
d’enllaçar covalentment aquests clústers a diferents plataformes, obrint d’aquesta manera el camí a 
una gran varietat de nous materials per novadores aplicacions, entre les quals es troba la 
funcionalització de les superfícies. Les nanoestructures obtingudes a partir de la funcionalizació de 
les nanoparticules d’or amb monotiols basats en carborà han estat caracteritzades utilitzant 
tècniques com TEM, XPS, ICP-AES, espectroscòpies IR i RMN de 1H i 11B, confirmant la formació de 
nanoparticules d’or. A continuació s’investiga l’absorció cel·lular i la fatalitat intracel·lular.3 

Un altre tema d’interès al nostre grup es avaluar l’influencia dels nous anions 
metal·lacarborans (M= Co, Fe) com a possibles inhibidors de cèl·lules tumorals. També hem 
precipitat [Co(C2B9H11)2]-  com a sal de espermidina, amb l’objectiu d’intentar encapsular el compost 
obtingut en liposomes i examinar, d’aquesta manera, la possibilitat d’un sistema liposòmic in vivo de 
transport de bor.  A mes a mes, s’han obtingut monoanions innovadors del [3,3’-Co(8-(OCH2CH2)2-
1,2-C2B9H10)(1’,2’-C2B9H11)] que contenen biomolècules (aminoàcids, vitamines, antibiòtics) amb la 
intenció de comprovar la seva activitat com antibiòtics i antivirals.   

Referències 
[1] P. Farràs, A.M. Cioran, V. Sícha, F. Teixidor, B. Stíbr, B. Gruner, C. Viñas, Inorg. Chem., 2009, 

48, 17, 8210–8219.  
[2] P. Farràs, F. Teixidor, R. Sillanpää, C. Viñas, Dalton Trans., 2010, 39, 1716–1718. 
[3] A.M. Cioran, A.D. Musteti, F. Teixidor, Ž. Krpetić, I.A. Prior, M. Brust, Clara Vi ñas, submitted 
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Microdispositiu de  Free Flow Electrophoresis (FFE) fabricat amb tecnologia de Low 

Temperature Co-Fired Ceramics (LTCC) integrant una finestra de vidre per al 

seguiment òptic del procés de separació 

 

Pedro Couceiro 

Departament de Química, UAB  

 

Free Flow Electrophoresis (FFE)  és una tècnica de separació contínua, en la que una estreta corrent es 

contínuament inserida a una cambra de separació omplerta amb una solució amortidora.   

Mitjançant l'aplicació d'un camp elèctric perpendicular a la direcció de flux, les espècies carregades a 

la mostra són desviats a diferents angles d'acord a la mobilitat electroforètica, sent recollits en sortides 

diferents del dispositiu. 

Es presenta un dispositiu de μ-FFE fabricat en tecnologia híbrida de Low Temperature Co-Fired 

Ceramics (LTCC) i vidre, en els quals es genera un camp elèctric per inducció electrostàtica a través 

d'una paret dielèctrica [1]. Aquesta configuració elimina la formació de bombolles associades a 

l'electròlisi, el problema limitant en els dispositius de μ-FFE. 

La tecnologia LTCC [2,3] és una tecnologia multicapa que permet la fabricació de dispositius 

microfluídics en 3D, que no presenta els problemes típics d’altres tecnologies, com ara fuites de fluids 

associats a la delaminació. Utilitzant tècniques d'ablació amb làser, motius de dimensions macro i 

micro poden ser obtinguts; la qual cosa permet una fabricació ràpida, simple i de baix cost. 

El dispositiu μ-FFE fabricat utilitzant aquesta tecnologia presenta dos sistemes independents 

microfluidics , una per a la introducció de la solució amortidora i altra per a la mostra, en una cambra 

de separació de 23 mm de llarg, 5 mm i 50 micròmetres de profunditat, amb 6 sortides. La càmera de 

separació està aïllada de l’elèctrode d'aliatge de wood’s per una barrera dielèctrica amb una amplitud 

de 250 μm. 

Per tal de controlar òpticament el procés de separació, una finestra de vidre ha estat enganxada al 

dispositiu LTCC mitjançant la tècnica de “stamp-and-stick”[4]. Aquest mètode adhesiu de baixa 

temperatura consisteix en utilitzar un substrat que conté un conjunt de motius microfabricats com un 

segell (LTCC). El segell es pressiona sobre un substrat de vidre recobert amb cola (polidimetilsiloxà). 

Aquesta operació serveix per a la transferència d'una fina capa de cola de manera selectiva en els 

motius microfabricats a la superfície del substrat. El substrat és llavors alineat i unit a un segon 

substrat de vidre. 

L'ús de dispositius híbrids LTCC-vidre permeten una microfabricació ràpida, tridimensional i de baix 

cost que ofereix la tecnologia LTCC, i amb la transparència del vidre per tal d’assolir la monitorització 

òptica contínua del procés de separació. 

 

 

Referències 

 

[1] D.Janasek, A.M. Manz Schilling, J. Franzke, Lab on a Chip, 2006, 6, 7102.  

[2] J.J. Santiago Góngora, M.R-Rubio, V. P. Espinoza and L.Sola Llacuna Avilés, Sensors and 

Actuators A: Physics, 2001, 89, 222 

[3] N. Ibáñez García, J. Alonso, CS Martínez-Cisneros and F. Valdés, Trends in Analytical 

Chemistry, 2008, 1, 24 

[4] S. Carroll, M.M. Crain, J.F.Naber, R.S.Keynton, K.M. Walsh and R.P. Baldwin, Lab on a 

Chip, 2008, 8, 1564 
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DESENVOLUPAMENT DE NOVES METODOLOGIES ANALÍTIQUES 
D'APLICACIÓ DE LA INDÚSTRIA FARMACÈUTICA PER AL CONTROL DE 

PRODUCCIÓ I / O PROCÉS 

R. Cueva Mestanza, M. Blanco 

Departament de química, Facultat de ciències, UAB  

Les exigències de qualitat que requereix la indústria farmacèutica impliquen un ampli i 

exhaustiu control de diversos paràmetres relacionats no només amb el producte final, sinó també en 

qualsevol etapa del procés productiu. Per al compliment d'aquesta creixent demanda és necessari el 

desenvolupament de noves metodologies d'anàlisi. L'objectiu d'aquesta tesi doctoral és el 

desenvolupament i aplicació de l'espectroscòpia d'infraroig proper (NIR) que juntament amb mètodes 

quimiomètrics d'anàlisi multivariant permeten determinacions simples i de qualitat. Les aplicacions 

desenvolupades s'enfocaran a la determinació de paràmetres físics i químics en les diverses etapes de 

producció i sobre el producte acabat, sota aquest objectiu s'han desenvolupat els següents treballs: 

1. Estudi de 2 etapes del procés de producció de comprimits de paracetamol 1g: (1) granulació 

intermèdia, mitjançant la determinació d'Active Principle Ingredient (API), grandària de partícula 

mitjana i distribució de grandària de partícula i (2) en el comprimit final es determina la pressió 

de compactació i concentració d’API [1]. 

2. Avaluació de l'ús de l'Espectroscòpia d'infraroig proper NIR convencional i Chemical Imaging 

(NIR-CI) com a eines ràpides no destructives i no invasives per monitorizar un procés de barreja i 

determinar el menor temps necessari per obtenir una barreja homogènia dels ingredients d'un 

preparat. Es van comparar diverses tècniques qualitatives i quantitatives per determinar el punt en 

el qual els elements de la barreja estan homogèniament distribuïts en tota la barreja [2]. 

3. Aplicació i optimització d'una nova metodologia, per incorporar la variabilitat física produïda 

durant el procés de fabricació de fàrmacs, basada en l'obtenció de l'espectre de procés. Aquest 

espectre conté els canvis espectrals causats pels diferents tractaments aplicats a la barreja de 

components durant el procés de fabricació. El mètode consisteix en l'addició d'un set de process 

spectra, com una forma d'incorporar els canvis físics produïts durant cada etapa de producció de 

comprimits [3]. 

Els mètodes desenvolupats aporten solucions reals a la indústria per poder ser implantades 

posteriorment en els respectius laboratoris de qualitat. 

Referències 
[1] M. Blanco, R. Cueva-Mestanza, A. Peguero, J. Pharm. Biomed. Anal., 2010,51,797–804. 

[2] M. Blanco, R. Cueva-Mestanza, J. Cruz, J. Pharm. Biomed. Anal., 2011, en revisió. 

[3] M. Blanco, R. Cueva-Mestanza, A. Peguero, Talanta., 2011,  en revisió.  

 
Primeres Jornades Doctorals del Departament de Química, UAB                                    Bellaterra, 1-2 juny 2011 

P 7



 

Síntesi i activitat antivírica de nous anàlegs ciclobutànics de nucleòsids 

Antoni Figueras 

Departament de Química Orgànica, UAB  

Els anàlegs de nucleòsids, i concretament els anàlegs de 2’-3’-
didesoxinucleòsids, són àmpliament utilitzats pel tractament del VIH i 
altres malalties víriques. Tot i això, la cerca de nous agents més 
selectius i menys tòxics segueix representant un repte sintètic 
important. 

En aquest camp, el nostre grup de recerca ha aconseguit 
sintetizar amb èxit els nucleòsids conformacionalment restringits 1-4,1 

anàlegs dels fàrmacs d4T i d4A. A banda dels nucleòsids naturals de la sèrie D, el descobriment de 
l’elevada activitat antivírica del 3TC, ha despertat l’interès per la síntesi de L-nucleòsids.2 Aquests 
compostos són més estables als processos hidrolítics, menys tòxics, i han mostrat activitats 
comparables a la dels seus homòlegs naturals. En aquest camp, el nostre grup també ha desenvolupat 
amb èxit una seqüència sintètica per a preparar l’anàleg ciclobutànic de la oxetanocina-A, el ciclobut-
A.3 

 
Intentant ampliar aquesta gamma de productes amb potencial activitat antivírica, s’ha 

dissenyat una estratègia sintètica per tal d’assolir nucleòsids del tipus 5 que presentessin el mateix 
nucli de biciclo[3.2.0]heptà, introduint a més a més, una funcionalització addicional en l’anell de 
ciclobutà. Paral·lelament també s’ha portat a terme el desenvolupament d’una metodologia per a la 
síntesi d’anàlegs carbocíclics del tipus 6 i 7. 

 
Referències 
Fotografia: Luke Jerram 
[1] (a) Flores, R.; Alibés, R.; Figueredo, M.; Font, J. Tetrahedron 2009, 65, 6912-6917. (b)  Alibés, R.; Alvárez-
Larena, A.; de March, P.; Figueredo, M.; Font, J.; Parella, T.; Rustullet, A. Org. Lett. 2006, 8, 491-494. 
[2] Mathé, C.; Gosselin, G. Antiviral Res. 2006, 71, 276-281. 
[3] Rustullet, A.; Alibés, R.; de March, P.; Figueredo, M.; Font, J. Org. Lett. 2007, 9, 2827-2830. 
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Desenvolupament i aplicació de mètodes quimiomètrics multidimensionals 

 per a l’anàlisi de productes farmacèutics 

Felicidad Franch Lage 

Departament de Química, UAB  

 
 
La recent inclusió de sistemes de imatge hiperespectral en la producció i desenvolupament 
de productes farmacèutics està suposant una millora en el control de qualitat de pastilles i 
d’altres preparats farmacèutics. 

La correcta distribució, tant del principi actiu (API) com de tots els excipients, resulta 
essencial per assegurar l’adequat comportament del comprimit un cop es ingerit. Aquesta 
distribució és especialment rellevant en comprimits  amb molt baixa concentració de potent 
API, en els quals, amb freqüència, la dosi prescrita correspon a una porció del comprimit. 

El principal objectiu d’aquesta tesi és desenvolupar diferents metodologies que permetin 
estudiar la distribució dels diferents components en preparats farmacèutics tant durant el 
procés de producció com en el producte final. Tenint en compte que aquestes tècniques 
analitzen només la superfície s’està intentant establir una metodologia semi-quantitativa que 
permeti obtenir ràpidament dades representatives de la composició dels comprimits. 

El tractament de les dades hiperespectrals (tridimensionals) suposa l’ús i desenvolupament 
d’eines quimiomètriques avançades adequades per a pre-tractar i modelar aquestes dades. 
En aquesta tesi s’utilitzen eines bàsiques com l’anàlisi de components principals (PCA) o la 
Regressió per mínims quadrats parcials (PLS) així com també eines més complexes com la 
resolució multivariant de corbes (MCR) que s’ha utilitzat modificant i reprogramant una 
aplicació ja desenvolupada[1]. 

Un primer estudi realitzat en col·laboració amb la Universitat de Copenhagen es va dur a 
terme analitzant pastilles comercials de l’ansiolític Lorazepam amb una càmera d’imatge 
hiperespectral NIR (Infraroig proper) amb microscòpi (propietat de Novonordisk, Dinamarca), 
la composició aproximada de l’API era de l’1% i els comprimits estaven formats a més per 
quatre excipients. Aquest treball va permetre estudiar la distribució de tos els components de 
les pastilles així com avaluar la representativitat de la dosi ingerida utilitzant una meitat o un 
quart del comprimit[2]. Aquest estudi ha permés també la redacció d’una nota tècnica sobre 
l’instrument utilitzat que es troba pendent de publicació.   

Un segon estudi ha permès analitzar comprimits comercials de Meloxicam, en aquest cas 
s’ha utilitzat la mateixa càmera  d’imatge hiperespectral NIR que en el primer estudi, però 
també un sistema Raman hiperespectral. S’ha dut a terme l’anàlisi de tres lots d’una marca 
comercial i de dos fàrmac genèrics amb la idea de comparar les diferents distribucions tant 
de l’API com dels sis excipients principals. A més s’ha creat un set de calibrat de comprimits 
preparats al laboratori per tal d’obtenir uns millors resultats quantitatius. 

En la darrera etapa de la tesi s’intentarà aplicar aquestes o d’altres metodologies en 
processos de produció industrials en col·laboració amb el Dublin Institute of Technology. 

Referències 
[1] A.de Juan, et al., Trends Anal. Chem. 2004, 23, 70–79. 
[2]   F. Franch-Lage, et al., Int. J. Pharm., 2011, 411, 27-35. 
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Reaccions d’acoblament creuat C-C catalitzades per Pd: Una visió a nivell molecular 

 

Max García Melchor 

Departament de Química, UAB  

 
 
D’ençà el seu descobriment, fa ja prop de tres dècades, les reaccions d’acoblament creuat C-C 
catalitzades per Pd han esdevingut una de les transformacions organometàl·liques més poderoses dins 
la síntesi orgànica gràcies a que permeten sintetitzar molècules complexes a partir de reactius 
comercialment accessibles. Les condicions de reacció suaus i la seva gran tolerància enfront a diversos 
grups funcionals són els seus principals avantatges. Entre les seves nombroses aplicacions destaquen 
el seu ús en processos de síntesi de productes farmacèutics, productes naturals, polímers, etc. Tal ha 
estat la seva rellevància, que els desenvolupadors de tres de les reaccions d’acoblament més emprades 
(Heck, Suzuki i Negishi) van ésser guardonats amb el premi Nobel de Química 2010. En general, 
aquestes reaccions segueixen un mecanisme de reacció que consta de tres etapes:1 addició oxidant, 
transmetal·lació, i eliminació reductiva.2 A diferència de l’addició oxidant i l’eliminació reductiva, 
que són etapes comunes per les diferents reaccions d’acoblament, la transmetal·lació acostuma a ésser 
particular de cada reacció ja que en aquesta etapa intervé el reactiu organometàl·lic, i aquest és diferent 
en totes les reaccions d’acoblament. Per aquest motiu, el mecanisme de reacció d’aquesta etapa ha 
estat poc estudiat, fins el punt de que per algunes reaccions d’acoblament és encara desconegut. 
Generalment, tret de descobriments fruit de la “intuïció química” o sovint de l’atzar, la millora d’una 
reacció comporta el coneixement profund del seu mecanisme de reacció, o el que és el mateix, el seu 
funcionament a nivell molecular. Així doncs, en el cas de les reaccions d’acoblament, el coneixement 
del mecanisme de l’etapa de transmetal·lació és indispensable. Per això, al llarg d’aquests anys de tesi 
doctoral ens hem centrat principalment a l’estudi del mecanisme d’aquesta etapa per a diferents 
reaccions d’acoblament creuat C-C catalitzades per Pd mitjançant càlculs mecano-quàntics i en 
col·laboració amb grups experimentals. Concretament, hem estudiat aquest procés per a la reacció de 
Negishi per la qual el mecanisme era encara desconegut.3 En aquest estudi vàrem proposar un 
mecanisme de reacció per aquesta etapa amb ZnMeCl i vàrem revelar aspectes cinètics que fins a la 
publicació d’aquest treball no havien estat mai proposats. Recentment, aquest estudi s’ha dut a terme 
emprant ZnMe2 i hem observat diferències considerables respecte al reactiu ZnMeCl i que creiem que 
aporten informació de gran interès pel futur desenvolupament i millora d’aquesta reacció.4 D’altra 
banda, també hem estudiat el mecanisme de la reacció de Sonogashira en la seva variant sense coure 
per la qual el mecanisme tampoc és del tot conegut. Actualment, estem investigant l’origen de 
l’enantioselectivitat observada en el que ha estat el primer i únic exemple enantioselectiu de la reacció 
de Suzuki.5 L’elucidació del seu origen suposaria un gran descobriment ja que obriria el camí pel 
desenvolupament de la versió enantioselectiva d’altres reaccions d’acoblament. 
 
Referències 
[1] García-Melchor, M.; Ujaque, G.; Maseras, F.; Lledós, A. Theoretical Evaluation of Phosphine 

Effects in Cross-Coupling Reactions. In Catalysis by Metal Complexes; Bianchini, C.; Cole-
Hamilton, D. J.; van Leeuwen, P. W. N. M., Eds.; Springer: Netherlands, 2011; vol. 37, 57-84. 

[2] Pérez-Rodríguez, M.; Braga, A. A. C.; García-Melchor, M.; Pérez-Temprano, M.; Casares, J. A.; 
Ujaque, G.; de Lera, A. R.; Álvarez, R.; Maseras, F.; Espinet, P. J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 
3650-3657. 

[3] Fuentes, B.; García-Melchor, M.; Casares, J. A.; Ujaque, G.; Lledós, A.; Maseras, F.; Espinet, P. 
Chem. Eur. J., 2010, 16, 8596-8599. 

[4] García-Melchor, M.; Fuentes, B.; Lledós, A.; Casares, J. A.; Ujaque, G.; Espinet, P. 2011, Enviat. 
[5] Bermejo, A.; Ros, A.; Fernández, R.; Lassaletta, J. M. J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 15798. 
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Disseny de noves tècniques en RMN 

 

Sergi Gil Caballero 

 Servei de RMN, UAB 

 
 

El treball de tesi es centra en la recerca de noves seqüències de polsos en Ressonància 
Magnètica Nuclear (RMN) que permetin una millora en els experiments utilitzats per la assignació i 
determinació estructural de molècules de mida petita i mitjana. Els resultats més prometedors són dos 
nous experiments de RMN, un per la mesura de constants d’acoblament heteronuclear a llarga 
distancia (nJXH) i un altre per correlacionar protons que pertanyen a diferents sistemes de spin. 

La dependència del valor de la constant d’acoblament a tres enllaços respecte a l’angle díedre 
entre dos nuclis es fa servir de forma rutinària en l’estudi conformacional i estereoquímic de 
molècules orgàniques [1]. No obstant, la facilitat de la mesura de l’acoblament protó-protó (JHH) 
contrasta amb la falta d’un mètode senzill i universal per mesurar els acoblaments entre heteronuclis, 
com per exemple protó-carboni o protó-nitrogen [2].  

Continuant la trajectòria de recerca del Servei de RMN en la mesura de nJXH hem desenvolupat 
nous experiments combinant la seqüència HSQC optimitzada a llarga distancia (HSQMBC) amb la 
metodologia IPAP [3]. Les avantatges d’aquests nous experiments IPAP-HSQMBC [4] són una 
mesura fàcil i acurada, basada únicament en els acoblaments escalars nJXH respecte al desplaçament 
dels pics α/β de les correlacions a llarga distancia. 

Els experiments 1D i 2D TOCSY, on la transferència de magnetització es produeix per 
transferència escalar via JHH, són una eina molt potent per la caracterització de molècules petites. 
Tanmateix, aquesta transferència falla amb la presencia d’un nucli no protonat a l’esquelet molecular o 
quan el valor de la contant JHH és proper a zero. Per connectar protons de diferents sistemes de spin 
aprofitant les avantatges dels experiments 1D s’ha modificat la seqüència bidimensional HCH [5], que 
permet obtenir espectres protó-protó separats fins a set enllaços sense coneixement previ de 
l’assignació dels heteronuclis presents a la mateixa molècula. Així dons, l’experiment 1D selHCH [6] 
només necessita l’aplicació d’un pols selectiu sobre una senyal de protó per oferir uns espectres ràpids 
d’excel·lent qualitat i una anàlisi simple i directe allà on la transferència TOCSY no pot donar 
respostes. 

 
 
 
 
 
 
Referències 
[1] M. Karplus, J. Am. Chem. Soc., 1963, 85, 2870-2871. 
R.H. Contreras, J.R. Peralta, Prog. Nucl. Magn. Reson. Spectrosc., 2000, 37, 321-425.  
[2] B.L. Marquez,W.H. Gerwick, R.T. Williamson, Magn. Reson. Chem., 2001, 39, 499-530. 
[3] M. Ottiger, F. Delaglio, A. Bax, J. Am. Chem. Soc., 1998, 131, 373-378. 
P. Nolis, J.F. Espinosa, T. Parella, J. Magn. Reson., 2006, 180, 39-50. 
[4] S. Gil, J.F. Espinosa, T. Parella, J. Magn. Reson., 2010, 207, 312-321. 
[5] J.F. Espinosa, T. Parella, Magn. Reson.Chem., 2008, 46, 464-470. 
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 Microreactors ceràmics per a la síntesi de nanopartícules 

 

Sara Gómez de Pedro 

Departament de Química, UAB  

 
Darrerament i cada cop més, podem trobar termes com nanociència i nanotecnologia als mitjans de 
comunicació, degut al gran interès que té la societat i els investigadors en trobar solucions 
avantguardistes i més eficients a problemes mediambientals o biomèdics mitjançant l’ús de 
nanomaterials. Entre aquests, les nanopartícules metàl·liques són de gran interès ja que presenten 
propietats electròniques quantitzades, tenen una gran relació àrea/volum i són de mida similar a 
objectes biològics tals com enzims, micel·les o vesícules. Les seves propietats tan especials estan 
estretament lligades a la seva morfologia, mida, superfície i naturalesa interna. Per aquest motiu, 
controlar el seu procés de síntesis és de gran importància [1].  
Un dels mètodes sintètics més usuals per a la síntesi d’aquests col·loides és dur a terme reaccions 
químiques en processos en lots (bottom-up). En aquests tipus de síntesis, certs paràmetres com 
l’addició dels reactius, el volum d’injecció, la velocitat d’agitació i les fluctuacions de temperatura i 
concentració són difícils de controlar, limitant per tant, la seva reproductibilitat. Per altre banda,, degut 
a la gran demanda d’aquests nanomaterials, el seu escalatge de nivell de laboratori a plantes pilot 
resulta cada cop més necessari.  
Els sistemes de flux miniaturitzats i automatitzats, anomenats microsistemes de flux, resulten una bona 
alternativa com a primera aproximació a aquest escalatge, ja que és  possible variar d'una manera 
ràpida, controlada i precisa la majoria de les variables experimentals necessàries per a dur a terme una 
síntesi [2]. A més, es poden donar nous fenòmens, dependents de l’escalatge, que podrien millorar tot 
el procés operacional.  
En aquest treball, es proposa la utilització de ceràmiques de sinteritzat conjunt a baixa temperatura, 
basades en la tecnologia LTCC (Low Temperature Co-fired Ceramic), per l’elaboració de 
microsistemes de flux per a la síntesis de nanopartícules. Aquest material resulta ideal per aquest 
propòsit ja que està dotat d’una gran resistència química i mecànica; i gràcies a la seva tecnologia 
associada, el seu prototipatge és ràpid i senzill, sense requeriments de fabricació específics (p.e. sales 
d’ambient controlat). A més, gràcies a la seva construcció en mode multicapa, resulta molt senzill 
fabricar estructures tridimensionals, així com també es possible la integració de components 
electròniques. D’aquesta manera, es poden incloure sistemes de control de temperatura així com també 
diferents tipus de detectors electroquímics (potenciomètrics i amperomètrics) o òptics 
(espectrofotomètrics) per al desenvolupament de microanalitzadors [3]. 
Amb aquesta tecnologia s’han desenvolupat fins al moment diferents microreactors per a la síntesi de 
nanopartícules de plata, d’or [4], quantum dots de sulfur de cadmi en medi aquós amb detecció òptica 
integrada, i nanocristalls de seleniür de cadmi en medi orgànic amb control de temperatura integrat. El 
sistema s’automatitza mitjançant microvàlvules i microbombes controlades per ordinador que 
permeten,  per altre banda, dur a terme de forma senzilla la optimització dels paràmetres de flux i el 
protocol de dosificació dels reactius, minimitzant d’aquesta manera les possibles fonts d’error i 
obtenint així una gran reproductibilitat en la síntesi.  
Referències 
[1] C. Burda. X. Chen, R. Narayanan and M. A. El-Sayed, Chem. Rev., 2005, 105, 1025-1102. 
[2] Y. Song, J. Hormes and C. S. S. R. Kumar, Small, 2008, 4, 698-711. 
[3] C.S.Martínez-Cisneros, N. Ibáñez-García, F. Valdés and J. Alonso, Anal. Chem., 2007, 79, 8376-

8380. 
[4] S. Gómez-de Pedro, M. Puyol, J. Alonso, Nanotechnology, 2010, 21, 415603. 
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L’anell ciclobutànic, una unitat inductora de foldàmers 

 

Esther Gorrea 

Departament de Química, Universitat Autònoma de Barcelona 

 

 

El nostre grup d’investigació té una llarga trajectòria en la síntesi i estudi de beta-aminoàcids i derivats 

ciclobutànics. En la present tesis es veu detallada la importància que té la presència de l’anell 

ciclobutànic en l’adopció de diferents estructures secundàries o terciàries, i en alguns casos la seva 

possible aplicació en camps mèdics. 

Per a això, diferents sistemes han estat sintetitzats i estudiats, des de urees cícliques,
1
 passant per β-

pèptids ciclobutànics,
2,3,4

 fins a γ-pèptids híbrids.  

 

  

 

 

Per a la síntesi de cada un dels compostos, s’ha dissenyat una ruta sintètica enantioselectiva. D’altre 

banda,  el seu estudi s’ha dut a terme usant diferents tècniques, tals com càlculs computacionals (A i 

B), RMN (A, B i C), TEM (A i B), SEM(B), Raigs X (A i B), AFM (B), microscòpia òptica (B), IR (A 

i B), etc... mostrant en alguns casos la adopció de estructures fibril·lars molt definides o la obtenció de 

gels molt estables. 

En la actualitat, els γ-pèptids híbrids estan essent assajats com a agents de penetració cel·lular, 

estudiant la seva activitat en front cèl·lules HeLa (célul·les immortalitzades de càncer de cérvix). En 

aquest cas, els resultats de l’anàlisi d’una gran família d’aquests tipus de compostos es podria 

transferir a una empresa farmacèutica per a una possible futura aplicació en l’àmbit de la biomedicina. 
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Aminoàcids ciclobutànics com a motius inductors d’estructures secundàries. Aplicacions 

en molècules biològicament actives. 

 

Raquel Gutiérrez Abad 

Departament de Química, UAB  

 
 

En el camp de la síntesi de molècules amb una potencial aplicació biològica, és ben coneguda 
la necessitat de disposar d’elements de restricció conformacional que evitin la interacció d’aquestes 
amb múltiples receptors. Això es pot aconseguir a través de l’ús de carbocicles tensionats. Tenint tots 
aquests factors en compte, la present tesi se centra en la síntesi i estudi d’aminoàcids ciclobutànics 
quirals així com també en la seva incorporació en molècules amb possibles aplicacions biològiques. 

D’aquesta forma, en una primera etapa es va sintetitzar un ,-aminodiàcid ciclobutànic quiral.1 Per 
comprovar la seva capacitat inductiva d’estructures secundàries, es va acoblar amb 3 residus de 
GABA convenientment funcionalitzats i es va dur a terme un estudi estructural del producte obtingut, 
constatant l’existència d’una estructura secundària ben definida. 

Després de comprovar que l’esmentada estructura era un bon element de restricció, i aprofitant 
la seva naturalesa polifuncional i ramificada, es va procedir a sintetitzar una família de dendrímers C3-
simètrics de primera generació amb nucli aromàtic.2 

 
  D’una altra banda, es va sintetitzar una família de ,-pèptids híbrids prolina-ciclobutà.3 
Després de dur a terme un exhaustiu estudi estructural es va poder determinar que en tots els casos la 
presència de l’anell ciclobutànic induïa l’existència d’un únic confòrmer. Es va decidir assajar aquests 
compostos com a agents de penetració cel·lular (CPPs), obtenint resultats prometedors. 
 
 
 

 
Aquesta propietat inductiva d’estructures secundàries per part dels aminoàcids ciclobutànics es 

va aprofitar en la síntesi d’anàlegs del neuropèptid  Y (NPY), a través de la substitució d’alguns 

aminoàcids de la seqüència peptídica per β- i -aminoàcids ciclobutànics. Els estudis biològics han 
revelat una gran dependència en la homologació de l’aminoàcid no natural. Així, els anàlegs que 

incorporen -aminoàcids ciclobutànics no presenten activitat en front de cap receptor, mentre que els β 
són selectius per un únic receptor.  

Els productes sintetitzats poden tenir importants aplicacions en el camp dels materials, bé sigui 
com a organogeladors o com a elements funcionalitzadors de superfícies. Cal dir que donada la 
capacitat inductiva d’estructures secundàries per part del ciclobutà, aquestes poden resultar útils per la 
indústria farmacèutica. Finalment s’ha de remarcar el fet de què es disposa de compostos amb activitat 
biològica bé sigui en el camp dels CPPs o en el dels anàlegs del NPY. 
Referències 
[1] J. Aguilera, R. Gutiérrez-Abad, A. Mor, A.G. Moglioni, G.Y. Moltrasio, R.M. Ortuño, 

Tetrahedron: Asymmetry, 2008, 19, 2864-2869. 
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[3] R. Gutiérrez-Abad, D. Carbajo, P. Nolis, C. Acosta-Silva, J.A. Cobos,O. Illa, M. Royo, R.M. 
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Compostos Mesògens: Síntesi i Caracterització de Molècules Derivades 

d’Arilsulfonamides: obertes, macrocícliques, polimacrocícliques i dendrítiques. 

 

César Augusto Hincapié Ruiz 

Departament de Química, UAB  

 

L'estudi dels Cristalls Líquids1 o mesògens, constitueix un tema d'elevat interès tant en el camp de la 
investigació bàsica com en el desenvolupament d'aplicacions i usos comercials. Aquests compostos 
presenten en certes condicions un estat d'agregació de la matèria (mesofase) caracteritzat per una 
ordenació cristal·lina de les seves molècules i una fluïdesa típica d'un líquid isòtrop. Depenent dels 
factors externs que generen la mesofase es classifiquen en cristalls líquids termotròps (si es genera en 
funció de la temperatura) i liòtrops (apareix en presencia d’un dissolvent o d’altres molècules). Aquest 
tipus de materials presenta un gran interès en el camp de la nanotecnologia,2 òptica,3 
microelectrònica,4 biomedicina,5 entre altres àrees. 
 

En el nostre grup de recerca en general,6 i durant aquesta tesi doctoral en particular, s'han preparat 
diferents compostos derivats d’arilsulfonamides, contenint cadenes llargues hidrocarbonades a la seva    
estructura, que han resultat ser molècules termòtropes. S’han sintetitzat i caracteritzat 
triarilsulfonamides obertes i tancades, formant macrocicles, i aquestes s’han ancorat a altres sistemes 
(clorur de cianuril o dendrímers fosforats derivats de ciclotrifosfacè de generacions G0, G1 i G4) per 
obtenir macromolècules contenint des de 2 fins a 96 grups de triarilsulfonamides a les seves 
estructures. 
 

Les noves molècules mesògenes s’han caracteritzat per RMN, IR, espectrometria de masses, 
microscòpia òptica amb llum polaritzada (POM), DSC i difracció de Raigs X. En la majoria dels casos 
s’han detectat mesofases de tipus discòtic, amb ordenació de las molècules en columnes ordenades 
entre sí formant hexàgons (mesofases discòtiques columnars hexagonals) (Figura I).  
 

La caracterització del nous compostos mesògens s’han realitzat en col·laboració amb el Grup del Dr. 
José Luis Serrano i la Dra. Teresa Sierra de la Universidad de Zaragoza-ICMA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura I. Compost Mesògen, ordenació molecular i textura observada per POM.  
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Estudis fotoquímics relacionats amb la síntesis de feromones 

 

Guillaume Lejeune 

Departament de Química Orgànica, UAB 

 
Durant l’any 2010, l’ús d’insecticides a Catalunya va correspondre a una despesa superior als 22 
milions d’euros,1 tot i que el futur s’encamina a reduir aquesta quantitat per motius tant sanitaris com a 
econòmics. Una alternativa a l’ús de pesticides són les trampes de color o bé trampes que contenen 
unes feromones sintetitzes replicant, per exemple, la feromona de les femelles per tal d’evitar 
l’aparellament i la reproducció amb els mascles. Dos dels seus usos majoritaris són la captura massiva 
d’individus o bé el seu recompte per tal de saber quan és necessària la disseminació d’insecticides, i 
així, estalviar l’ús sistemàtic de pesticides. Un dels insectes que es manifesta en forma de plaga és el 
poll blanc Aspidiotus nerii,2 que afecta a l’olivera, taronger i llimoner, cultius de gran importància en 
la conca mediterrània. El insecte actua xuclant la saba de la planta causant la debilitació de l’arbre, 
decoloració i caiguda de les fulles i deformació dels fruits. La feromona que es pot utilitzar per 
combatre’l és una hormona sexual segregada per les femelles de l’espècie on el principal component 
és el sesquiterpè 1 que presenta una estructura ciclobutànica molt poc habitual en els terpens. 

 

De dreta a esquerra: trampa de color, trampa amb feromona, femella adulta de l’especia Aspidiotus nerii, danys provocats 
pels polls blanc als cultius d’olives. 

En aquesta Tesi Doctoral es pretén posar a punt una metodologia sintètica per a preparar a escala de 
multigram el sesquiterpè 1, utilitzant com a pas de formació de l’anell ciclobutànic una reacció de 
fotocicloaddició [2+2] d’una 2(5H)-furanona quiral 3 a etilè. 

 

 
Referències 
[1] “Valor de productes fitosanitaris venuts a Catalunya, 2000-2010” Departament d’Agricultura, 

Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi natural de la Generalitat de Catalunya.  
[2]   Einhorn, J.; Guerrero, A.; Ducrot, P.-H.; Boyer, F.-D.; Gielselmann, M.; Roelofs, W. Proc. Nat. 

Acad. Sci. USA 1998, 95, 9867. 
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"Estratègies de transducció i marcació basades en materials nanoestructurats per 

biosensors electroquímics amb aplicacions en seguretat alimentària”  

Susana Liébana Girona 

Departament de Química, UAB  

La tesi doctoral es porta a terme al Grup de Sensors i Biosensors sota la direcció d’Isabel 

Pividori i Salvador Alegret. L’objectiu principal de la tesi és el desenvolupament de noves estratègies 

de detecció de bacteris patògens com a font de contaminació en aliments. 

Fins al moment s’han desenvolupat tres estratègies, dos de les quals han estat publicades i una 

tercera que es troba en vies de publicació. La primera d’elles, titulada “Magneto immunoseparation of 

pathogenic bacteria and electrochemical magneto genosensing of the double-tagged amplicon” [1], va 

ser destacada a la pàgina web de la revista Analytical Chemistry. L’estratègia es basa en l’ aplicació 

per primera vegada de la Separació Immunomagnètica (IMS) a la detecció de bacteris patògens 

mitjançant partícules magnètiques modificades amb anticossos específics per Salmonella i en la 

posterior detecció electroquímica del material genètic bacterià amplificat mitjançant PCR (Reacció en 

Cadena de la Polimerasa). Aquesta estratègia inclou, tant l’aplicació de partícules magnètiques en la 

immobilització de material biològic permetent la separació de la matriu alimentària complexa, així 

com la detecció d’ADN amplificat i doblement marcat mitjançant PCR, basant-se en un reconeixement 

immunològic i genètic del bacteri. El límit de detecció obtingut compleix amb els requeriments de la 

regulació actual, que exigeix l’absència de Salmonella en 25 g de mostra i el temps total d’assaig és de 

9 hores, incloent-hi l’etapa de preenriquiment, temps notablement inferior al requerit en metodologies 

clàssiques (3-5 dies). 

En referència a la segona estratègia desenvolupada, titulada “Rapid detection of Salmonella in 

milk by electrochemical magneto immunosensing” [2], cal destacar la detecció de la cèl·lula bacteriana 

sencera per primera vegada mitjançant, en aquest cas, un doble reconeixement immunològic. Amb 

aquesta estratègia s’han aconseguit reduir la complexitat i el temps d’assaig, encara que amb límits de 

detecció superiors. Ambdues estratègies ofereixen una situació de compromís entre complexitat de 

procediment i límit de detecció donant un ventall de possibilitats segons els interessos i capacitats del 

sector interessat en aplicar-les.   

La darrera estratègia desenvolupada es basa en l’ús de virus de bacteris (bacteriòfags), noves 

nanopartícules biològiques nanoestructurades amb propietats millorades que s’exploten com a 

elements de reconeixement de bacteris. Els bacteriòfags ofereixen una sèrie d’avantatges analítics com 

l’elevada especificitat, resistència, capacitat de síntesis de material homogeni a altes concentracions 

per autoreplicació i la certesa de reconèixer només bacteris viables. Per primera vegada, s’ha 

aconseguit el reconeixement de Salmonella fent ús de bacteriòfags en separació magnètica. És 

destacable la immobilització i correcta orientació aconseguida del bacteriòfag model P22 sobre les 

partícules magnètiques modificades amb grups tosil. 

Un cop desenvolupades aquestes estratègies, l’últim objectiu que es planteja és l’evolució cap 

a la detecció ràpida i multiplexada dels principals patògens alimentaris en un únic assaig (Salmonella, 

E.coli i Listeria). Part d’aquest estudi es porta a terme amb coneixements adquirits durant l’estància 

realitzada al centre Philips Research a Eindhoven, Holanda, fent servir l’anomenat mètode de Boom 

d’immobilització d’ADN sobre partícules de silice, amb resultats preliminars molt prometedors.  

Aquest ventall tan ampli d’estratègies permet considerar els biosensors com instrument ideal 

per formar part dels programes de control alimentari com l’Anàlisi de Riscos i Control de Punts Crítics 

(HACCP), ja que podrien utilitzar-se com “alarma” en una detecció del risc de contaminació de 

manera ràpida, econòmica, sensible i en varietat de matrius alimentàries.  La capacitat de transferència 

d’aquests dispositius al món industrial és, per tant, evident degut a aquestes característiques úniques.  

Referències 
[1]S.Liébana, A.Lermo, S.Campoy, J.Barbé, S.Alegret, MI. Pividori, Anal.Chem., 2009, 81, 5812-5820 
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Aplicació de Mètodes Quimiomètrics per a la Caracterització i Control de Qualitat de 

Productes Herbals d'Ús Medicinal 

 

Juan Ricardo Lucio Gutiérrez 

Departament de Química. Unitat de Q. Analítica. UAB 

 
 
Les darreres regulacions sobre productes medicinals naturals de la WHO, FDA o EMEA exigeixen, 
com a primer pas per assegurar la seva qualitat, la identificació inequívoca de la planta, la 
discriminació entre espècies relacionades i la detecció de mostres adulterades. Les identificacions 
clàssiques per morfologia o cromatografia plana són insuficients i apareix el concepte d'empremta 
dactilar del producte, que pot ser un espectre o cromatograma obtingut mitjançant un procediment 
definit i que caracteritza la composició química de la mostra, de manera que es poden fer servir criteris 
matemàtics objectius per realitzar les identificacions. 
En aquesta tesi es desenvolupen mètodes per controlar la qualitat de quatre herbes medicinals: 
Eleutherococcus senticosus (ES), Panax ginseng (PG), Valeriana officinalis (VO) i Turnera diffusa 
(TD). Per a les dos primeres, s'han trobat estratègies de classificació basades en mesures 
d'espectrometria a l'infraroig proper (NIR) i, per a les altres, en cromatografia líquida amb detector 
espectrofotomètric (HPLC-DAD). A més a més, s'ha relacionat l'activitat antioxidant de Turnera 
diffusa amb la seva empremta dactilar, el que pot donar una idea de l'eficàcia terapèutica i representa 
un control de qualitat total de la planta. 
Els espectres NIR s'han enregistrat per reflectància, entre 1000-2500nm, a partir de mostres en pols de 
100 µm, excloent-hi les bandes d'absorció de l'aigua. S'han assajat diferents tècniques per minimitzar 
la dispersió de la llum i s'han aplicat diverses tècniques quimiomètiques de reconeixement de pautes: 
Soft Independent Modeling of Class Analogy (SIMCA),  Anàlisi Discriminant Lineal (LDA) sobre els 
components principals i Partial Least Squares Discriminant Analysis (PLS-DA). LDA és la tècnica 
que proporciona pitjors resultats. Amb les altres s'obté una alta sensibilitat (proporció de mostres de la 
classe que són correctament identificades com a tals pel model matemàtic) i alta especificitat 
(proporció de mostres que no pertanyen a la classe i són correctament identificades com a tals pel 
model matemàtic). La més efectiva per detectar adulteracions ha estat PLS-DA, que permet detectar 
mescles a partir d'un 5% de productes de la mateixa família. 
Les anàlisis per HPLC de VO es van efectuar sobre extractes hidroalcohòlics, a temperatura ambient, 
adaptant i validant mètodes descrits a la literatura. Les dades de HPLC-DAD es poden organitzar en 
matrius de tres dimensions (I x J x K) a on I representa els temps de retenció, J les longituds d'ona i K 
el nombre de mostres. PARAFAC2 pot descompondre aquesta estructura, admetent l'aparició de pics 
diferents als cromatogrames o canvis als temps de retenció. Això ha permès visualitzar l'agrupació 
natural de les mostres, incloent al model tant la informació espectral com la cromatogràfica, però amb 
un temps de càlcul gran. Com alternativa, s'han fet servir un nombre reduït de longituds d'ona que 
s'han vectoritzat per construir una empremta dactilar millorada respecte a la clàssica, que només fa 
servir el cromatograma enregistrat a una sola longitud d'ona.  Els mètodes de classificació mencionats 
anteriorment permeten així una millor detecció de les mostres adulterades. 
Per a TD, s'ha estudiat la correlació entre el perfil cromatogràfic a vàries longituds d'ona amb la seva 
activitat, podent quantificar-se mitjançant Regressió amb Mínims Quadrats Parcials (PLSR). Per 
aquest procés és crític el pretractament de les dades cromatogràfiques: correcció de línia de base, 
escalat, vectorització i alineació dels cromatogrames. La representació de l'activitat calculada pel 
model en front de la que s'obté experimentalment, té una r2 > 0,9. Els resultats indiquen que és 
possible obtenir un índex analític global que permet distingir entre mostres amb alta i baixa activitat. 
Els nous mètodes desenvolupats segueixen les recomanacions del organismes reguladors i estan 
cridats a substituir els tradicionals que s'estan aplicant actualment.  
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Materials híbrids orgànico-inorgànics derivats de prolines i sals d’imidazoli.  

Aplicació com a catalitzadors reciclables.  

 

Amàlia Monge Marcet 

Departament de Química, UAB  

 

 

Les reaccions de formació d’enllaços C-C constitueixen una poderosa eina sintètica que permet 

construir estructures complexes a partir de fragments més petits. Molts d’aquests processos són 

catalítics. La metàtesi d’olefines promoguda per complexos alquilidènics de ruteni,
[1]

 o bé la versió 

asimètrica de la reacció aldòlica catalitzada per prolinamides
[2]

 en són bons exemples. La recuperació i 

reciclatge dels sistemes catalítics comporta beneficis econòmics i mediambientals. La immobilització 

del catalitzador en un suport polimèric insoluble en permet una separació fàcil per filtració,
[3]

 

simplificant-ne el reciclatge i la purificació dels productes finals. 

Els materials híbrids orgànico-inorgànics (organosíliques) són gels de sílice funcionalitzats amb 

grups orgànics, que s’han establert com a suports versàtils per a una gran varietat de catalitzadors.
[4]

 

Durant la present tesi doctoral s’han preparat, pel mètode sol-gel, diferents organosíliques derivades 

de sals d’imidazoli i de prolina. Concretament, dues famílies de complexos alquilidènics de ruteni 

s’han ancorat a la matriu inorgànica a través del lligand carbè N-heterocíclic o bé a través d’una 

prolina. Aquests materials s’han assajat en reaccions de metàtesi, essent possible la seva reutilització 

fins a 5 cicles. D’altra banda, la immobilització de prolinamides en matrius de sílice ha conduit a 

l’obtenció d’organocatalitzadors quirals eficients en reaccions aldòliques asimètriques amb bons 

excessos diastereo- i enantiomèrics. A més a més, aquests materials compleixen amb els requisits de la 

química verda, ja que les reaccions es duen a terme en aigua i a temperatura ambient durant cinc cicles 

consecutius sense pèrdua significativa d’activitat i selectivitat. 

La immobilització de catalitzadors en suports insolubles obre un nou ventall de possibilitats pel 

que fa a la seva transferència a la indústria, com pot ser la seva aplicació en processos continus.
[5]

 

Respecte els organocatalitzadors, l’optimització del procés en continu pot oferir, en alguns casos, fins i 

tot millors resultats en termes de selectivitat que el procés discontinu equivalent. 

Esquema 1. Materials híbrids orgànico-inorgànics i la seva aplicació en catàlisi. 
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Síntesi i estudi de nous compostos de reconeixement quiral amb estructura de BINOL: 

(aR,R,R)-1,1’-(10,10’-(1,1’-binaftil-2,2’-diilbis(oxi))bis(metilen)bis(antracen-9,9’-

diil))bis(2,2,2-trifluoroetanol) 

 

Eva Monteagudo Soldevilla 

Departament de Química,Unitat de Química Orgànica, UAB 

 
La principal línia de recerca del nostre grup es centra en la síntesi i el estudi del comportament 

de nous auxiliars quirals. La seva capacitat enantiodiferenciadora es posa de manifest mitjançant el seu 
ús com a agents de solvatació quiral (CSA) en la identificació i determinació d’excessos enantiomèrics 
per RMN, a més poden actuar com a auxiliars quirals en síntesis enantioselectives.  

Com a CSA aquests compostos han de reunir una sèrie d’elements bàsics a la seva estructura 
per a ser capaços de formar complexos diastereoisomèrics diferenciats amb cada un dels enantiòmers 
del solut a analitzar. Es fonamental, doncs, la capacitat de formació d’interaccions intermoleculars 
donada la complementarietat existent gràcies a la mida, la geometria i el tipus de grups funcionals 
presents entre ambdues substàncies implicades. Aquestes són interaccions febles de tipus no enllaçant 
com per exemple, ponts d’hidrogen, interaccions àcid-base, interaccions π-stacking, interaccions 
dipol-dipol o forces de van der Waals. És essencial també que a l’estructura del CSA trobem un grup 
altament anisotròpic a prop del centre quiral, que afavorirà la formació d’un entorn magnètic no 
equivalent als centres estereogènics del solut, afavorint així la enantiodiferenciació. 

Hem estudiat, després de varies modificacions estructurals, la capacitat enantioreconeixedora 
del ABTE® [1] (1), compost que va demostrar ser molt actiu front a substrats de diferent natura. També 
s’han sintetitzat derivats tipus “pinça” molt efectius[2]. La acumulació de centres estereogènics a la 
molècula ens va conduir a una alta reactivitat no controlada (reaccions parcials, creuaments, formació 
d’oligòmers i polímers). Així, l’augment operatiu de la càrrega quiral s’ha aconseguit introduint un eix 
esterogènic, cosa que no implica l’augment del centres reactius totals a la molècula. 

S’ha preparat el (aR,R,R)-1,1’-(10,10’-(1,1’-binaftil-2,2’-diilbis(oxi))bis(metilen)bis(antracen-
9,9’-diil))bis(2,2,2-trifluroetanol) (2) en les seves formes enantiopures, les quals contenen a la seva 
estructura les característiques essencials esmentades: tres elements esterogènics (dos centres i un eix), 
grups hidroxil amb capacitat de formar ponts d’hidrogen, grups aromàtics i simetria C2 als 
esteroisòmers obtinguts. Finalment, s’ha avaluat la seva capacitat enantiodiferenciadora front a 
diferents soluts de referència. 
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Nous mètodes per funcionalitzar el [B12H12]2- i el Co(C2B9H11)2]- per a noves apliacions 

David Olid Britos 

Laboratori de Materials Inorgànics de l’ICMAB-CSIC 

Els borans icosaèdrics solen ser productes d’elevada estabilitat química i tèrmica i per tant 
poden ser aplicats a l’àrea de nous materials. Aquest treball de doctorat s’adreça a l’estudi, síntesi i 
caracterització de nous derivats de dos borans: l’anió cobalta-bis(dicarballur), [Co(C2B9H11)2]- (cosà) i 
el dianió dodecaborat, [B12H12]2- . Ens hem centrat en les substitucions dels H dels vèrtexs B-H, 
sobretot en el cosà degut a l’interès que presenta  el centre electroactiu Co3+/Co2+. 

Són de gran interès les substitucions dels vèrtexs B-H per radicals orgànics, B-R. Són 
importants per poder desenvolupar sistemes d’interès en transferència d’electrons, fotofísica, piles 
de combustible de baixa temperatura, aplicacions de fàrmacs, entre molts altres. No obstant, 
l’obtenció de l’enllaç B-C ha estat poc estudiada dins la química dels clústers de bor. Per aquest fet, 
gran part de la tesi recau en l’obtenció i estudi d’aquest tipus de derivats. Per obtenir-los s’han 
estudiat tres tipus de reacció diferents. S’ha utilitzat amb èxit la reacció de Heck[1], reacció molt 
eficaç i utilitzada per la formació de l’enllaç C-C en química orgànica. Partint del derivat monoiodat 
del cosà i mitjançant un catalitzador de pal·ladi es van obtenir productes amb enllaç B-Csp2. En un 
segon pas, es va aconseguir realitzar l’enllaç B-Csp3 amb una reacció en absència de pal·ladi, a partir 
de la exaltació de càrrega del clúster mitjançant la desprotonació i posterior substitució nucleòfila 
amb salts litiades del tipus RLi. En aquest darrer any, veient la importància dels ciclofans i dels 
ciclometal·lacarborans en la transferència electrònica entre unitats donadores i receptores hem 
utilitzat la reacció de Friedel-Crafts en un dissolvent aromàtic de punt d’ebullició alt i molt econòmic 
que permet dur a terme la reacció amb 1-5 equivalents de substrat, deixant així la limitació de la 
reacció Friedel-Crafts on un dels reactius ha de ser el dissolvent. Els productes resultants poden tenir 
doncs o bé un centre electroactiu connectat a un captador de fotons o bé a un sistema captador o 
donador d’electrons mitjançant un sistema π-conjugat que pot permetre el transport d’electrons 
d’un centre a l’altre. 

S’ha treballat en una altra línia amb el cosà: l’obtenció de l’enllaç B-P en el que el fòsfor té un 
parell d’electrons lliure que li permet coordinar-se a un metall i per tant poder ser utilitzat en 
química de coordinació i catàlisi. S’han obtingut diferents fosfines i s’han complexat amb Au, Ag i Rh. 
Aquestes fosfines són d’interès per la seva estructura electrònica, ja que tenen un àtom de fòsfor 
connectat a un àtom de bor d’un clúster,  i per la seva estructura, similar a fosfines bifeníliques molt 
utilitzades en la química d’acoblaments asimètrics. A més a més el preu d’aquests lligands per síntesi 
asimètrica no seria tant elevant com el d’alguns exemples que s’estan utilitzant en catàlisi. 

Pel que fa al [B12H12]2-, s’ha treballat sobretot en el tema de l’emmagatzematge i transport 
d’hidrogen. Per això, s’ha treballat intercanviant cations amb diferents sistemes per aconseguir 
diferents salts amb diferents propietats, ja que el catió juga un rol molt important en aquest tipus de 
sistemes[2,3]. Per tal d’obtenir bons resultats i aprofundir al màxim en aquest camp, s’ha col·laborat 
físics interessats en el tema de diferents països. 

[1]Pau Farràs, David Olid-Britos,Clara Viñas and Francesc Teixidor, Eur. J. Inorg. Chem. ( Published 
online; DOI: 10.1002/ejic.201100177)[2] Riccarda Caputo,Sebastiano Garroni, David Olid, Francesc 
Teixidor, Santiago Suriñach and Maria      Dolors Baró. Phys. Chem. Chem. Phys., 2010, 12, 15093  
[3] Garroni, Sebastiano; Milanese, Chiara; Pottmaier, Daphiny; Mulas, Gabriele; Nolis, Pau; Girella, 
Alessandro; Caputo, Riccarda; Olid-Britos, David; Teixidor, Francesc; Baricco, Marcello; Marini, 
Amedeo; Suriñach, Santiago; Baró, Maria. Submitted to The Journal of Physical Chemistry  
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Desenvolupament i caracterització de biomaterials : Remineralització dental 

Pilar Ortiz Alías 

Departament de Química, UAB  

 

La caries dental és una malaltia que ha afectat a l’home des de sempre i que encara avui és una 

de les més esteses [1]. Es tracta d’una destrucció localitzada del teixit dur de les dents, anomenat 

esmalt, com a conseqüència dels subproductes acídics que generen els bacteris de la placa dental. 

Quan el pH del medi oral disminueix degut a la formació d’àcid làctic per part de la placa dental els 

cristall d’hidroxiapatita de la part més externa de la dent es poden dissoldre. Aquest procés rep el nom 

de desmineralització (Reacció 1), ja que provoca la pèrdua de mineral de la dent [2]. A la superfície de 

les dents es dóna un procés dinàmic de manera que el mineral es va dissolent i precipitant, per tant, un 

trencament d’aquest equilibri provoca l’inici de la càries.  

Ca10(PO4)6(OH)2 + 8H+ ↔ 10 Ca2+ + 6 HPO4
2- + 2 H2O    (1) 

Els tractaments contra la càries han anat evolucionant juntament amb el coneixement de la 

malaltia [3]. Actualment s’està establint la tendència d’evitar les intervencions sobre lesions de càries ja 

formades per la implementació d’una bona prevenció de la malaltia. En aquest camp el fluorur és 

l’agent remineralitzant més utilitzat, el seu efecte es deu a la capacitat que té per reaccionar amb la 

hidroxiapatita i formar fluorapatita (Ca10(PO4)6F2 ) (Reacció 2): 

Ca10(PO4)6(OH)2 + 2F-  Ca10(PO4)6F2  + 2OH-                        (2) 

La fluorapatita (kps ~ 10-55) és més insoluble que la hidroxiapatita (kps ~ 10-40), de manera que en 

incorporar fluorur al mineral es produeix una disminució de la seva solubilitat i augmenta la seva 

resistència a l’atac dels àcids [4], millorant també la resistència a la formació de càries. Hi ha una gran 

falta de tècniques per mesurar directament la incorporació de fluorur en forma de fluorapatita al 

mineral dental que dificulta l’anàlisi dels resultats obtinguts. Aquest fet s’intenta solventar en aquest 

treball doctoral mitjançant l’aplicació de tècniques analítiques de caracterització de biomaterials: 

espectroscòpia Raman, difracció raigs X, microscopi electrònic de rastreig i microscòpia IR amb 

radiació sincrotró.   

Els resultats obtinguts fins la data mostren una possible aplicació a l’estudi de nous materials 

remineralitzants presents en productes comercials com ara pastes de dents, xiclets, etc. Permetent una 

millor comprensió de l’efecte dels materials desenvolupats i facilitant la seva millora i aplicació.  

 
Referències 
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Els nanotubs de carboni (CNT) són una forma al·lotròpica del carboni, com el diamant, el grafit o els 
ful·lerens. Van ser descoberts al final del segle passat1 i per les seves propietats elèctriques i 
mecàniques úniques junt amb el seva mida nanomètrica, estan esdevenint un dels materials més 
prometedors en l'àmbit tecnològic2 impulsant el desenvolupament de nanodispositius per a una àmplia 
gamma d’aplicacions.  
 
Així doncs, concretament s’ha dedicat gran part a investigar les propietats dels nanotubs i la seva 
resposta com (bio)sensor. Hem comparat la resposta electroquímica d'elements biològics de 
reconeixement sobre elèctrodes basats en nanotubs de carboni en diverses configuracions: dispersos 
aleatòriament en una matriu polimèrica no conductora; dispersos aleatòriament sobre una superfície 
conductora, elèctrode de carboni vitrificat (glassy carbon electrode, GCE) i amb una alineació vertical 
ordenada i densa dels nanotubs (VACNT). Finalment també hem comparat la resposta en 
nanodispositius electrònics, com sensors en configuració de transistor d'efecte de camp (FET). 
 
El primer pas ha estat l’estudi i comparació de la resposta electroquímica o elèctrica dels diferents 
transductors basats en carboni seguit per l'estudi i optimització de diferents protocols per a la 
immobilització de les biomolècules; aquest pas consisteix a incorporar l'element biològic de 
reconeixement selectiu (bioreceptors) en íntim contacte amb el transductor de manera que es pugui 
seguir el reconeixement molecular de l'analit (enzims, proteïnes, ADN, etc) amb l’objectiu 
d’aconseguir la màxima selectivitat i sensibilitat. 
 
Així doncs, els nanotubs de carboni es presenten com a model de nanoestructura unidimensional del 
món de la nanoescala, com a candidats excel·lents per el desenvolupament de biosensors (aplicacions 
analítiques, mèdiques, etc.) i amb altres nombroses aplicacions en camps com el de la 
nanoelectrònica3, en computació quàntica4, com a farciment de compòsits5 metàl·lics6, polímers7 o 
ceràmics8 i com a sensors9. 
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La present tesi està basada en el disseny, avaluació i aplicació de biosensors amperomètrics 

fonamentats en membranes de polisulfona (PS) i nanotubs de carboni (CNT) dipositades sobre 

elèctrodes serigrafiats. Mitjançant la tècnica d’inversió de fase, una dispersió de PS  i CNT en 

dimetilformamida coagula formant la membrana al entrar en contacte amb una solució aquosa (que 

conté les biomolècules). D’aquesta manera les biomolècules queden immobilitzades per atrapament i 

actuen com a  receptors en els sensors desenvolupats. 

El primer objectiu va ser dur a terme una caracterització d'aquest tipus de membranes emprant 

tècniques com la microscòpia electrònica de rastreig, l’espectroscòpia de IR, la difracció de raigs X o 

la microscòpia òptica confocal, que combinada amb la utilització d’anticossos fluorescents, va 

permetre determinar el nivell de penetració i dispersió de les biomolècules dins la membrana. 

Posteriorment, es va desenvolupar un immunosensor per detectar la hormona gonadotropina coriónica 

humana (hCG), present només en dones embarassades, pel que la fa un indicador d’aquest estat [1].  

Un cop acabat l’estudi de caracterització, es va pensar en construir sensors per analitzar àcid 

làctic. Aquest compost juga un paper important en molts processos bioquímics, ja que és un paràmetre 

fonamental en diagnòstic clíniques, control de rendiment esportiu, i qualitat alimentària (es produeix 

durant els processos de fermentació). Es van confeccionar dos tipus de sensors, el primer basat en 

l’enzim lactat deshidrogenasa (LHD) i el seu cofactor  nicotin-adenin-dinucleòtid (NAD
+
). En 

presència de  la LHD i L-lactat, es produeix piruvat i el cofactor es redueix a NADH, detectable a un 

potencial d’oxidació relativament baix si s'utilitza blau de Meldola com a mediador redox. L’altre 

sensor, està constituït per l’enzim lactat oxidasa (LOD), que catalitza la reacció entre el L-lactat i 

l’oxigen molecular per produir piruvat i peròxid d’hidrogen. Aquest últim és el que dóna la resposta 

electroquímica sobre la superfície de l'elèctrode de treball. Es va modificar amb un segon enzim, la 

peroxidasa de rave picant, i amb el ferrocè com a mediador redox. Això permet disminuir el potencial 

de treball, i per tant reduir considerablement les espècies interferents en la mesura. Aquest va ser un 

punt important, ja que l’objectiu era demostrar la viabilitat del sensor per determinar el L-lactat en 

vins i cerveses. Els resultats obtinguts van mostrar una bona correlació amb els mètodes de referència 

emprats.  

Durant una estada a la Universitat Tor Vergata (Roma), es van dur a terme la construcció de 

biosensors de glucosa, utilitzant la glucosa oxidasa com a enzim (immobilitzada per atrapament físic 

en membranes de nafió i glutaraldehid) i el blau de Prússia com a mediador electroquímic. La reacció 

entre la glucosa i l’oxigen molecular produeix àcid glucònic i peròxid d’hidrogen. L’objectiu en aquest 

cas va ser obtenir un sensor que proporcionés respostes "sí o no", no una resposta quantitativa de 

concentració. Amb aquest objectiu es va desenvolupar un sistema competitiu amb l’enzim 

hexoquinasa i l’adenosin trifosfat (ATP), que reacciona més ràpid amb la glucosa que la glucosa 

oxidasa. L’hexoquinasa “segresta” la glucosa, evitant d’aquesta manera que es produeixi H2O2, i per 

tant no hi ha senyal electroquímic fins que tot l’ATP ha reaccionat, un cop es passa aquest llindar, tota 

la glucosa restant afegida reacciona amb la glucosa oxidasa, produint H2O2, i per tant s'obté un 

increment de senyal molt gran en un interval petit de concentració (comportament d’ultrasensibilitat). 

Aquest tipus de comportament és susceptible de ser emprat en el desenvolupament de portes lògiques. 

L’ús de biosensors en la detecció i quantificació de substrats en mostres reals és presenta com 

a una alternativa a mètodes clàssics d’anàlisi, ja que permet una obtenció més ràpida i senzilla de 

resultats a baix cost. 

Referències 
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Les metal·lotioneïnes (MTs) són una superfamília de metal·loproteïnes peculiars (baix pes molecular i 
elevat contingut en cisteïnes, aprox. 30%) presents en gairebé la totalitat dels éssers vius. Presenten 
una elevada capacitat per enllaçar diversos ions metàl·lics tals com Zn2+, Cu+ (essencials) i Cd2+, Hg2+ 
(tòxics). Molts organismes sintetitzen diferents isoformes de MT en els seus teixits, a les quals se’ls 
atribueixen diferents funcions fisiològiques. Amb l’objectiu general d’identificar els factors que 
determinen l’especificitat metàl·lica de les MTs de mol·lusc, la meva recerca dins el grup dirigit per la 
Dra. Mercè Capdevila s’ha centrat en l’estudi de les propietats coordinants, enfront de Zn2+, Cd2+ i 
Cu+, de les MTs de 3 mol·luscs diferents: els cargols terrestres Helix pomatia, Cornu aspersum i el 
barretet marí Megathura crenulata. 
Totes les proteïnes emprades s’obtenen mitjançant enginyeria genètica per part del grup de Genètica 
de la UB dirigit per la Dra. Sílvia Atrian i s’estudien les seves propietats coordinants mitjançant 
tècniques espectroscòpiques (DC, UV-Vis, ICP-AES), ESI-MS i calorimetria (ITC i DSC). 
Els resultats obtinguts en l’anàlisi de les MTs de les isoformes de H.pomatia [1, 2], C.aspersum [2] i 
M.crenulata han permès evidenciar les diferències entre MTs de mol·luscs en diferents estadis 
evolutius. Els cargols terrestres H.pomatia i C.aspersum poden sintetitzar 3 isoformes [3]: una 
especifica per Cd2+, una altra per Cu+, i també una isoforma mixta, sense ser específica ni per Cd(II) ni 
per Cu+. Així, en un punt evolutiu ancestral es troba del barretet marí M.crenulata, amb una única 
isoforma d’MT, que no presenta una clara especificitat per Cd2+ ni per Cu+, i que podria representar un 
“estat” primigeni en les MTs de mol·lusc on una única proteïna multifuncional donaria lloc a les 
isoformes d’MT clarament diferenciades en especificitat i funcionalitat per Cd2+ i per Cu+ en els 
cargols terrestres H.pomatia i C.aspersum. Així, la determinació dels factors responsables de la 
marcada especificitat metàl·lica d’aquestes proteïnes és clau per a poder entendre el comportament 
d’MT d’altres organismes i poder establir les seves funcions concretes. 
També s’han estudiat les dues isoformes d’MT de l’Amphioxus, organisme modèlic i clau, a nivell 
evolutiu, per entendre l’evolució des dels invertebrats als vertebrats. 
A més a més la meva recerca ha permès posar a punt noves metodologies per a l’estudi de les MTs: 
l’ITC (Isothermal Titration Calorimetry) per a determinar, per primera vegada, els paràmetres 
termodinàmics, amb un error relativament baix, corresponents al desplaçament metàl·lic Zn2+/Cd2+ i 
Zn2+/Cu+ en els complexos Zn-MT sintetitzats de forma recombinant; l’HPLC per a la separació de 
diferents espècies CdS-MT aïllades en les preparacions recombinants de la MT en medis rics amb 
Cd(II), que donen lloc a la formació de nanopartícules de CdS enllaçades a les MTs; i per a l’estudi 
d’aquestes nanopartícules la fluorimetria i el TEM (Transmission Electronic Microscopy). 
En un vesant més aplicat, s’està treballant en la construcció de biosensors específics per a cadascuna 
de les MTs dels cargols terrestres estudiats amb la finalitat de quantificar-les directament en mostres 
reals de teixits, problema recurrent en els estudis que es realitzen en l’àrea de les MTs. 
Els resultats obtinguts en la determinació dels factors responsables de l’especificitat metàl·lica de les 
MTs permetran dissenyar proteïnes diverses amb les característiques coordinants desitjades, podent ser 
utilitzades per a aplicacions industrials en àmbits on calgui controlar les concentracions de metalls 
pesants o la seva administració (mèdic, farmacèutic, control d’aigües de consum i residuals, etc.). 
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El descobriment de que els complexos metàl·lics poden ser emprats com a precursors en 

reaccions catalítiques homogènies ha significat un gran avenç en el desenvolupament de la química 
organometàl·lica i de coordinació. La catàlisis és molt important per la síntesis de compostos amb 
activitat òptica, compostos desitjats per les companyies farmacèutiques, de alimentació, perfumeria i 
altres. Tot això ha motivat l’interès dels investigadors per la recerca de catalitzadors capaços de 
produir compostos quirals. Durant la investigació del nostre grup sobre el potencial ús dels 
metal·lacarborans com a precursors catalítics, varem fer esforços per produir i mantenir interaccions 
de tipus exo-nido entre els àtoms de hidrogen enllaçats als àtoms de bor i diferents metalls (B-H--M). 
El nostre objectiu era el disseny de lligands monosubstituïts ([7-SR-8-R-7,8-nido-C2B9H10]-, [7-PR2-8-
R-7,8-nido-C2B9H10]-), homodisubstituïts ([7,8-(SR)2-7,8-nido-C2B9H10]-, [7,8-(PR2)2-7,8-nido-
C2B9H10]-) i heterodisubstituïts ([7-SR-8-PR2-nido-7,8-C2B9H10]-) i després la síntesis de complexos 
metàl·lics amb Rh, Ru, Ir, Pt, Pd i altres metalls[1] i l’oxidació parcial de les carboranilfosfines amb 
iode[2]. 

Les reaccions d’oxidació de les fosfines son importants perquè les fosfines i els seus 
calcogenurs juguen un paper clau en els mecanismes catalítics. En les reaccions d’oxidació de les 
closo-carboranildifosfines 1,2-(PR2)2-1,2-closo-C2B10H10 (R= Ph, iPr) i de les closo-
carboranilmonofosfines 1-PR2-2-R’-1,2-closo-C2B10H10 (R= Ph, iPr, Cy; R’= Me, Ph) mitjançant 
peròxid d’hidrogen, sofre i seleni és important destacar la capacitat única del clúster d’orto-carborà 
per produir lligands quelats poc comuns i sense precedents de tipus P/P(E), E= S, Se i P=O/P=S[3]. 
Quan H2O2 reacciona amb 1,2-(PR2)2-1,2-closo-C2B10H10 (R= Ph, iPr), aquesta fosfina s’oxida a 1,2-
(OPR2)2-1,2-closo-C2B10H10 (R= Ph, iPr). Quan s’empra per l’oxidació el sofre o el seleni s’observa 
reactivitat diferent depenent que R = Ph o  iPr. Si R = Ph, en la reacció amb sofre es produeix la mono- 
i la dioxidació, per tant es separa dos productes: 1-SPPh2-2-PPh2-1,2-closo-C2B10H10 i 1,2-(SPPh2)2-
1,2-closo-C2B10H10. Quan el seleni és l’agent oxidant és produeix només la mono-oxidació i per tant 
s’obté només 1-SePPh2-2-PPh2-1,2-closo-C2B10H10. Si R = iPr, en el cas del sofre es produeix només la 
mono-oxidació, per tant s’obté 1-SPiPr2-2-PiPr2-1,2-closo-C2B10H11 però si el temps de la reacció  és 
prolonga és trenca un enllaç Ccluster-PiPr2 i s’obté 1-SPiPr2-1,2-closo-C2B10H11. Quan s’utilitza el seleni 
només el compost amb un àtom de fòsfor s’obté, 1-SePiPr2-1,2-closo-C2B10H11, perquè és trenca un 
enllaç Ccluster-PiPr2. 

D’altra banda, s’ha estudiat la capacitat de les monocalcogenurs de les carboranildifosfines (1-
EPPh2-2-PPh2-1,2-closo-C2B10H10; E= S, Se) per actuar com a lligands bidentats quelats asimètrics 
davant de diferents complexos metàl·lics, en diferents dissolvents i en estat sòlid. En tots els 
experiments és produeix la decalcogenació. Per explicar-ho, s’han fet estudis computacionals per 
establir la naturalesa dels enllaços P-E (E= S, Se). S’ha determinat que els efectes estèrics bloquegen 
l’habilitat de coordinació dels enllaços P-E degut a les interaccions que hi ha entre el calcogen i els 
àtoms d’hidrogen veïns. També s’ha vist que els efectes electrònics, provenen del fort caràcter 
electroatraient del carborà i polaritzen l’enllaç P-E (E=S, Se) cap a l’àtom de fòsfor.  
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Aconseguir una elevada qualitat en el producte acabat és un repte cada dia més important en la 
indústria moderna. Per assegurar aquesta qualitat dels productes abans de sortir al mercat, han de 
complir especificacions estrictes establertes tant per organismes reguladors com pel propi mercat.1,2 
Les exigències de qualitat que requereix la indústria impliquen un ampli i exhaustiu control de 
diversos paràmetres relacionats no solament amb el producte final, sinó també amb qualsevol etapa del 
procés d'obtenció del producte.1 Per al compliment d'aquestes creixents demandes cal desenvolupar 
noves metodologies analítiques capaces d'afrontar aquests reptes de forma ràpida i eficaç, 
l'espectroscòpia NIR constitueix una de les més recents i està aconseguint una notable implantació en 
diferents camps de l'activitat industrial. La rapidesa en proporcionar la informació d'interès, la 
versatilitat de la seva aplicació a molt diferents tipus de mostres i la qualitat dels resultats que 
proporciona són alguns de les característiques més rellevants.2   
 
Com a part del projecte de tesi, s'ha estat treballant en estreta col•laboració amb Laboratoris Menarini 
(Badalona, Barcelona). Durant els dos primer anys, s'han desenvolupat mètodes NIR per la 
determinació de principis actius (API) i excipients en una formulació semi-sòlida tipus gel. A més de 
determinar concentracions d'API i excipients, es van determinar paràmetres físics, com són la 
viscositat i el pH. Els models construïts van demostrar una correcta capacitat predictiva per ser 
implantats en rutina en la determinació at-line de paràmetres de qualitat del gel. Aquest estudi va 
portar a la recent publicació de dos articles científics en la revista Journal of Pharmaceutical 
Sicences.3,4 
 
En l'últim any, s'ha treballat en un altre projecte, per la determinació d’atributs crítics de qualitat d'un 
preparat farmacèutic comercialitzat com un sòlid granulat. Aquest estudi no solament s’ha dedicat a 
determinar les concentracions d'API i excipients, sinó que també de propietats com pH, humitat, mida 
de partícula i fluïdesa. Aquests mètodes han demostrar la capacitat de la tècnica en la determinació 
múltiple i la seva notable qualitat que permet fer la lliberació del producte en base a aquestes 
determinacions. Aquests models actualment estan sent utilitzats en rutina en l'empresa, per avaluar la 
qualitat del producte en el procés de mescla. Aquest treball es troba en fase de revisió per a una 
propera publicació. 
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La síntesi i caracterització de nanopartícules (NPs) representa un dels temes més nous en el camp de 
la Nanociència i la Nanotecnologia. Tot i així, el problema de l’agregació es considera encara el seu 
principal inconvenient.  

Una de les metodologies comunament utilitzades i que es troba en ple desenvolupament per solucionar 
el problema de l’agregació de les NPs és l’anomenada Síntesi Intermatricial (SIM), on una matriu 
polimèrica actua com a estabilitzador i com a medi de reacció donant lloc a nanocompòsits (NCs). El 
principal avantatge de la SIM és una gran versatilitat que permet obtenir NCs de propietats molt 
diferents com ara la seva composició, disposició espacial, mida o morfologia entre d’altres. L'ús de 
polímers solubles en dissolvents orgànics permet la dissolució dels NCs resultants la qual cosa permet 
obtenir un tipus de tinta que pot ser fàcilment dipositada sobre una superfície com, per exemple, la 
d'un elèctrode, possibilitant la utilització del NCs en aplicacions electroquímiques.  

De fet, cal pensar que en molts casos, les aplicacions electroquímiques de les NPs es basen en l'ús dels 
metalls nobles donades les seves excepcionals característiques electroquímiques. Malauradament, el 
seu gram problema és l'elevat preu dels metalls nobles. Per aquesta raó, un dels principals objectius de 
la nostra investigació és disminuir la quantitat de metall noble que forma el NC, tot mantenint les 
seves propietats electrocatalítiques. Una possible solució és la preparació de NPs de tipus nucli-
embolcall (core-shell), que estan compostes per un nucli d'un metall econòmic (p.e. Cu) recobert per 
una capa d’un metall noble (p.e. Pt).  

En aquesta presentació s’explicaran els resultats obtinguts en referència al desenvolupament de la 
tècnica SIM portada a terme en una matriu de polieteretercetona sulfonada (SPEEK) per a la síntesi de 
NPs utilitzant diferents rutes, així com diferents metalls. També es mostraran com aquests NCs són 
adients pel desenvolupament de sensors i biosensors amperomètrics. 
 
Per últim, es vol remarcar que el treball recollit en aquesta investigació aporta una metodologia de 
preparació de NPs de composició i estructura desitjada de una manera simple i eficient. Degut a les 
propietats intrínseques de la SPEEK, és possible portar a terme la síntesis en un medi aquós y a 
temperatura ambient y, a diferencia de moltes altres tècniques reportades en la bibliografia, sense la 
necessitat d’equips especials. 
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Síntesi d’alquilcatecols i estudi de les seves propietats d’auto-organització en superfície 

mitjançant microscòpia de rastreig d’efecte túnel (STM) en interfase sòlid-líquid 
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El treball dut a terme en aquest projecte ha consistit en la síntesi, caracterització i estudis 
d'auto-organització de diferents alquilcatecols. Un cop obtinguts aquests productes a través de 
diferents rutes sintètiques dissenyades en la primera fase de la tesi, es va procedir a l'estudi 
del seu comportament sobre diferents superfícies (grafit i or) mitjançant la tècnica coneguda 
com a microscopia de rastreig d'efect túnel (STM) en la interfase sòlid-líquid. Es va observar 
que aquests compostos tenen tendència a organitzar-se sobre superfície gràcies a la presencia 
a les seves estructures de cadenes alquíliques (interaccions intermoleculars per forces de van 
der Waals i commensurabilitat amb el substrat)  i grups catecol (forta interacción amb el 
substrat per π-π stacking y amb altres molècules per ponts d'hidrogen del hidroxils). Donen 
lloc a diferents patrons d'auto-organització que poden ser modificats en funció de diversos 
paràmetres, com dissolvent i temperatura. Mitjançant càlculs de mecànica molecular s'està 
duent a terme una justificació teòrica dels resultats obtinguts per STM. 
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Sals de diazoni com a substrats per acoblaments catalitzats per pal·ladi. Substàncies 

altament fluorades i nous colorants. 
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Cada cert temps tenen lloc troballes, més o menys buscades, que canvien la visió que tenim del nostre 
entorn, de nosaltres mateixos, la nostra manera de fer les coses o que ens ofereixen la possibilitat de 
realitzar quelcom que abans no havíem ni somiat. El descobriment de l’activitat catalítica del pal·ladi 
en les reaccions de formació d’enllaços C-C,1 tot i que reservat a cercles especialitzats, constitueix una 
d’aquestes troballes que actuen com a pedra angular de la nostra societat, en camps que van des de la 
indústria farmacèutica a la ciència de materials i la seva rellevància ha quedat palesa amb el lliurament 
del Premi Nobel de Química 2010 a Heck, Negishi i Suzuki. 
Sovint aquests avenços permeten reciclar, o donar una segona vida a recursos que anteriorment no 
eren explotables o a aquells que semblava que ja ens havien ofert tot el que podien oferir-nos. 
De la fusió de les dues premisses anteriors neix la reacció de Matsuda-Heck que consisteix en l’ús de 
sals de diazoni per a la formació d’enllaços C-C mitjançant catàlisi amb pal·ladi,2 i que constitueix un 
dels pilars temàtics de la present tesi doctoral.  
L’altre fonament d’aquesta tesi és la preparació de substàncies altament fluorades a fi d’aprofitar-ne 
les seves propietats excepcionals.3 Algunes d’aquestes característiques són l’elevada estabilitat 
química i tèrmica així com la seva elevada oleofobicitat i extrema hidrofobicitat, citant així les més 
destacables. 
Durant el temps transcorregut des de l’inici de la tesi doctoral s’han desenvolupat diverses 
metodologies per a la preparació de nous compostos altament fluorats mitjançant la reacció de 
Matsuda-Heck i se’n ha estudiat el mecanisme usant espectrometria de masses. S’ha portat a terme per 
primera vegada i amb èxit la reacció de Matsuda-Heck en medi totalment aquós; un important avenç 
per la química sostenible. A més, s’ha intentat portar a terme, sense gaire èxit, la reacció de 
Sonogashira amb sals de diazoni. Per altra banda, s’han preparat nous colorants azo altament fluorats i 
se’n ha mesurat la hidrofobicitat.4 En l’actualitat es treballa en la síntesi de nous colorants altament 
fluorats no azoics i el seu ancoratge en superfícies (vidre o teixits). 
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Aquesta tesi pretén ser, un cop finalitzada, una aportació a l’extens coneixement preexistent sobre les 
reaccions catalitzades per pal·ladi fent-les, alhora, més barates i mediambientalment sostenibles. 
També pretén posar en mans de futur investigadors mètodes sintètics per a la preparació de molècules 
altament fluorades, molt funcionalitzades o molt funcionalitzables. Per últim, es pretenen crear 
colorants altament hidrofòbics amb aplicabilitat a nivell industrial. 
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El estudi de la quiralitat a resolució molecular i sub-molecular pot donar informació sobre 

fenòmens de expressió de asimetria macroscòpics en sistemes naturals i sintètics, així conduir al 

descobriment de efectes nous.[1-2] En particular, la influència de la estructura molecular en 

organitzacions supramoleculars quirals és una àrea interessant de recerca. Petits canvis constitucionals 

poden provocar grans canvis en el assemblatge, tant en situacions enantiomèriques i racèmiques. En 

aquest treball, enantiòmers i mescles racèmiques de les molècules quirals anfifíliques 1-6 s'han 

sintetitzat per a comprovar la influència de la geometria de les molècules quirals en l'expressió de 

asimetria en una superfície, i la microscòpia d’efecte túnel ha estat utilitzat per veure els efectes 

estructurals sobre l'expressió de la quiralitat en grafit. 
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S'ha trobat que els 

canvis relativament 

menors en la estructura 

química tenen una 

influència significativa 

en els dominis que les 

molècules formen. En un 

cas - compost 6 –la 

forma racèmica és 

diferent que la dels 

enantiòmers, mentre que 

el compost 5 làmines 

amb sorprenents "salts" entre els dímers de les molècules (les imatges de Microscopi d'Efecte Túnel 

mostren (R) -6 (esquerra) i (R) - 5 (dret) adsorbides en la interfase entre el grafit i l'1-phenyloctane). 

A més es va descobrir que complexos de compost 1 i diaminociclohexà formen cristalls líquids que 

també son tema de investigació. 
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En el present treball es pretén preparar i estudiar nous interruptors moleculars altament 

fluorescents. Un interruptor molecular es defineix com un sistema capaç d’interconvertir-se 
reversiblement entre dos estats estables i amb propietats diferenciables.[1] Una de les grans limitacions 
dels interruptors moleculars fluorescents descrits fins el moment és l’anomenada “lectura 
destructiva”.[2] Aquest procés consisteix en una interconversió no desitjada entre els dos estats de 
l’interruptor com a conseqüència del procés de lectura de fluorescència. Una de les estratègies més 
comunament emprada per la preparació de sistemes fluorescents que no pateixin aquesta limitació es 
la unió covalent entre un fluoròfor altament fluorescent i una unitat fotocròmica capaç 
d’interconvertir-se entre dos estats com a resposta a un estímul extern. Amb aquest objectiu, els 
compostos que es proposen en aquest treball estaran formats per derivats de perilendiimida (PDI), un 
fluoròfor d’elevat rendiment quàntic, i per diferents compostos fotocròmics que modularan la 
fluorescència dels derivats de PDI en funció de l’estat en que es trobin. D’aquesta manera, podem dir 
que aquests sistemes presentaran un estat altament fluorescent, anomenat “On” , i un altre dèbilment 
fluorescent que anomenarem “Off” . Concretament, en aquest treball s’han utilitzat com unitats 
moduladores de fluorescència derivats de ditieniletil·lè (DTE), els quals poden interconvertir-se entre 
dos estats “obert” i “tancat” , i derivats d’azobenzè i estilbè, els quals presenten isomeria “trans-cis” . 
A la bibliografia existeixen diversos exemples en els quals s’ha demostrat que la interconversió entre 
els dos estats de diversos derivats de les unitats fotocròmiques esmentades pot ser induïda de forma 
fotoquímica, electroquímica i/o tèrmica, permetent així la preparació de interruptors molecular 
fluorescents sensibles a diversos estímuls.[3] A l’esquema I es mostra un exemple d’interruptor 
molecular fluorescent preparat durant la realització d’aquest treball basat en un derivat de PDI unit 
covalentment a una unitat estilbènica. 

 

Esquema I. Interruptor molecular fluorescent basat en l’estructura PDI-estilbè. 

Les especials propietats foto-[4] i electroquímiques[5] d’aquests sistemes podrien permetre la 
seva utilització pel desenvolupament de futurs dispositius opto-electrònics a escala nanomètrica amb 
aplicació en els camps d’emmagatzematge d’informació i/o de sensors òptics. 
 
Referències 
[1] Irie, M. Chem. Rev. 2000, 100, 1685. 
[2] T. Fukaminato, T. Umemoto, Y. Iwata, S. Yokojima, M. Yoneyama, S. Nakamura, M. Irie, J. Am. 

Chem. Soc. 2007, 129, 5932. 
[3] (a) Peters, A.; Branda, N. R. J. Am. Chem. Soc. 2003, 125, 3404. (b) Freyer, W.; Brete, D.; 

Schmidt, R.; Gahl, C.; Carley, R.; Weinelt, M. J. Photochem. Photobiol. A: Chem. 2009, 204, 
102. (c) Waldeck, D. H. Chem. Rev. 1991, 91, 415. 

[4] Zang, L.; Liu, R.; Holman, M.; Nguyen, K.; Adams, D. J. Am. Chem. Soc. 2002, 124, 10640. 
[5] Schmidt-Mende, L.; Fechtenkötter, A.; Müllen, K.; Moons, E.; Friend, R. H.; Mackenzie, J. D. 

Science 2001, 293, 1119. 
 

Primeres Jornades Doctorals del Departament de Química, UAB                                    Bellaterra, 1-2 juny 2011 

P 32



P 33 

Plataformes centrífugues de microfluídica per a aplicacions analítiques 
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En els darrers anys ha augmentat l'interès i la demanda per a la construcció de sistemes miniaturitzats 
d'anàlisi, i dins d'aquest grup els microsistemes capaços d'integrar totes les etapes del procés analític 
en un sol dispositiu, els anomenats Lab-on-a-chip o μTAS (micro sistemes d'anàlisi en total). Els 
avantatges inherents d'aquests microsistemes són la mida, la portabilitat, la reducció de la mostra i el 
consum de reactius; així com l'automatització facilitant-ne la manipulació i disminuint la interacció 
amb l'usuari, disminuint-ne l'error experimental [1].  
En aquest sentit, les plataformes centrífugues de micro-fluídica són de particular interès [2, 3]. L'ús de 
la força centrífuga és una manera simple i barata per a desplaçar els líquids en els sistemes micro-
fluídics, fet pel qual no és necessari l'ús de bombes o actuadors per conducció dels fluids dins el 
microsistema [2]. D'altra banda, la propulsió per força centrífuga permet la integració de vàlvules i 
etapes de separació del flux, permetent un alt rendiment en el processament i l'automatització de 
múltiples mostres [4, 5] i d'anàlisis en paral·lel [6].  
En els sistemes micro-fluídics la tensió superficial dels líquids prèn u n paper cabdal en el control del 
flux; en els sistemes micro-fluídics propulsats per força centrífuga aquesta ha de contrarestar la força 
capil·lar i el control i desplaçament dels líquids es duu a terme tenint en compte la posició radial, i la 
geometria dels micro-canals i micro-cambres que formen el sistema fluídic [7, 8]. Les plataformes 
centrífugues de micro-fluídica construïdes integren diferents estructures fluídiques per a la 
manipulació dels líquids com ara vàlvules, estructures i cambres de mescla, estructures per al control 
d'alíquotes i mesurament de la mostra; així com la integració de membranes de separació. L'ús de 
materials polimèrics per a la construcció de les plataformes permet la possibilitat d'incorporar la 
detecció òptica causa de la seva transparència. El seu prototipat és ràpid i de fàcil construcció, no 
requereix de l'ús de sales d'ambient controlat, i en el cas d'una fabricació a gran escala és molt barat i 
permet la construcció de dispositius d'un sol ús de forma viable i barata. La seva construcció en 
múltiples capes permet el disseny d'estructures en 3D en un únic dispositiu augmentant-ne la 
complexitat.  En aquest treball es proposa la construcció de diferents plataformes centrífugues de 
micro-fluídica que s'utilitzen per a diferents aplicacions analítiques on hi destaquen un microsistema 
per a la realització de la PCR (Reacció en Cadena de la Polimerasa) multi-cambra per analitzar 
múltiples mostres d'ADN en un sol anàlisi. També s'ha realitzat la construcció de microsistemes que 
integren una membrana permeable a gasos que permet l'eliminació d'interferents, on destaquen un 
dispositiu per a la determinació de SO2 (diòxid de sofre) usat com a antioxidant i antisèptic en la 
indústria vinícola i un microsistema per a la determinació ió d'amoni, contaminant en sols i aigües 
superficials molt usat per exemple com a fertilitzant en agricultura. Destaca també la construcció d'un 
dispositiu per al control i manipulació de micro-partícules magnètiques d'interès actualment en 
sistemes micro-fluídics i bioassajos.  
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Aplicació de l’espectroscòpia NIR i l’espectrometria de mobilitat iònica al control 

analític de processos industrials 
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L’objectiu principal de la tesi doctoral és el desenvolupament de noves solucions analítiques per la 

industria química, que permeti la monitorització del procés de producció o bé l’assegurament de la 

qualitat del producte final. Per aconseguir aquest objectiu és necessari una tècnica ràpida, simple i que 

permeti la determinació de paràmetres físics com químics al mateix temps. 

Una de les tècniques emprades ha sigut l’espectroscòpia en el infraroig proper (NIR), que juntament 

amb tècniques quimiomètriques multivariables ens permeten el control analític en continu de 

cadascuns dels components implicats en el procés químic. En un primer treball es va estudiar la 

reacció d’esterificació entre glicerina i àcid esteàric emprant com a catalitzador una lipasa de Candida 

Antarctica; el procés es va seguir mitjançant una sonda NIR introduïda en la barreja, que va permetre 

realitzar la monitorització de la reacció amb l’objecte de preparar models que permetessin seguir 

l’avanç de la reacció en altres processos. A partir dels models construïts es va aplicar a la  

monitorització d’un procés industrial seguint l’evolució dels diferents components [1]. 

En un segon estudi, es va utilitzar l’espectroscòpia NIR per la determinació d’un adjuvant constituït 

per una mescla d’un oli parafínic, aigua, propilenglicol i dos surfactants. Es van preparar unes sèrie de 

barreges en diferents proporcions dels diferents components i es van preparar models que permetessin 

quantificar els diferents components en barreges industrials [2]. En un tercer treball s’ha treballat amb 

lubricants per la industria de la refrigeració, els quals son barreges de diferents esters de poliol, en 

funció de les característiques desitjades. Aquestes formulacions es caracteritzen per índexs globals, 

tals com la viscositats entre d’altres. Es per això que a partir d’una sèrie de barreges d’un lubricant, 

s’han establert una sèrie de models per la determinació tant de la composició de les bases de partida 

com de la viscositat a dos temperatures diferents mitjançant l’espectroscòpia NIR [3]. 

L’espectrometria de mobilitat iònica (IMS) és una tècnica emergent que permet l’anàlisi d’anàlits a 

nivells traça, depenent de la naturalesa de l’anàlit, en poc temps. IMS és una tècnica electroforètica de 

separació d’ions en fase gas, en la que la separació es duu a terme en mil·lisegons [8]. S’ha 

desenvolupat i validat un mètode analític per la determinació de DMAPA (dimetilaminopropilamina) 

en mostres de producció de diferents amidoamines, els quals son compostos utilitzats per la industria 

cosmètica. A més, s’han identificat les diferents amidoamines resultants de l’oli emprat en la síntesi i 

per tant es pot emprar per la seva caracterització [4]. 
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