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Introducció 

L’estada s’emmarca en el projecte conjunt entre el Laboratori de Materials del IQS i el 

CBE del MIT en el desenvolupament de materials biomimètics per a enginyeria de 

teixits. La col.laboració entre els dos centres ha donat lloc al Barcelona Bioengineering 

Center amb seu al IQS i participació de investigadors del IQS i del MIT. 

Durant els mesos de Juliol i Agost d’enguany el treball s’ha centrat en l’obtenció de 

biomaterials que puguin actuar de bastida (scaffold) en la interficie os/cartíleg, afavorint 

la diferenciació i creixement cel.lular de cartíleg ossificat que pugui actuar d’unió entre 

l’articulació i l’os. 

La idea del projecte es basa en disenyar un material compost (composite) 

nanoestructurar, entre pèptid autoensamblable (self-assembly peptide) i partículas de 

hidroxiapatita modificades superficialment amb pèptids per a induir el creixement i 

diferenciació cel.lular. Aquest composite ha de poder incorporar-se en un birreactor per 

poder estudiar la influencia de la existencia de flux en la formació  

Dins de l’estada s’han plantejat un objectiu concret: 

A. Experimentar una metodología, dissenyada al grup, per establir quins pèptids són 

més indicats per afavorir la formació de teixit ossi, i per tant a utilitzar en la 

modificació superficial de la hidroxiapatita. 

 

Descripció del treball realitzat 

 

Selecció de pèptids 

Hipòtesi: 

La modificació superficial de la hidroxiapatita es basa en la utilització de la tecnología 

de polimerització per plasma. En el nostre laboratori s’ha desenvolutat recentment un 

procediment amb un nou monòmer acrílic per obtenir superficies reactives que poden 

utilitzar-se per enganxar molècules bioactives a la superficie (Francesc et al., Plasma 

Polymers and Processes, 2, 64-68, 2005). S’ha demostrat també (Garreta et al., en 

premsa), que la tecnología de plasma es pot utilitzar per a modificar la hidroxiapatita, 

incrementar la seva bioactivitat. És necessari ara, obtenir informació sobre quines 



biomolècules són les més adients per enganxar a la superficie de la hidroxiapatita i 

promoure la diferenciació i el creixement cel.lular. Per a aconseguir això, es proposa 

modificar amb el monòmer acríílic, plaques de creixement cel.lular de 92 pouets i 

adherir sobre aquestes, diferents pèptids. Sobre els pouets modificats es sembran 

cel.lules mare embrionàries de ratolí, i s’estudia quina combinació peptídica afavoreix 

la diferenciació cel.lular. (figura 1) 

 

 

Placa modificada superficialment    Placa amb els diferents pèptids  

                        adherits 

 

Figura 1 Esquema de la proposta 

 

Procediment experimental 

Activació de les plaques 

Les plaques de 92 pouets es tracten dins d’un reactor de plasma fred, de radiofreqüència 

(RF) dissenyat al Laboratori de Materials de l’IQS durant 30’ amb plasma 

d’argó/oxígen (75/25), a una pressió de 1mbar (pressió inicial 0,1 mbar) i a una potencia 

de 100 w. D’aquesta manera el material queda amb una concentració  superficial en 

radicals molt alta Posterioremnet a cada pouet es sembren 50 µL d’una solució 10-3 M 

de pentafluorofenil  metilmetacrilat (figura 2), que és el monomer reactiu. Després 



d’una hora de reacció amb agitació orbital, s’elimina l’acetonitril dels pouets per 

aspiració. D’aquesta manera la placa està llesta per a reaccionar amb els diferents 

pèptids 

 

 
 

Figura 2 Esquema de la reacció 

 

Aquesta part del treball es va desenvolupar a l’IQS del 1 al 21 de Juliol. 

 

Elecció dels pèptids i assaig amb cèl.lules. 

 

Se escolleixen 3 pèptids diferents que es detallen en la taula 1, que per bibliografía es 

coneix que poden tenir una certa capacitat de signaling celular. També es decideix 

treballlar amb glicina com a control. Es planteja l’esquema combinatori que es presenta 

en la figura 3. 

 

Acronim Composició 

B -RYVVLPR 

C -YIGSR 

E -TAGSCLRKFSTMC 

 La unió amb la superficie modificada és fa per la posició marcada amb – 

 

Taula 1 pèptids seleccionats 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Esquema de la modificació 

 

Com es pot comprobar cada una de les 12 columnes te empre una composició definida 

començant d’esquerra a dreta per la glicina, seguint amb duplicats dels pèptids per 

separat, i després combinacions dels pèptids dos a dos. Finalment les dues últimes 

columnes corresponen a la combinació dels tres pèptids (CBE) i a cap modificació per a 

que serveixi de control. 

Els pèptids i la glicina es dissolen en acetonitril en una concentració de 10-3 M. 50 µL 

de cada solució s’afegeix alss pouets seguin l’esquema presentat en la figura 3. Després 

de dues hores de reacció amb agitació orbital, s’elimina l’acetonitril dels pouets per 

aspiració. Posteriorment els pouets es renten dues vegades amb 50 µL d’aigua per 

eliminar les restes de pentafluorofenil sense reaccionar. Llavors la placa es deixa 

incubant a 37 tota la nit. D’aquesta manera les posibles espores que contaminarien la 

placa s’actuiven. Posteriorment la placa s’esterilitza amb etanol al 70% en aigua, i la 

placa s’emmagatzema a 4ºC. 

Les cèl.lules que es sembren són cèl.lules embrionaries de ratolí, modificades 

geneticament per a que quan es diferenciin a mesoderm expressin la GFP (Green 

Fluorescence Protein). D’aquesta manera amb l’ajuda d’un microscopi de fluorescencia, 

es pot detectar de manera molt senzilla la diferencició induida. Per al sembrat de les 

cèl.lules, es renta cada pouet de la placa modificada amb 100 µl d’aigua, després 

s’afegeixen 100 µL de medi de creixement (DMEM). Sobre el medi, s’afegeix 10 µL 
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d’una solució de cèl.lules amb una concentració de 106 cel.lules/mL. En la figura 4 es 

presenta la microfotografia d’un pouet modificat on es veuen les cèl.lules embrionaries, 

al començament de l’experiment. 

 

Figura 4 Cèl.lules al començament de l’experiment 

 

Les placa amb les cèl.lules es deixa incubant a 37ºC durant 3 setmanes. Cada dos dies 

s’observen les cèl.lules al microscopi, i en el cas que sigui necessari se’ls hi cambia el 

medi. L’experiment es realitza per duplicat. 

 

Resultats i conclusions 

Un punt important a destacar és que en els pouets de la part central de la plca s’observan 

una serie d’esquerdes que trenquen la capa de polímer amb pèptid, tal com es pot 

observar en l’estudi realitzat per micorscopia electrónica d’escombratge i presentat en la 

figura 5 

 

 

 

 

Cèl.lules 
embrionaries 



 

Figura 5 Microscopia de SEM (500 augments) de la superficie del pouet 

 

Aquestes esquerdes poden ser atribuides a la tensións residuals existent en la estructura 

del la placa degudes a la injecció. Així la pel.licula formada amb el pèptid es veu 

tensionada per la placa i s’esquerda seguint les línees d’injecció. S’ha d’indicar que 

aquestes esquerdes no es veuen quan la palca no s’ha tractat i són més abundants a la 

zona central que és on hi ha el punt d’injecció. 

Aquestes esquerdes influyeixen en el creixement de les cèl.lules. Així, malgrat que en 

un principi les cèl.lules semblen atretes pel canvi de rugositat provocat per l’esquerda, 

després només creixen en la zona entre esquerdes, que és on es troba la modificació. 

Pre una altra banda, les cèl.lules responen a la modificació realitzada. Així, les cel.lules 

que han crescut en els pouets sense pèptid, o modificats amb glicina no han sufert cap 

diferenciació a mesoderm (no han expressat GFP). En el mateix sentit en les cèl.lules 

que han crescut en esl pouets modificats amb el pèptid C, es detecta de manera no 

significativa la presencia de la GFP. Tanmateix el pèptid B, el pèptid E, i sobre tot la 

combinació BE, donen lloc una diferenciació clara a mesoderm després de 3 setmanes 

de creixement. En la figura 6 es presenta la imatge presa amb el microsocopi de 

Para ver esta película, debe
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un descompresor BMP.



fluorescencia d’una cel.lula embrionaria ja diferenciada a mesoderm, crecuda en un 

pouet modificat amb la combinació BE . 

 

 

Figura 6 Cèl.lula positiva a la GFP crecuda i diferenciada en un pouet amb la 

combinació BE 

 

En aquest moment s’estan analitzant el m-ARN i l’ADN de les cèl.lules diferenciades 

per comparar-lo amb el de les cel.lules originals i tenir més informació sobre el canvi 

induit.. 

Aquesta part del treball s’ha realitzat del 21 de juliol al 30 d’agost al CBE del MIT. 
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Conclusions 

 

- S’ha desenvolupat una metòdica per a modificar superficialment els pouets de 

les plaques de creixement cel.lular que permet adherir de manera covalent 

diferents pèptids. 

- S’ha estudiat la influència de diferents pèptids en la capacitat de creixement i 

diferenciació de cèl.lules mare embrionaries de ratolí. 

- S’ha comprovat que les combinacions B, E i BE (veure text per detalls), 

permeten diferenciar selectivament les cèl.lules embrionaries a mesoderm. 

- La tecnología desenvolupada permet disposar d’una plataforma d’assaig molt 

potent per a poder estudiar el signaling sobre cèl.lules embrionàries i que 

permetrà desenvolupar materials amb més cpacitat diferenciadora. 

 


