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 RESUM

El treball presentat en la Tesi doctoral ha consistit en l’obtenció i caracterització de 

materials d’àcid hialurònic (HA) entrecreuat mitjançant l’ús del butanediol diglicidil èter 

(BDDE) com a agent entrecreuant. La selecció del l’HA per a l’obtenció dels materials 

ha sigut motivada per les propietats fisicoquímiques, la biocompatibilitat i la 

biodegradibilitat. S’han obtingut hidrogels amb l’entrecreuament en solució de l’HA 

amb el BDDE, i materials porosos amb una estructura ordenada mitjançant 

l’entrecreuament de l’HA amb el BDDE en medis compartimentalitzats. Per a l’obtenció 

dels materials porosos d’HA s’han utilitzat emulsions altament concentrades. S’han 

seleccionat aquest tipus de sistemes per l’eficàcia que han demostrat com a plantilla 

en la preparació de materials porosos amb altres polímers en diferents aplicacions 

industrials. L’objectiu en l’obtenció i caracterització d’aquest materials basats en HA és 

el d’estudiar-ne la incorporació i la cinètica d’alliberament de fàrmacs per a l’obtenció 

de sistemes d’alliberament controlat pel tractament de malalties osteoarticulars. 

  

Els resultats obtinguts han permès conèixer els factors que tenen influència en la 

reacció d’entrecreuament de l’HA i el BDDE. S’han preparat hidrogels d’HA amb 

diferents graus d’entrecreuament. La caracterització d’aquests hidrogels ha permès 

conèixer la seva capacitat d’inflament, les seves propietats reològiques, i la seva 

resistència davant l’enzim hialuronidasa en funció del seu grau d’entrecreuament. Això 

ha permet d’obtenir hidrogels d’HA amb diferents característiques en funció de la seva 

concentració en BDDE.  

 

S’han estudiat les propietats d’alliberament dels hidrogels d’HA mitjançant la 

incorporació d’un fàrmac lipòfil model, el ketoprofè (KP), que és un fàrmac 

antiinflamatori no esteroïdal. Els resultats obtinguts han permès observar i quantificar 

la influència del grau d’inflament i del grau d’entrecreuament dels hidrogels en 

l’alliberament del KP. L’alliberament del KP ha sigut més ràpid quant major era  

l’inflament i menor l’entrecreuament dels hidrogels. Per a hidrogels més entrecreuats 

s’ha obtingut una alliberament més retardat del KP. 

 

Un cop conegudes les propietats de cessió del KP des dels hidrogels d’HA s’han 

preparat associacions iòniques amb el KP per tal d’augmentar la solubilitat d’aquest en 

aigua i afavorir la incorporació a formulacions hidròfiles. S’han preparat líquids iònics 

mitjançant l’associació del KP amb l’1-butil-3-metilimidazoli, [Bmim][KP], i tensioactius 

cataniònics mitjançant la seva associació amb tensioactius biocompatibles derivats de 
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sucres, el N-dodecilamino-1-deoxiglucitol (GHyd12) i el N-dodecilamino-1-deoxilactitol 

(LHyd12). Els resultats de l’alliberament obtinguts amb el [Bmim][KP] han mostrat com, 

malgrat l’augment de solubilitat en aigua, les propietats d’alliberament del KP no es 

veuen modificades. En canvi, els estudis d’alliberament realitzats amb el tensioactiu 

cataniònic LHyd12/KP han demostrat com l’associació del KP amb el LHyd12 augmenta 

l’alliberament del KP. Aquest augment es pot atribuir al fort increment en la solubilitat 

del KP quan aquest forma el tensioactiu cataniònic. A més, els estudis fisicoquímics 

realitzats amb el tensioactiu cataniònic LHyd12/KP han demostrat la formació de 

vesícules per a concentracions superiors a 1.1mM en aigua. Els estudis d’alliberament 

realitzats amb les vesícules de LHyd12/KP mostren un retard en l’alliberament associat 

a la grandària de les vesícules que en dificulten la seva difusió.  

 

Per l’obtenció de les escumes sòlides d’HA s’han utilitzat emulsions altament 

concentrades (HIPEs). Estudis previs, han permès seleccionar sistemes capaços de 

formar HIPEs del tipus O/W. S’han preparat HIPEs del tipus O/W mitjançant un mètode 

d’alta energia a 25°C amb el sistema aigua/ Cremophor RH 455 / Miglyol 812. Les 

HIPEs obtingudes, han presentat una elevada estabilitat cinètica. S’ha incorporat un 

5% d’HA a la fase contínua de les HIPEs del sistema aigua/ Cremophor RH 455 / 

Miglyol 812. Els estudis de la mida de gota mitjançant microscòpia òptica i difracció de 

llum han mostrat com la incorporació de l’HA produeix una disminució en la mida de 

gota de les HIPEs. Aquest efecte s’atribueix a un augment en la viscositat de la fase 

contínua de l’emulsió que produeix un augment en la cisalla durant el procés 

d’emulsificació. S’han obtingut escumes sòlides d’HA mitjançant l’entrecreuament de 

l’HA amb el BDDE en la fase contínua de les HIPEs del sistema aigua/ Cremophor RH 

455 / Miglyol 812. El procés de rentat i liofilització conserva l’estructura porosa de les 

escumes sòlides. La microscòpia electrònica de rastreig (SEM) ha permès 

caracteritzar la porositat dels materials, mostrant una morfologia de pors 

interconnectats amb una grandària de l’ordre de micres. Aquests valors, juntament 

amb la superfície específica entre 23-43 m2/g, obtinguts mitjançant les isotermes 

d’adsorció/desorció de nitrogen, indiquen la naturalesa principalment macroporosa de 

les escumes sòlides obtingudes. Les imatges de SEM han mostrat també la presència 

de pors més petits a les parets dels pors que formen les escumes sòlides.  

 

Un cop obtingudes les escumes sòlides d’HA, s’ha estudiat la preparació de materials 

en forma de partícules d’HA mitjançant l’ús de HIPEs del tipus W/O. S’han elaborat 



 

 

 

11 

 

 RESUM

HIPEs del tipus W/O mitjançant un mètode d’alta energia a 25°C amb el sistemes 

aigua/ Cremophor WO 7/ parafina líquida.  S’ha incorporat un 2% d’HA a la fase 

dispersa de les HIPEs del sistema  aigua/ Cremophor WO 7/ parafina líquida. S’ha 

entrecreuat l’HA mitjançant BDDE i s’ha obtingut, un cop rentat i assecat el material, 

un material en forma de partícules agregades d’HA. Els estudis de la mida de gota 

mitjançant microscòpia òptica per a les HIPEs i SEM per a les partícules d’HA, han 

permès observar la coincidència entre la mida de les partícules amb les gotes de la 

HIPE de partida.  

 

Amb l’objectiu de conèixer la influència de l’estructura porosa en les propietats 

d’alliberament, s’han seleccionat les escumes sòlides d’HA per a estudiar 

l’alliberament del KP. Aquests estudis han mostrat un alliberament molt més sostingut 

del KP respecte al perfil farmacocinètic obtingut amb els hidrogels. Aquest fenomen 

pot ser degut a la presència de pors molt petits presents a les parets dels pors de les 

escumes sòlides. A més, per a temps superiors a les tres hores s’ha observat una 

cinètica d’ordre zero en l’alliberament del KP. Com en el cas dels hidrogels, s’ha 

estudiat també l’alliberament del tensioactiu cataniònic LHyd12/KP des de les escumes 

sòlides d’HA. Tot i que els resultats han mostrat un retard en l’alliberament del 

LHyd12/KP respecte als hidrogels, s’ha observat un comportament similar, amb un 

augment en l’alliberament del KP quan aquest es troba associat amb el LHyd12 en 

forma monomèrica, i un retard quan el tensioactiu cataniònic forma vesícules. 

 

En conclusió, els resultats obtinguts tant en la caracterització com en les propietats 

d’alliberament dels hidrogels i de les escumes sòlides d’HA mostren que aquests nous 

materials són adequats per a l’alliberament controlat de fàrmacs degut a la possibilitat 

de modificar variables de composició i de tecnologia de preparació que influeixen en la 

cinètica d’alliberament. Així mateix, les propietats fisicoquímiques i mecàniques dels 

materials obtinguts els fan uns bons candidats pel desenvolupament d’implants.  
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1 INTRODUCCIÓ

L’alliberament de fàrmacs és un àmbit de recerca fonamental en Farmàcia i altres 

ciències relacionades amb la salut i la qualitat de vida. Els tractaments farmacològics 

per guarir o alleugerir alteracions patològiques de l’organisme requereixen que la 

molècula activa administrada assoleixi la biofase o lloc d’acció. La rapidesa amb la que 

el fàrmac accedeix a la zona patològica objecte del tractament depèn de la via 

d’administració i la duració de l’acció està condicionada per la forma de dosificació 

emprada. És per això que en el camp de la Tecnologia Farmacèutica, és de gran 

importància el disseny de noves formulacions que permetin augmentar el rendiment 

terapèutic del fàrmac ampliant el seu temps de permanència a la biofase i, a més, facin 

possible pautes de dosificació que minimitzen els efectes adversos i afavoreixin 

l’adherència al tractament per part del malalt. Les formes farmacèutiques 

d’alliberament controlat compleixen aquestes condicions i són objecte preferent en la 

recerca i el desenvolupament farmacèutic [Allen, 2004].  

 

L’objectiu de l’alliberament controlat és aconseguir la quantitat necessària d’un fàrmac 

en el moment adequat i en el lloc precís [Zhang, 2013]. En un sistema d’alliberament 

controlat, el fàrmac s’incorpora a una formulació, que és un suport generalment 

constituït per un material polimèric. La velocitat d’alliberament del fàrmac des d’aquest 

sistema al medi que l’envolta ve determinada per les propietats del fàrmac i de la 

formulació, però també per factors ambientals com poden ser el pH, la temperatura i la 

composició dels teixits o les cèl·lules de l’organisme [Peppas, 2013]. Depenent del 

fàrmac i de la patologia a tractar interessarà que l’alliberament tingui el perfil 

farmacocinètic més adequat. Entre els avantatges dels sistemes polimèrics 

d’alliberament controlat de fàrmacs cal destacar: a) el manteniment de concentracions 

plasmàtiques de forma continuada durant l’interval terapèutic desitjat,  disminuint així 

el número de dosis, b) la reducció dels efectes adversos derivats d’un metabolisme 

massa ràpid o de la sobredosificació, c) la protecció del fàrmac d’una ràpida 

degradació química i la vectorització al lloc d’acció evitant efectes indesitjables a altres 

llocs de l’organisme, i d) l’aprofitament eficaç del fàrmac reduint la dosi a administrar. 

  

Els sistemes d’alliberament controlat de fàrmacs basats en materials polimèrics es 

poden classificar en tres tipus: sistemes polímer-fàrmac conjugat, sistemes reservori, i 

sistemes matricials [Yang, 2012]. En els sistemes polímer-fàrmac conjugat, el fàrmac 

es troba unit covalentment al polímer de manera que en aquest sistema, tant la 

velocitat com el temps d’alliberament del fàrmac es troba regulat per l’entorn del 

polímer, ja que és necessària una degradació d’aquest per al seu alliberament. Els 
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sistemes reservori es poden dividir en dues parts, una part interior on es troba el 

fàrmac, i l’altra perifèrica on es troba el polímer, que serà el responsable de controlar 

l’alliberament. En aquests sistemes el fàrmac es troba encapsulat dins del dispositiu de 

manera que l’alliberament d’aquest anirà condicionat a les característiques i propietats 

de l’envolta polimèrica i al seu gruix. Finalment, en els sistemes matricials el fàrmac es 

troba homogèniament distribuït dins de la matriu polimèrica, i l’alliberament dependrà 

de l’estructura de la matriu polimèrica. 

 

La nanotecnologia aplicada al camp farmacèutic ha permès el desenvolupament de 

noves formes de dosificació basades en sistemes col·loïdals. Les tecnologies de 

nanofabricació, top-down i bottom-up, han proporcionat sistemes d’alliberament de 

fàrmacs més eficients, controlant la mida i la forma dels materials obtinguts [Zhang, 

2013]. La interacció de farmacèutics, enginyers, químics, físics i metges, entre d’altres 

ha afavorit el disseny de nous sistemes d’alliberament de fàrmacs estudiant els 

fenòmens de transport a través de materials avançats en diferents condicions de 

contorn, obtenint nous dispositius i perfils cinètics inesperats [Sharp, 2011]. Les 

innovacions en química de materials han afavorit el desenvolupament de nous 

sistemes terapèutics (drug delivery systems), creant vehicles biocompatibles i 

biodegradables que permeten la vectorització (targeting), i que poden controlar 

l’alliberament de la molècula activa en funció d’estímuls del medi. En els darrers anys, 

la nanotecnologia ha revolucionat conceptualment l’administració de medicaments, 

fent possible un augment de l’índex terapèutic, que es tradueix en una millora de 

l’activitat farmacològica disminuint la toxicitat, així com la vectorització de fàrmacs a 

teixits i cèl·lules. No obstant, és l’estudi dels sistemes nanoestructurats, la correcta 

caracterització, i l’estudi de la cinètica d’alliberament i la biodistribució dels fàrmacs el 

que permet el disseny òptim d’aquestes noves formes farmacèutiques [Couvreur, 

2013]. El desenvolupament de nous sistemes nanoestructurats d’alliberament controlat 

de fàrmacs, tals com els hidrogels i els materials porosos, basats en un polímer 

biocompatible d’origen natural com és l’àcid hialurònic, la caracterització i l’estudi de la 

cinètica d’alliberament ha sigut l’objectiu de la present Tesi doctoral. 

 

L’àcid hialurònic és un polímer glicosaminoglicà no sulfatat, de gran interès en 

tecnologia farmacèutica per tractar-se del principal component de la matriu 

extracel·lular i per la seva àmplia distribució als teixits de l’organisme humà [Schaefer, 

2010]. És biocompatible, biodegradable, no tòxic, i no immunogènic; a més, receptors 

de l’àcid hialurònic estan sobreexpressats en cèl·lules tumorals, havent centrat l’interès 
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dels investigadors en recerca biomèdica en els darrers anys  [Dosio, 2015; Oyarzun-

Ampuero, 2013]. Malgrat les interessants propietats de l’àcid hialurònic, una de les 

seves principals dificultats en el desenvolupament de formes de dosificació es la baixa 

eficiència d’encapsulació de molècules hidròfobes i la poca estabilitat in vivo, ja que és 

ràpidament eliminat per dilució i degradat per l’enzim hialuronidasa. Un dels reptes del 

treball desenvolupat en aquesta tesi ha sigut el desenvolupament de noves formes 

d’alliberament controlat de fàrmacs lipòfils basats amb àcid hialurònic que minimitzin 

aquestes limitacions. 

 

Els hidrogels són estructures basades en xarxes polimèriques tridimensionals 

hidròfiles que tenen la capacitat d’absorbir una gran quantitat d’aigua o de fluids 

biològics [Lee, 2013]. Quan estan constituïts per polímers biocompatibles representen 

un bona opció per a ser utilitzats com a sistemes d’alliberament de fàrmacs, ja que les 

seves propietats físiques són similars a la dels teixits biològics [Buddy, 1976]. A més, 

els hidrogels presenten una mínima tendència d’absorció de proteïnes dels fluids 

biològics degut a la seva baixa tensió interficial [Hoffman, 1974]. La capacitat que 

mostren per a encapsular i alliberar molècules de diferent grandària gràcies a la seva 

capacitat d’inflament, els fan adequats per a diferents vies d’administració [Bhattarai, 

2010].  S’han utilitzat freqüentment en el desenvolupament de sistemes intel·ligents 

d’alliberament de fàrmacs, els smart hydrogels, que experimenten canvis d’estructura 

per influència d’estímuls externs o interns, tals com la temperatura, els camps elèctrics 

o magnètics, pH i la composició del medi, entre d’altres [Qiu, 2012]. L’entrecreuament 

de les cadenes polimèriques d’un hidrogel permet la formació d’una xarxa 

tridimensional mitjançant unions covalents, ponts d’hidrogen o interaccions iòniques 

que modifica les seves propietats i augmenta l’estabilitat fisicoquímica del sistema 

[Álvarez-Lorenzo, 2013]. Malgrat que es poden trobar a la bibliografia un gran nombre 

de publicacions relacionades amb sistemes d’alliberament de fàrmacs basats en 

hidrogels, els medicaments i dispositius comercialitzats són escassos [Lee, 2013], ja 

que cal optimitzar les propietats dels hidrogels relacionades amb la seva seguretat, 

biodegradabilitat, eficiència d’encapsulació, i control cinètic de l’alliberament de 

fàrmacs.      

 

Els materials porosos estructurats suposen una innovació galènica com a sistemes 

d’administració de fàrmacs. Entre els diferents materials descrits a la bibliografia els 

darrers anys, cal destacar el materials obtinguts mitjançant la utilització d’emulsions 

altament concentrades com a plantilla, que permeten un control de la mida i de la 
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forma dels pors [Blin, 2006; Canal, 2012; Esquena, 2003]. Les escumes sòlides 

polimèriques de baixa densitat amb macropors interconnectats es poden obtenir per la 

polimerització o la deposició polimèrica a la fase contínua d’emulsions altament 

concentrades. Quan el procés té lloc a la fase interna, és possible obtenir material en 

forma de partícules. En aquest sentit, el nostre grup de recerca ha estat pioner en el 

desenvolupament de materials meso/macroporosos a partir d’emulsions altament 

concentrades de fase externa aquosa i oliosa per diferents aplicacions industrials 

[Esquena, 2006]. En la present Tesi doctoral s’ha estudiat el desenvolupament de 

materials porosos, a partir d’emulsions altament concentrades W/O i O/W, basats en 

un polímer biocompatible com és l’àcid hialurònic per estudiar l’alliberament controlat 

de molècules amb activitat farmacològica. 

 

A l’apartat d’introducció d’aquesta Tesi doctoral es farà una descripció sistemàtica de 

l’àcid hialurònic com a polímer d’origen natural biocompatible que ha servit de base pel 

desenvolupament dels hidrogels i els materials porosos com a sistemes d’alliberament 

controlat d’un fàrmac antiinflamatori no esteroïdal, el ketoprofè. Es descriuran els 

líquids iònics i els tensioactius cataniònics que s’han preparat a partir del ketoprofè 

amb la finalitat d’incrementar la solubilitat en aigua i afavorir la incorporació en 

formulacions hidròfiles. Així mateix s’explicaran les propietats característiques dels 

hidrogels per poder ser utilitzats com a sistemes d’alliberament de fàrmacs i dels 

materials porosos obtinguts a partir d’emulsions altament concentrades.  

 
 

1.1- Àcid Hialurònic 
 

1.1.1.- Estructura química i propietats característiques 

 
L’àcid hialurònic (HA), també conegut com hialuronà [Balazs, 1986], és un dels 

components majoritaris de la matriu extracel·lular. Els teixits dels vertebrats es 

mantenen units mitjançant una matriu complexa de macromolècules que retenen 

l’aigua i ions, mentre que permeten el pas de nutrients. Les molècules que composen 

aquesta matriu extracel·lular no només tenen un paper estructural sinó que també en 

regulen les funcions cel·lulars, i per tant posseeixen unes propietats biomecàniques i 

fisiològiques úniques. 
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L’HA és un polisacàrid lineal que pertany a la família dels glicosaminoglicans i 

consisteix en la repetició d’una unitat de disacàrid amb la següent fórmula general: 

sucre àcid - amino sucre. L’amino sucre del HA és la N-acetilglucosamina, que és un 

monosacàrid derivat de la glucosa i consisteix en una amida formada de la 

glucosamina i l’àcid acètic. El sucre àcid del HA és l’àcid glucurònic, que és un àcid 

carboxílic amb una estructura similar a la de la glucosa però amb un grup carboxílic en 

el sisè carboni. La N-acetilglucosamina i l’àcid glucurònic s’uneixen mitjançant enllaç 

glicosídic β[1-4] tal i com s’observa en la Figura 1.1.  

 

 

 

 
 

 

El polímer d’HA consisteix en la repetició d’aquest disacàrid unit mitjançant enllaç 

glicosídic β[1-3]. L’HA pot arribar a pesos moleculars de fins a 10.000 kDa, essent un 

dels components més grans dels que forma part la matriu extracel·lular [Price, 2007].   

 

Les propietats hidrodinàmiques i mecàniques de la matriu extracel·lular venen 

determinades en gran mesura per les propietats que presenta l’HA en solució. En una 

solució diluïda d’HA en condicions fisiològiques, les cadenes d’HA adopten una 

conformació d’espirals distribuïdes al atzar. Tot i tractar-se d’una solució diluïda, 

aquestes  cadenes ocupen un gran domini hidrodinàmic degut principalment al seu 

elevat pes molecular, la grandària de les unitats monomèriques, i la dificultat de les 

rotacions al voltant dels enllaços glicosídics [Cowman, 2005]. A concentracions 

superiors, els dominis hidrodinàmics de les cadenes d’HA se solapen. Aquest 

solapament es veu traduït en un gran augment en la seva viscoelasticitat. Cal destacar 

que aquest comportament ja s’observa amb concentracions relativament baixes d’HA 

en solució (al voltant del 1%); a més, segueix un comportament pseudoplàstic 

Figura 1.1. Estructura química de l’HA.



 

 

 
20 
   

1 INTRODUCCIÓ 

(viscositat dependent de la velocitat de cisalla), que condiciona les seves aplicacions 

terapèutiques. La seva administració a l’organisme humà es pot realitzar per injecció 

d’una agulla relativament petita. Finalment, cal destacar l’elevada capacitat de l’HA per 

a retenir aigua, fins a mil vegades el seu pes [Cowman, 2005]. 

 

L’HA es pot trobar en diferents teixits de l’organisme. S’estima que la seva quantitat 

total present en l’organisme d’una persona adulta d’uns 70 Kg de pes es troba entre 

11-17 g [Laurent, 1991]. Està distribuït de major a menor concentració: al fluid sinovial 

(1400-3600 µg/g), a la pell (200 µg/g), a l’humor vitri (140-338 µg/g), al cervell (35-115 

µg/g), a la limfa toràcica (8.5-18 µg/g), i en menor mesura al plasma sanguini (0.01-0.1 

µg/g) [Fraser, 1997].  

 

L’HA va ser aïllat per primera vegada per Karl Meyer i John Palmer l’any 1934 de 

l’humor vitri dels ulls de les vaques [Mayer, 1934]. Van observar que la substància 

estava formada per dues molècules de sucre, una de les quals era l’àcid urònic. Per 

aquest motiu van proposar el nom d’àcid hialurònic, que prové d’una composició entre 

la paraula grega hyalos que significa vitri i de la paraula àcid urònic. L’HA va ser 

utilitzat comercialment per primera vegada l’any 1942 quan Endre Balazs va sol·licitar 

una patent per al seu ús com a substitutiu de la clara d’ou en productes de rebosteria.  

 

La primera aplicació mèdica de l’HA va tenir lloc a finals del 1950 per a la substitució 

del humor vitri en cirurgia ocular [Cravioto, 1950]. L’HA que s’utilitzava inicialment 

provenia del cordó umbilical humà [Weissmann, 1954]. Poc després, es va començar a 

extreure de les crestes dels galls, ja que permetia l’obtenció d’un HA més pur i de 

major pes molecular [Swann, 1968]. Actualment, l’HA s’obté d’altres fonts com els 

bacteris Streptococcus equi. i Streptococcus zooepidemicus [Bracke, 1985]. Això ha 

permès d’obtenir HA amb rendiments molt elevats i grans pureses, permetent el seu ús 

en diferents aplicacions. L’estructura química de l’HA va acabar de ser resolta per Karl 

Mayer i els seus col·laboradors durant la dècada de 1950 [Rapport, 1951]. Des de 

llavors, les propietats fisicoquímiques que presenta l’HA així com les seves funcions 

biològiques s’han publicat en nombrosos articles [Almond, 2007].  

 

En els mamífers, la degradació enzimàtica de l’HA resulta de l’acció de tres enzims: la 

hialuronidasa (hyase), la b-D-glucuronidasa, i la β-N-acetil-hexosaminidasa [Roden, 

1989; Stern, 2006]. En general l’enzim hialuronidasa trenca l’HA d’elevat pes molecular 

en oligosacàrids (~10 monosacàrids), mentre que l’enzim b-D-glucuronidasa, i el β-N-
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acetil-hexosaminidasa trenquen els oligosacàrids en fragments més petits [Leach, 

2004]. Aquests oligosacàrids juntament amb els fragments més petits, tenen propietats 

proangiogèniques, procés fisiològic que consisteix en la formació de vasos sanguinis 

nous a partir de vasos preexistents [West, 1985]. Més tard, també es va demostrar que 

aquests fragments poden estimular la proliferació de les cèl·lules del teixit connectiu, 

fibroblasts, i col·lagen [Rooney, 1993]. A més, també són importants com a marcadors 

de la degradació de la matriu extracel·lular que té lloc en processos infecciosos i en 

ferides [Taylor, 2004]. 

 

 

1.1.2.- Aplicacions biomèdiques de l’àcid hialurònic  

 

La funció de l’HA en l’organisme és, entre d’altres, la de lubricar les parts mòbils del 

cos, com les articulacions i els músculs [Balazs, 1989]. Així l’HA s’utilitza en 

aplicacions biomèdiques tals com el manteniment del teixit connectiu, la hidratació de 

la pell o en la viscosuplementació del teixit intraarticular [Barbucci, 2002; Neo, 1997]. A 

més, l’HA presenta un efecte antiinflamatori que ajuda a atenuar el dany en les 

articulacions [Masuko, 2009].   

 

L’HA es pot unir a fàrmacs o a transportadors de fàrmacs. La formació de conjugats 

entre l’HA i un fàrmac o l’associació a sistemes col·loïdals com les micel·les o les 

nanopartícules presenta nombrosos avantatges [Dosio, 2015]. La propietat més 

important d’aquestes associacions és l’increment de la solubilitat del fàrmac que es pot 

aconseguir. Un altre avantatge és la modificació de les propietats biofarmacèutiques, 

ja que l’associació d’un fàrmac a l’HA pot augmentar la semivida plasmàtica, 

disminuint el mecanisme d’aclariment, aconseguint una funció similar a la que s’obté 

amb el polietilenglicol (PEG) [Han, 2015]. Una altra característica dels conjugats d’HA 

està relacionada amb la teràpia anticancerosa. En aquest sentit, cal destacar la 

formació de conjugats d’HA i fàrmacs antineoplàstics com el butiral [Speranza, 2005], 

paclitaxel [Montagner, 2013], camptotecina [Yang, 2013], doxorubicina [Oommen, 

2014], i cisplatí [Quan, 2014], entre d’altres. S’ha descrit a la bibliografia una millora de 

la distribució de fàrmacs antineoplàstics en els teixits tumorals per l’augment de 

l’efecte de permeació i retenció incrementada (EPR, enhanced permeation and 

retention) [Wei, 2013], selectivitat per les cèl·lules tumorals [Hertweck, 2011; Misra, 
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2011], i també una major eficàcia enfront de l’efecte de resistència al fàrmac (MDR, 

multidrug resistence) [Russo, 2008].  

 

En quan a la incorporació d’HA a sistemes col·loïdals s’ha descrit a la bibliografia 

assajos preclínics d’associacions d’HA a materials orgànics nanoestructurats com les 

micel·les [Li, 2015], els liposomes [Arpicco, 2013], i les nanopartícules [Huang, 2014], 

per a l’alliberament d’agents anticancerosos. També s’ha associat l’HA a materials 

inorgànics nanoestructurats generalment com a agent d’imatge i diagnosi. En aquest 

sentit cal destacar els estudis realitzats amb quantum dots [Xu, 2015], nanopartícules 

metàl·liques d’or i òxid de ferro [Muddineti, 2015; Thomas, 2015], nanopartícules 

basades en derivats del carboni [Kwag, 2013], i nanopartícules de sílice nanoporosa 

[Zhao, 2015]. Així mateix, s’ha estudiat la incorporació d’agents anticancerosos a 

hidrogels per a ser administrats per via intraperitoneal en animals d’experimentació 

[Emoto, 2014]. La majoria de les associacions descrites a la bibliografia difícilment 

arriben a aplicacions clíniques degut principalment a la toxicitat dels excipients 

utilitzats en la seva preparació.   

 

Un dels usos més generalitzats de l’HA, degut a les seves propietats viscoelàstiques i 

lubricants, és en el tractament de malalties articulats com la osteoartritis. Un exemple 

de formulacions basades en HA per a aquest usos són: Hyalgan®, Artzal®, i Hiartyl® 

[Maheu, 2002]. Aquestes formulacions es basen en solucions d’HA de baix pes 

molecular que permeten un suport mecànic de les articulacions. Les solucions d’HA 

s’han demostrat útils per a reduir la formació d’adherència postoperatòria després de 

cirurgia abdominal i ortopèdica gràcies a les seves propietats lubricants [Zeng, 2007]. 

L’HA en solució també s’ha utilitzat en l’alliberament de fàrmacs per a diverses vies 

d’administració, com la oftàlmica, nasal, pulmonar, parenteral i tòpica (Hazomes-B2TM, 

Concept-HATM, HyanalgeseTM) [Brown, 2005], ja que les seves propietats 

mucoadhesives permeten retenir el fàrmac en el seu lloc d’acció. 

  

Existeixen, però, nombrosos estudis que demostren que l’administració d’HA a 

l’organisme presenta una ràpida eliminació. Tal i com reporten Fraser i Lauren [Fraser, 

1997; Laurent, 1991], l’eliminació d’HA exogen es produeix tant a nivell local com per 

mitjà del sistema limfàtic. A més, la semivida, també depèn del teixit on s’administra. 

Així, s’ha determinat que la semivida en el teixit intraarticular és de només un dia. 

Sembla ser que, tot i que l’HA presenta unes propietats molt prometedores per al 

tractament de malalties articulars com l’artritis, la seva ràpida eliminació fa que la seva 
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administració s’hagi de fer de manera repetida. Això pot provoca una baixa adherència 

al tractament per part del pacient, així com problemes associats a la seva 

administració repetida com són les infeccions. 

 

És necessària una modificació química que faci l’HA resistent a la seva ràpida 

degradació in vivo. Recentment, s’han obtingut biomaterials basats en HA que 

mitjançant una modificació química, permeten d’obtenir les propietats fisicoquímiques i 

mecàniques desitjades per a diferents aplicacions. Tenint en compte l’estructura 

química de l’HA, hi ha tres grups presents en el disacàrid que permeten modificacions 

químiques: els hidroxils (-OH); l’àcid carboxílic (-COOH) present en l’àcid glucurònic; i 

la amina (-NH-) de la N-acetilgucosamina (després d’una prèvia desacetilació). Els 

més utilitzats, però, són els grups hidroxils i el carboxílic. A través dels grups hidroxils 

es poden dur a terme reaccions com: sulfatació, permetent una biocompatibilitat del 

polímer amb la sang; esterificació amb un àcid; o oxidació amb periodat [Rinaudo, 

2008]. Amb el grup carboxílic, la literatura també raporta diferents reaccions, entre les 

que destaquen les esterificacions mitjançant alcohols benzílics que permeten 

augmentar la lipofília del polímer (HYLAFF®) [Benedetti, 1993].  

  

Per a l’obtenció de biomaterials basats en HA per a aplicacions biomèdiques, 

l’estratègia més estudiada en la literatura és l’entrecreuament. Aquest consisteix en 

l’ús dels grups funcionals que presenta l’HA per a unir les cadenes de polímer 

mitjançant l’addició d’un espècie química (agent entrecreuant). L’entrecreuament es 

pot produir per enllaç iònic o bé  per enllaç covalent. Per a l’entrecreuament covalent 

de les cadenes d’HA, els agents entrecreuants més utilitzats són: els diglicidils èters 

[Aegrup, 1998; Collins, 2007; Zawko, 2009], les divinilsulfones sota condicions 

alcalines [Hahn, 2004; Sannino, 2003]; els glutaraldehids [Crescenzi, 2003; Tomihata, 

1997], biscarbodiimida [Kuo, 1991], hidrazides multifuncionals sota condicions àcides 

[Prestwich, 1998b]. L’entrecreuament de les cadenes polimèriques d’HA han permès 

l’obtenció d’una gran varietat de materials en diferents formes, entre les quals 

destaquen: films, microesferes, liposomes, fibres, i hidrogels [Xu, 2012]. Alguns agents 

entrecreuants descrits a la bibliografia no són adequats per aplicacions biomèdiques 

degut a la seva toxicitat. 

 

El primer hidrogel d’HA va ser preparat per Laurent et al. l’any 1964 mitjançant 

l’entrecreuament de l’HA amb el 1,2,3,4-diepoxibutà [Laurent, 1964]. Els grups epòxids 

han demostrat una gran eficàcia en l’entrecreuament de l’HA [De Boulle, 2013; Wang, 
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2005; Zawko, 2009]. Actualment existeixen productes comercialitzats com a implants 

en cirurgia estètica que utilitzen agents químics amb grups epòxids per a entrecreuar 

l’HA (Hyalform®, Juvederm®, Restylane®) [Prestwich, 1998a]. 

 

En la present Tesi doctoral s’utilitzarà per a entrecreuar l’HA un diglicidil èter amb dos 

grups epòxids terminals, el butanediol diglicidil èter (BDDE). Aquest agent entrecreuant 

s’ha seleccionat per ser un dels més citocompatibles. A més, el seu ús en 

l’entrecreuament de l’HA es troba en formulacions aprovades per la Food and Drug 

Administration (FDA) d’EEUU des del l’any 2003 [Brandt, 2008]. 

 
 

1.2.- Hidrogels 

 

1.2.1.- Propietats generals i aplicacions biomèdiques 

 
Els hidrogels són estructures basades en xarxes polimèriques tridimensionals 

hidròfiles que tenen la capacitat d’absorbir una gran quantitat d’aigua o de fluids 

biològics [Lee, 2001; Peppas, 2000]. En funció de la naturalesa de les unions 

involucrades en la conformació de la xarxa tridimensional, els hidrogels es  

classifiquen en: hidrogels físics o hidrogels químics.  

 

En els hidrogels físics, l’entrecreuament entre les cadenes polimèriques és realitza 

mitjançant interaccions secundaries no covalents com interaccions de Van der Waals, 

hidrofòbiques, ponts d’hidrogen y electrostàtiques [Kunzler, 2002; Tsitsilianis, 2002]. 

Aquestes interaccions són febles, de manera que aquests tipus d’hidrogels solen ser 

termoplàstics, es fonen a elevades temperatures, i requereixen poca energia per la 

seva deformació. En canvi, els hidrogels químics són aquells en que l’entrecreuament 

de la xarxa és deguda a enllaços covalents. Aquestes interaccions més fortes fan que 

aquests tipus d’hidrogels siguin termostables i absorbeixin més energia durant la seva 

deformació, a més, aquests conserven la seva morfologia externa quan s’expandeixen. 

L’entrecreuament de les cadenes polimèriques proporcionen a l’hidrogel la seva 

estructura i el fan insoluble.   
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Els hidrogels també es poden classificar segons altres criteris [Kunzler, 2002]: 

 

• La composició polimèrica. Els hidrogels poden ser homopolimèrics, hidrogels 

constituïts d’una sola classe de monòmer, o copolimèrics, si estan formats per 

diferents tipus de monòmers. 

 

• La naturalesa dels seus grups funcionals. Els hidrogels poden ser no iònics 

(neutres), iònics (aniònic o catiònics), o amfòters. 

 
• L’estructura física.  Els hidrogels es poden classificar en: amorfs, semi-cristal·lins, 

o cristal·lins. 

 
• La seva morfologia. Matrius, films, o microesferes depenent de les tècniques de 

polimerització involucrades en el procés de preparació. 

 
• L’origen del polímer. Els hidrogels es poden classificar en naturals o sintètics. Una 

de les principals limitacions de les aplicacions farmacèutiques dels hidrogels 

sintètics no biodegradables és que han de ser extrets de l’organisme després de 

la seva utilització. 

 
 

Els paràmetres més importants per a la caracterització de la xarxa polimèrica que 

constitueixen els hidrogels són: a) la quantitat màxima de fluid absorbit i retingut per 

l’hidrogel, que també s’indica mitjançant el swelling ratio (SR), b) el grau 

d’entrecreuament de l’hidrogel, determinat per la relació entre el número de mols 

d’entrecreuant i mols de polímer, i c) la grandària de malla de l’hidrogel, que 

proporciona la mesura de l’espai disponible o accessible entre les cadenes 

polimèriques.   

 

El caràcter hidròfil dels hidrogels és degut a la presència en la seva estructura de 

grups polars com: alcohols, àcids carboxílics, amides i àcids sulfònics [Friends, 1993]. 

L’inflament màxim que poden assolir els hidrogels (SR) dependrà en major mesura del 

grau d’entrecreuament que presenti l’hidrogel, ja que com major sigui l’entrecreuament 

més intensa serà la cohesió entre les cadenes polimèriques i per tant menor la seva 

mobilitat i el seu inflament [Andrade, 1976].  
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Els primers en preparar hidrogels van ser Wichterle i Lim l’any 1960 mitjançant 

l’entrecreuament de metracrilat de 2-hidroxietilè (HEMA) [Wichterle, 1960]. 

Posteriorment, els estudis desenvolupats per Nikolaos Peppas amb l’obtenció 

d’hidrogels per vies químiques i Vladimir Lozinski amb l’obtenció de criogels mitjançant 

la tècnica de congelació/descongelació, han demostrat el gran potencial d’aquesta 

materials per a aplicacions biomèdiques [Lozinsky, 2014; Peppas, 1987].  

 

Els hidrogels constituïts de polímers biocompatibles representen un bona opció per a 

ser utilitzats com a sistemes d’alliberament de fàrmacs. Les seves propietats físiques 

són similars a la dels teixits biològics, ja que són capaços d’absorbir una gran quantitat 

d’aigua i tenen una consistència similar [Buddy, 1976]. A més, els hidrogels presenten 

una mínima tendència d’absorció de proteïnes dels fluids biològics degut a la baixa 

tensió interficial que presenten [Hoffman, 1974]. Finalment, la capacitat que mostren 

per a encapsular i alliberar molècules de diferent grandària gràcies a la seva capacitat 

d’inflament, els fan adequats per a diferents vies d’administració [Bhattarai, 2010].   

 

L’ús dels hidrogels com a sistemes d’alliberament controlat de fàrmacs es troba 

àmpliament descrit en la literatura [Peppas, 2000]. La cinètica d’alliberament de 

fàrmacs des dels hidrogels depèn en primer lloc, de les propietats del fàrmac tals com: 

el seu pes molecular, la seva solubilitat en el medi receptor i la seva afinitat amb 

l’hidrogel [Reinhart, 1981]. A més, també dependrà de les característiques de l’hidrogel 

tals com l’àrea superficial, la geometria, el grau d’entrecreuament, i la 

biodegradabilitat. El fàrmac ha de difondre a través de la matriu polimèrica fins a 

arribar al medi extern de manera que les condicions estructurals (porositat, densitat de 

la matriu polimèrica) de l’hidrogel així com la forma de la seva superfície seran factors 

rellevants en l’alliberament d’aquest. Així, mitjançant el control de l’estructura de 

l’hidrogel és possible de controlar també l’alliberament de fàrmacs que es troben en el 

seu interior.  Els hidrogels biodegradables presenten l’avantatge que no hauran de ser 

extrets de l’organisme per tècniques quirúrgiques [Lee, 2013].   

 

En els darrers anys hi ha hagut un interès creixent en l’estudi de la resposta que tenen 

aquests sistemes, en funció de l’entorn que els envolta. Així, aquesta resposta pot 

venir deguda a estímuls externs tals com: la temperatura, el pH, el camp elèctric, la 

força iònica, la llum, entre d’altres [Dusek, 1968; Qiu, 2001; Tanaka, 1978]. Els 

hidrogels que tenen una resposta davant d’estímuls externs reben el nom d’hidrogels 

intel·ligents (smart hydrogels). 
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Pel que fa a la resposta davant de la temperatura, existeixen una sèrie de polímers 

que presenten una transició de fase degut a un canvi en la temperatura. La 

característica comuna d’aquests polímers és la presència de grups lipòfils tals com 

metils, etils i propils. D’aquests, el més usat és el poli(N-isopropilacrilamida), que té 

una temperatura de solució crítica (LCST) més baixa, és a dir, el polímer esdevé 

soluble per sota d’aquesta temperatura. En aquest cas entre 25°C i 32°C, propera a la 

temperatura de l’organisme. Això fa que aquest polímer sigui molt usat en el 

desenvolupament de sistemes d’alliberament controlat de fàrmacs basats en una 

transició de fases sol-gel a la temperatura de l’organisme [Qiu, 2001].  

 

Tots els polímers que són sensibles al pH contenen grups àcids o grups alcalins 

capaços d’acceptar o alliberar un protó en resposta a canvis en el pH del medi. Els 

polímers amb un gran número de grups ionitzables reben el nom de polielectròlits. Els 

hidrogels formats de polielectròlits presenten una gran diferència en les seves 

propietats d’inflament depenent del pH de l’entorn. Així, per a hidrogels que tenen 

grups àcids, aquests es trobaran ionitzats amb càrrega negativa per a valors del pH 

superiors al pKa de l’àcid, de manera que experimentaran un gran inflament degut a la 

repulsió de les cadenes polimèriques entre si. Mentre que per hidrogels amb grups 

bàsics el seu comportament serà al contrari, experimentaran una contracció a pHs 

alcalins i un inflament a pHs àcids. Els hidrogels sensibles al pH són molt utilitzats en 

sistemes d’alliberament controlat de fàrmacs. Aquests són interessants quan es vol 

administrar el fàrmac per via oral. En efecte, la diferència de pH que presenta el tracte 

gastrointestinal (estómac pH = 1~3, intestí prim pH = 4.8~8.2, colon pH = 7~8) [Evans, 

1988], permet diferents graus d’inflament de l’hidrogel, de manera que l’alliberament 

de fàrmac es produirà de manera selectiva en aquesta regió degut a l’inflament de 

l’hidrogel.  

 

El potencial elèctric també pot ser utilitzat com a estímul extern per a modificar les 

propietats d’inflament dels hidrogels. Normalment, aquests hidrogels estan constituïts 

de polielectròlits. Quan aquests tipus d’hidrogels inflats es col·loquen entre dos 

elèctrodes i s’hi aplica una diferència de potencial, experimenten una contracció 

quimicomecànica anisotròpica, en la direcció del camp elèctric, induïda pel camp 

elèctric [Gong, 1994]. Els hidrogels sensibles al camp elèctric s’han estudiat com a 

sistemes d’alliberament controlat de fàrmacs. Hidrogels constituïts de poli(2-

acrilamido-2-metil-1-acid propanesulfonic) (PolyAMPS) són capaços d’alliberar 

hidrocortisona de manera pulsàtil mitjançant l’ús de camps elèctrics [Kwon, 1991]. 



 

 

 
28 
   

1 INTRODUCCIÓ 

Altres aplicacions d’aquest tipus d’hidrogels són la d’actuadors mecànics o com a 

músculs artificials per a diferents aplicacions [Osada, 1992]. 

 

Els hidrogels que responen a la llum tenen aplicacions com a interruptors òptics, 

unitats de visualització, i també com a sistemes d’alliberament controlat de fàrmacs per 

via oftàlmica. Els hidrogels que responen a la llum es poden dividir entre aquells que 

ho fan a la llum ultraviolada (UV) o bé aquells que ho fan en el visible. Un exemple 

d’hidrogels que responen a la radiació UV el tenim amb aquells que incorporen en la 

matriu polimèrica una molècula tal com la bis(4-di-metilamono) fenilmetil leucocianina. 

Al sotmetre l’hidrogel a radiació UV aquest s’ionitza, provocant un inflament. Quant la 

radiació remet la molècula torna a la seva forma no ionitzada de manera que l’hidrogel 

es contrau [Mamada, 1990]. 

 

La major part de referències trobades a la bibliografia relacionades amb sistemes 

d’alliberament de fàrmacs basats en hidrogels es refereixen a les seves propietats per 

a millorar la solubilitat, inflament en medi aquós i alliberament controlat de fàrmacs. 

Malgrat l’elevat nombre d’articles publicats, els hidrogels aprovats per les agències del 

medicament (FDA, EMA) és molt reduït [Lee, 2013], i la majoria estan relacionat amb 

lents de contacte, lents intraoculars, material pel tractament de ferides, segellants 

quirúrgics, expansors de teixits i pegats transdèrmics. El motiu que un nombre tant 

reduït d’hidrogels investigats arribi a la pràctica clínica és la necessitat d’optimitzar la 

seguretat, la biodegradabilitat, l’eficàcia d’encapsulació de fàrmacs i el control en la 

cinètica d’alliberament. 

 

 

1.2.2.- Incorporació de fàrmacs als hidrogels 

     

Una de les principals limitacions dels hidrogels com a sistemes d’alliberament de 

fàrmacs és la dificultat per a la incorporació homogènia de molècules lipòfiles a 

l’estructura de l’hidrogel. 

 

S’han descrit dos mètodes per incorporar fàrmacs a l’interior de matrius polimèriques 

com els hidrogels: el mètode d’absorció, i el mètode d’atrapament. El mètode 

d’absorció consisteix en la preparació prèvia de l’hidrogel per després inflar-lo amb una 

solució de fàrmac, d’aquesta manera aquest queda a l’interior de la matriu polimèrica 
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(Figura 1.2a). Aquest mètode permet una eficaç incorporació de fàrmacs hidròfils. 

L’altre mètode és el d’atrapament, que consisteix en preparar l’hidrogel i entrecreuar la 

matriu polimèrica al medi on es troba dissolt el fàrmac. Així, un cop s’obté l’hidrogel, 

aquest conté el fàrmac en el seu interior (Figura 1.2b). Aquest mètode té l’avantatge 

respecte a l’anterior que permet la incorporació tant de fàrmacs hidròfils com lipòfils 

[Bhattarai, 2010]. 

a)  

 
b) 

 

 
 

 

Una aproximació metodològica per incrementar la solubilitat de fàrmacs insolubles en 

aigua en medi aquós, que s’ha utilitzat en aquesta Tesi doctoral i que es descriu a 

continuació, és la formació de líquids iònics i tensioactius cataniònics. L’augment de la 

solubilitat en aigua afavoreix la incorporació dels fàrmacs a formulacions com els 

hidrogels i altres formulacions hidròfiles. 

 

 

1.2.2.1.- Formació de líquids iònics 

 

Els líquid iònics són sals orgàniques sintetitzades mitjançant la combinació entre un 

catió i un anió que tenen la particularitat de tenir el punt de fusió per sota dels 100ºC. 

Figura 1.2. Representació esquemàtica dels mètodes d’incorporació de fàrmacs en 
matrius polimèriques: a) mètode d’absorció, i b) mètode d’atrapament. 
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Així, en funció de la natura del catió i l’anió, podem trobar aquestes sals en estat líquid 

a temperatura ambient. És per això que reben el nom de líquids iònics. 

 

En les dues últimes dècades, l’interès per als líquids iònics ha augmentat de manera 

considerable. Així podem trobar un gran número de publicacions en els que s’inclouen 

el seu ús en síntesi química [Wasserscheid, 2007], tècniques separatives [Berthod, 

2008], enginyeria de fluids [Zhao, 2006], i en química analítica [Anderson, 2006]. Els 

líquids iònic a més de tenir unes propietats úniques com per exemple la baixa 

volatilitat, elevada conductivitat iònica, i la seva facilitat per a ser reciclats; es 

consideren part de la Green Chemistry, concepte desenvolupat a principis de la 

dècada dels anys 90 als Estats Units per referir-se a la reducció i eliminació en l’ús i la 

síntesis de substancies perilloses.  

 

Recentment, els líquids iònics també s’han utilitzat en aplicacions biomèdiques. Així, 

des de l’any 2007 s’han desenvolupat líquids iònics en els quals un dels seus 

components és un fàrmac (API-ILs) [Hough, 2007]. Els principals avantatges que 

presenten els líquids iònics en comparació a les formes sòlides dels fàrmacs són que 

permeten evitar el polimorfisme, la metaestabilitat, i la baixa solubilitat en medis 

aquosos [Jouannin, 2014]. L’ús dels líquids iònics permet modular propietats 

fisicoquímiques dels fàrmacs tals com la viscositat, la  polaritat, la temperatura de 

fusió, la permeabilitat, i la solubilitat [Stoimenovski, 2010]. Això fa que els líquids iònics 

representin un enorme potencial per a millorar la biodisponibilitat dels fàrmacs. 

Actualment, molts estudis se centren en determinar la toxicitat i les propietats 

biològiques dels líquids iònics per tal de poder assegurar el seu ús en aplicacions 

biomèdiques [Petkovic, 2011].  

 

Els líquids iònics basats en sals d’imidazoli (Figura 1.3) són els més utilitzats per a la 

majoria de grups d’investigació en aplicacions farmacèutiques.  

 

 
 

Figura 1.3. Estructura molecular general d’un líquid iònic basat en sal 
d’imidazoli.
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En general, la síntesi dels líquids iònics basats en imidazoli consta de dues etapes, per 

una banda la quaternització de l’anell d’imidazoli amb haloalcans, i després un 

bescanvi de l’anió halogenur per l’anió que es desitgi. El mètode clàssic del bescanvi 

de l’anió halur consistent en tractar la sal d’imidazoli en medi aquós amb un àcid o una 

sal metàl·lica, o en medi orgànic amb sals alcalines o amòniques, no permeten 

d’obtenir rendiments elevats [Alcalde, 2010]. Degut al seu baix rendiment, s’han 

desenvolupat altres mètodes. Un d’ells es basa en aprofitar l’acidesa del protó C(2)-H 

del nucli d’imidazoli que proporciona carbè N-heterocíclic mitjançant l’addició d’una 

base forta, i posteriorment la sal desitjada amb l’adició de l’àcid corresponent [Earle, 

2001].  

 

Un mètode alternatiu és el basat en l’ús de resines de bescanvi iònic (AER, anion 

exchange resin).  D’una banda es poden utilitzar resines carregades amb OH-, AER 

(OH- form), en aquest cas l’halur s’intercanvia per l’OH- de manera que s’obté l’hidroxil 

d’imidazoli que posteriorment es tractat amb un àcid determinat per a l’obtenció del 

líquid iònic desitjat [Fukumoto, 2005; Ogihara, 2004]. I per altra banda, les resines del 

tipus AER (A- form), que permetrà carregar la resina directament amb l’anió pel que es 

vol intercanviar l’halur i obtenir directament el líquid iònic [Machado, 2005]. Mitjançant 

aquest darrer mètode, Dinarès et al. han obtingut amb rendiments quantitatius líquids 

iònics basats en imidazoli en els quals l’anió és un àcid propiònic amb activitat 

antiinflamatòria [Alcalde, 2011]. Aquests líquids iònics confereixen al fàrmac una major 

solubilitat i per tant una millora en la seva biodisponibilitat.  

 
 

1.2.2.2.- Formació de tensioactius cataniònics 

 
Els tensioactius cataniònics son generalment sistemes bicatenaris, resultat d’una 

mescla equimolar de tensioactius de càrrega oposada en medi aquós (Figura 1.4).   

 

 

  
Figura 1.4. Representació d’un tensioactiu cataniònic bicatenari. 
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En funció de com es preparen els tensioactius cataniònics, a la literatura es distingeix 

entre tensioactius cataniònics amb sals residuals (mescla entre un tensioactiu catiònic i 

un altre de aniònic) i tensioactius cataniònics purs [Tondre, 2001]. En aquests últims, 

els contra ions inorgànics associats als tensioactius són eliminats, i resulten més 

interessants en aplicacions farmacèutiques, ja que la presencia de sals residuals pot 

induir toxicitat. 

  

Existeixen quatre mètodes per a l’obtenció de tensioactius cataniònics purs descrits en 

la literatura:  

 

• Mètode d’extracció. Aquest mètode consisteix en una mescla, en condicions 

d’equimolaritat, de dos tensioactius de càrrega oposada dissolts prèviament en 

aigua. L’addició d’un solvent adequat permet d’extreure el tensioactiu 

cataniònic obtingut, mentre que les salts restants es troben en la fase aquosa 

[Khan, 1997].  

 

• Mètode de precipitació. Aquest mètode es pot dur a terme de dues maneres 

diferents. La primera consisteix en fer precipitar en solució aquosa la sal 

d’argent del tensioactiu aniònic associat inicialment amb un contraió potassi, 

sodi o liti. Després de la purificació del precipitat, aquest es dissolt dins d’una 

mescla d’aigua i solvent orgànic, i s’addiciona un tensioactiu catiònic amb un 

contraió del grup dels halògens (Cl- o Br-). Finalment, el tensioactiu cataniònic 

pur s’obté després de filtrar el precipitat d’halogenur d’argent. El segon mètode 

consisteix en la preparació d’una solució aquosa sobresaturada de quantitats 

equimolars dels dos tensioactius de carrega oposada. El parell iònic que 

precipita es filtra amb l’objectiu d’eliminar les sals residuals [Khan, 1997].  

 

• Mètode de bescanvi iònic. Aquest consisteix en dissoldre per separat els dos 

tensioactius, tant el catiònic com l’aniònic, en solvents adequats. Fent passar 

els tensioactius a través de columnes que contenen resines bescanviadores 

d’ions, el tensioactiu catiònic passa a la seva forma hidròxid i el tensioactiu 

aniònic passa a la seva forma àcida. El tensioactiu cataniònic s’obté per reacció 

àcid-base entre els dos tensioactius un cop es barregen les dues solucions 

[Khan, 1997]. Un exemple d’aquest mètode és l’obtenció de tensioactius 

cataniònics a partir de la mescla entre àcid mirístic i la forma hidròxida del 

clorur d’hexadeciltrimetilamoni (CTAOH) [Zemb, 1999].      
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• Mètode de bescanvi d’un protó. Aquest mètode consisteix en una reacció àcid-

base mitjançant el bescanvi d’un protó entre un tensioactiu derivat d’un 

aminosucre i un tensioactiu que conté un grup àcid. En aquest mètode, una 

solució aquosa equimolar dels dos components s’agita durant el temps suficient 

per tal que la reacció tingui lloc. Es liofilitza la solució i s’obté el tensioactiu 

cataniònic amb un rendiment quantitatiu sense sals residuals [Blanzat, 1999a; 

Blanzat, 1999b]. 

 

Aquests mètodes de preparació de tensioactius bicatenaris són de gran interès ja que 

són molt més fàcils que la síntesis d’aquests per mitjà d’enllaç covalent, i a més, 

presenten les mateixes propietats d’agregació [Kaler, 1989].  

 
Els tensioactius cataniònics es caracteritzen per la seva capacitat de formar vesícules 

espontàniament en aigua [Bramer, 2007]. Les vesícules són molt interessants en 

aplicacions farmacèutiques. La seva estructura permet el transport de fàrmacs de 

manera molt versàtil. Com mostra la Figura 1.5 les vesícules permeten d’encapsular 

fàrmacs hidròfils dins de la cavitat aquosa o bé incorporar fàrmacs lipòfils dins 

l’estructura de la bicapa lipídica.  

 

 

 

 
 

 

Generalment, però, els tensioactius cataniònics precipiten degut a que els dos 

tensioactius de càrregues oposades són mesclats en condicions d’equimolaritat. 

Figura 1.5. Representació esquemàtica d’una vesícula carregada amb 
fàrmacs hidròfils i lipòfils. 
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D’aquesta manera, la interacció electrostàtica entre les dues càrregues provoca una 

reducció del cap polar del sistema i per tant una menor hidrofília d’aquest. Es per això 

que, normalment, les vesícules cataniòniques són constituïdes d’un excés de càrrega 

positiva o negativa. Així, per tal d’obtenir tensioactius cataniònics hidrosolubles 

provinents de mescles equimolars entre dos tensioactius, caldrà seleccionar-los 

adequadament per a augmentar la hidrofília del sistema.  

  

Així, Menger et al. van obtenir la primera associació cataniònica hidrosoluble, a 

l’equimolaritat, a partir d’un tensioactiu derivat de l’àcid glucurònic (Figura 1.6) 

[Menger, 1997].    

 

 

 
 

Més endavant es van obtenir diferents tensioactius cataniònics derivats de sucres 

[Blanzat, 2005; Pasc-Banu, 2004; Rico-Lattes, 2005; Soussan, 2008]. Aquests 

tensioactius cataniònics es van preparar per mitja de reaccions àcid-base entre N-

alquilamino-1-deoxilactitol (LHyd12 o LHyd16) i àcids grassos. La Figura 1.7 mostra 

l’estructura de dos tensioactius cataniònics solubles en aigua derivats del lactitol. El 

lactitol conferiex al tensioactiu cataniònic la hidrofília necessària per fer-lo soluble en 

aigua. A més, el tensioactiu derivat del lactitol es similar a la galactosilceramida 

(galβ1cer), de manera que té activitat anti-HIV [Blanzat, 1999a; Blanzat, 1999b; Brun, 

2003].   

 

 

Figura 1.6. Estructura molecular d’un tensioactiu cataniònic derivat d’un 
sucre. 
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En els darrers anys, s’han estudiat els tensioactius cataniònics com a sistemes 

d’alliberament de fàrmacs [Bramer, 2003]. Aquests nous sistemes d’alliberament 

consisteixen en l’ús dels tensioactius derivats de sucres i fàrmacs ionitzables capaços 

de formar l’associació cataniònica. La Figura 1.8 mostra com un fàrmac antiinflamatori 

(indometacina) amb un grup àcid s’ha combinat amb un tensioactiu derivat del lactitol 

(LHyd12) per a formar l’associació cataniònica. Aquests tipus d’associacions permeten 

una major solubilitat de fàrmacs lipòfils.  

 

 

 

Figura 1.8. Estructura molecular del tensioactiu cataniònic resultat de 
l’associació entre un fàrmac antiinflamatori (indometacina) i un tensioactiu 

derivat d’un sucre. 

Figura 1.7. Exemple d’estructures moleculars de tensioactius cataniònics 
derivats del lactitol A) bicatenaris i B) gèminis. 
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Els principals avantatges de l’ús de tensioactius derivats de sucres en sistemes 

d’alliberament de fàrmacs són la seva biocompatibilitat i biodegradabilitat ja que 

provenen de sucres, que són productes d’origen natural. A més, aquests tensioactius 

són interessants des del punt de vista econòmic pel fet que els sucres constitueixen 

una primera matèria natural disponible en gran quantitat. Una altra característica dels 

tensioactius derivats de sucres és que permeten solubilitzar fàrmacs lipòfils i 

afavoreixen la penetració cutània de principis actius sense introduir modificacions 

irreversibles en la pell [Consola, 2007]. 

 

 

1.2.3.- Alliberament de fàrmacs des dels hidrogels 

 

El temps d’alliberament d’un fàrmac des de formulacions d’hidrogels en general és 

molt curt [Lee, 2013]. Per aplicacions pràctiques es requereixen períodes més llargs, 

especialment quan han de ser implantats. Per això són necessàries formulacions més 

adequades on la cinètica d’alliberament sigui constant durant llargs períodes de temps. 

  

El procés d’alliberament d’un fàrmac des de matrius polimèriques tals com els 

hidrogels es pot dur a terme mitjançant dos mecanismes. El mecanisme de difusió i el 

mecanisme d’ordenació o inflament de les cadenes polimèriques. El mecanisme de 

difusió té lloc quan un fàrmac travessa el polímer, estimulat pel gradient de 

concentració existent entre el sistema d’alliberament i el medi receptor. Mentre que el 

mecanisme d’ordenació està relacionat amb l’alliberament de fàrmacs causat per 

l’inflament de les cadenes polimèriques degut a la gran afinitat d’aquestes per l’aigua o 

fluids biològics.   

  

Generalment, el processos de difusió de soluts des de sistemes que es troben en 

equilibri d’inflament compleixen la llei de Fick. Aquesta és un llei quantitativa en forma 

d’equació diferencial que serveix per a descriure diversos casos de difusió tant de 

matèria com d’energia en medis que inicialment no es troben en equilibri químic o 

tèrmic, assumint que el flux és proporcional al gradient de concentració o de 

temperatura respectivament (Eq 1.1).  

 

cDJ ∇−=
→

      (Eq 1.1) 
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Combinant la llei de Fick amb la llei de conservació de l’espècie c (Eq 1.2) en resulta 

l’equació de difusió o segona llei de Fick (Eq 1.3).  

 

    0=∇+
∂
∂ →

J
t
c

     (Eq 1.2) 

    02 =∇−
∂
∂ cD
t
c

    (Eq 1.3) 

 

Tenint en compte que la difusió té lloc només en una direcció, l’equació de difusió es 

refereix només en una dimensió (Eq 1.4). 
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    (Eq 1.4) 

 

Introduint les condicions inicials en que per a t=0 la concentració de fàrmac és 

homogènia en tot l’hidrogel, i que aquest té una alçada igual a l, la solució de l’equació 

de difusió es pot expressar en forma de sèries trigonomètriques (Eq 1.5).  
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on Mt es defineix com la quantitat de fàrmac alliberat en un temps igual a t, i Mmax és la 

quantitat total de fàrmac que pot ser alliberada des de l’hidrogel.  

 

Per a temps curts, la solució de l’equació de difusió es pot aproximar a una 

dependència en l’arrel quadrada amb el temps (Eq 1.6).  
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L’any 1963, Higuchi va proposar una equació semi-empírica que permetia descriure el 

procés d’alliberament a partir d’una de les cares de la matriu polimèrica tenint en 

compte el mecanisme de difusió Fickià (Eq 1.7) [Higuchi, 1961; Higuchi, 1963]. 



 

 

 
38 
   

1 INTRODUCCIÓ 

2/1

max

tC
M
M

H
t =      (Eq 1.7) 

on CH és la constant de difusió d’alliberament del fàrmac.  

  

No obstant, als sistemes que no es troben en equilibri d’inflament, la difusió pot ser del 

tipus no Fickiana. Això és degut a que les cadenes polimèriques han de respondre a la 

pressió d’inflament i ordenar-se per tal d’acomodar les molècules de dissolvent que 

penetren en el seu interior. Així, depenent de la velocitat d’ordenació del polímer en el 

procés d’inflament, la migració del solut pot ser o no del tipus Fickiana.      

 

En aquest sentit, l’any 1987 Ritger i Peppas van proposar una expressió semi-empírica 

per a estudiar la cinètica d’alliberament de fàrmacs des de sistemes polimèrics plans 

fora de l’equilibri en els que existia un acoblament entre el mecanisme Fickià i no 

Fickià (Eq 1.8). [Ritger, 1987] 

 

    tKtK
M
Mt

2
2/1

1
max

+=     (Eq 1.8) 

on K1 representa la contribució del mecanisme Fickià i K2 representa la contribució del 

mecanisme d’ordenació de les cadenes polimèriques. 

 

En aquesta Tesi doctoral s’ajustaran les cinètiques d’alliberament de fàrmacs des dels 

materials d’HA al model proposat per Ritger i Peppas, ja que resulta més complet que 

aquells en els que només es té en compte el mecanisme Fickià.  

 

Un cop descrites les característiques i propietats de l’HA juntament amb el potencial 

que representen els hidrogels com a sistemes d’alliberament de fàrmacs, en la present 

Tesi doctoral s’ha estudiat també l’obtenció de sistemes compartimentalitzats 

constituïts per HA, tals com els materials porosos obtinguts a partir d’emulsions 

altament concentrades. Els mètodes d’obtenció d’aquests materials, juntament amb les 

seves característiques s’exposaran en detall en l’apartat següent. 
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1.3 - Materials porosos obtinguts a partir d’emulsions 
altament concentrades 

 

Les innovacions en química de materials han portat al desenvolupament de sistemes 

d’alliberament de fàrmacs biocompatibles, biodegradables, capaços de vectoritzar al 

seu lloc d’acció, i sensibles als estímuls del medi [Zhang, 2013]. La nanotecnologia 

aporta eines per la fabricació de nous materials amb un control rigorós de la forma i la 

mida. En aquest sentit, els materials porosos obtinguts a base de polímers d’origen 

natural poden constituir una innovació galènica que ha estat poc estudiada en quan a 

la possibilitat d’incorporar molècules actives i controlar el seu alliberament. 

 

Els materials porosos orgànics i inorgànics es poden obtenir utilitzant emulsions com a 

plantilla, la qual cosa ofereix la possibilitat de controlar l’estructura a nivell macroscòpic 

i nanoscòpic, obtenint escumes sòlides i nanopartícules en funció de la localització del 

polímer a l’emulsió, i les diferents metodologies de preparació. Els treballs realitzats 

pel nostre grup de recerca han permès obtenir diversos materials porosos amb control 

de les seves característiques estructurals i mecàniques [Esquena, 2006]. No obstant la 

incorporació i alliberament de fàrmacs a partir d’aquestes estructures han estat poc 

estudiats. 

 

L’ús d’emulsions altament concentrades com  a medis de reacció han generat un gran 

interès en les darreres dècades. Al posseir un elevat volum de la fase dispersa, es 

possible d’obtenir materials amb una elevada porositat i baixa densitat, mitjançant la 

polimerització i/o entrecreuament en la fase contínua de l’emulsió. Els materials 

porosos s’obtenen després de l’eliminació de la fase dispersa de l’emulsió. També és 

possible l’ús d’aquest sistemes per a l’obtenció de materials en forma de partícules de 

mida controlada mitjançant la polimerització i/o entrecreuament en la fase dispersa de 

l’emulsió. 

 

A continuació es farà una breu descripció de la formació d’aquests materials porosos a 

partir d’emulsions altament concentrades. 
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1.3.1- Propietats generals d’emulsions 

 
Les emulsions són sistemes heterogenis formats per dues fases líquides immiscibles, 

una de les quals (la fase interna o dispersa) esta dispersa en forma de gotes a l’interior 

de l’altra, que s’anomena fase externa o contínua [Sherman, 1968].  

 

Existeixen diferents criteris per a classificar les emulsions. Tenint en compte la 

naturalesa de la fase dispersa aquestes es poden classificar en:  

 

• Emulsions del tipus oli en aigua (O/W), en el cas en que la fase dispersa sigui 

de naturalesa oliosa. 

 

• Emulsions del tipus aigua en oli (W/O), en el cas en que la fase dispersa sigui 

de naturalesa aquosa.  

   

En funció de la fracció de volum de la fase dispersa (Figura 1.9), les emulsions es 

poden classificar en: 

 

• Emulsions diluïdes, quan la fracció de volum de la fase dispersa és inferior a 

0.2. 

 

• Emulsions concentrades, quan la fracció de volum de la fase dispersa es troba 

en un valor comprès entre 0.2 i 0.74.  

 

• Emulsions altament concentrades, quan la fracció de volum de la fase dispersa 

és superior a 0.74, valor corresponent a l’empaquetament màxim d’esferes 

monodisperses [Lissant, 1966].  
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Les emulsions també es poden classificar en funció de la mida de gota de la fase 

dispersa. Així, quan els diàmetres de les gotes de la fase dispersa són inferiors a 200 

nm, les emulsions reben el nom de nano-emulsions [Nakajima, 1993; Solans, 2003b]. 

Segons el número de fases presents, es poden classificar en: emulsions simples, 

formades per dues fases immiscibles separades per una pel·lícula de tensioactiu; i 

emulsions múltiples o dobles, formades per dues o més fases immiscibles que estan 

separades com a mínim per a dues pel·lícules de tensioactiu [Matsumoto, 1976].   

 

L’àrea total interficial generada en el procés d’emulsificació és molt gran a causa de la 

formació de gotes al dispersar un dels líquids en el si de l’altre. L’energia lliure de 

formació d’una emulsió vindrà donada per l’expressió Eq 1.9: 

 

STAG Δ−Δ=Δ γ    (Eq 1.9) 

 

on ΔG és l’increment de l’energia lliure del sistema, γ és la tensió interficial, ΔA és 

l’increment de la superfície interficial, T representa la temperatura, i ΔS és l’increment 

d’entropia del sistema [Becher, 1972].   

Figura 1.9. Representació esquemàtica del tipus d’emulsió en funció de la naturalesa i de 
la fracció de volum de la fase dispersa.
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Els mètodes de formació d’emulsions es poden classificar en mètodes d’alta o de 

baixa energia. Els mètodes d’alta energia o de dispersió, es basen en l’aportació 

d’energia externa al sistema, generalment mecànica, i la mida de gota resultant depèn 

de la magnitud d’aquesta aportació. Els mètodes de baixa energia o de condensació, 

són mètodes en els que l’energia prové de l’energia interna dels propis components de 

l’emulsió. Dins d’aquests mètodes hi trobem els mètodes d’inversió de fases i els 

d’autoemulsificació o emulsificació “espontània”. Generalment, la mida de gota de les 

emulsions que s’obtenen amb aquests mètodes solen ser més petites i menys 

polidisperses [Forgiarini, 2001; Izquierdo, 2002; Shinoda, 1969; Solé, 2012]. Per a la 

formació d’emulsions per mètodes mecànics es poden utilitzar diferents instruments, 

entre els que destaquen: els d’agitació mecànica, agitador senzill, i rotor-estator; el 

molí col·loïdal; i l’homogeneïtzador d’altra pressió. 

 

Les emulsions són sistemes termodinàmicament inestables. Amb la incorporació de 

compostos estabilitzants (emulgents o emulsionants), és possible conferir una certa 

estabilitat cinètica del sistema. Com a estabilitzants es poden utilitzar, tensioactius, 

polímers, o partícules [Friberg, 1988]. Independentment del tipus d’estabilitzant utilitzat 

les emulsions es desestabilitzen seguint diferents processos que es poden donar de 

manera simultània o seqüencialment. Aquests són: sedimentació, cremat, floculació, 

coalescència, i maduració d’Ostwald [Taylor, 1998]. La Figura 1.10 mostra de manera 

esquemàtica aquests processos.  
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Cremat o sedimentació. Aquest fenomen es produeix com a resultat de la diferència en 

la densitat existent entre la fase contínua i la fase dispersa d’una emulsió. Si la 

densitat de la fase dispersa és inferior a la de la fase contínua, llavors es produeix el 

cremat; mentre que si és a la inversa, tindrem la sedimentació. En aquest procés la 

mida de gota no varia i es possible revertir-lo mitjançant agitació. La velocitat de 

formació de cremat o sedimentació assumint que les gotes són esfèriques i 

monodisperses s’expresa d’acord a la llei de Stokes [Stokes, 1857] (Eq 1.10). 

 

η
ρρ

9
)(2 2grv dc

s
−

=     (Eq 1.10) 

on vs és la velocitat de sedimentació, ρc és la densitat de la fase contínua, ρd é la 

densitat de la fase dispersa, g és l’acceleració de la gravetat, r el radi de les gotes, i η 

representa la viscositat cinemàtica de la fase contínua. 

 

Figura 1.10. Representació esquemàtica dels diferents processos d’inestabilitat 
d’emulsions.
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Com es pot veure amb l’expressió de Stokes, és possible de reduir el fenomen de la 

sedimentació i el cremat amb diferents estratègies: reduint la mida de gota de les 

emulsions, igualant les densitats de les dues fases, o augmentat la viscositat de la fase 

contínua. 

 

Floculació. Aquest fenomen consisteix en l’agrupació de les gotes en forma d’agregats 

[Overweek, 1978; Tadros, 1983]. Les gotes agregades no perden la seva identitat ja 

que es troben separades unes de les altres per una fina capa de fase contínua, de 

manera que aquest procés és també reversible. La floculació és més important per a 

emulsions diluïdes que no pas per a les concentrades, a més augmenta amb la 

polidispersitat de l’emulsió, ja que la diferent velocitat de formació de crema de les 

gotes grans i petites fa que aquestes s’aproximin més que per a sistemes 

monodispersos.        

 

Coalescència. Consisteix en la unió de dues o més gotes d’emulsió per a formar-ne un 

de més gran. Aquest fenomen, a diferència dels dos anteriors és un procés irreversible 

i comporta la ruptura de l’emulsió [Tadros, 1983]. La probabilitat que es produeixi 

coalescència degut als encontres entre dues gotes com a conseqüència del moviment 

brownià és quasi negligible. La coalescència és produeix en una capa de cremat o en 

un estat floculat en que el temps de contacte entre les gotes és molt més gran, de 

manera que es produeix una ruptura de la pel·lícula de fase contínua existent entre les 

gotes. El procés de coalescència esta governat per la reducció de l’energia lliure del 

sistema, ja que com s’ha vist en l’Eq 1.9, una reducció de l’àrea interficial del sistema 

condueix a una disminució de l’energia lliure de Gibbs. Així, la coalescència sempre 

estarà present per tal de dur al sistema en un estat d’energia més favorable. Entre els 

processos que contraresten el fenomen de la coalescència hi ha: l’efecte de Gibbs-

Marangoni, la repulsió de Born, la repulsió estèrica deguda a molècules adsorbides a 

la pel·lícula, i la repulsió electrostàtica.  

 

Maduració d’Ostwald. Aquest fenomen té lloc en emulsions polidisperses i consisteix 

en un augment de la grandària de les gotes grans en detriment de les gotes petites. 

Aquest fenomen és degut al transport del component que forma la fase dispersa 

solubilitzat en la fase contínua que va a parar a les gotes més grans. 

Termodinàmicament, s’explica pel fet que el potencial químic del component de la fase 

dispersa disminueix al augmentar el radi de curvatura de les gotes, és a dir, des d’una 
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gota petita hi ha més tendència per part de la fase dispersa a dissoldre’s en la fase 

contínua que no pas des d’una gota gran.  

 

Una descripció teòrica del la maduració d’Ostwald és la teoria LSW, desenvolupada 

per Lifshitz, Slezov, i Wagner [Lifshitz, 1961; Wagner, 1961]. En aquesta teoria en la 

qual s’assumeix que les gotes són esfèriques i que aquestes es troben separades a 

una distància molt superior a la seva mida, s’arriba en un règim estacionari en el qual 

la velocitat de maduració bé donada per l’expressió Eq 1.11.  

 

RT
DVS

dt
ad

v m
s ρ

γ
9

8
3

∞=     (Eq 1.11) 

 

on S∞ és la solubilitat del component de la fase dispersa en la fase continua, γ es la 

tensió interficial, Vm és el volum molar del solut, D és el coeficient de difusió del 

component de la fase dispersa en la fase contínua, ρ és la densitat de la fase dispersa, 

R és la constant dels gasos ideals i T és la temperatura. Aquesta expressió es pot 

utilitzar per a distingir la inestabilitat deguda a la maduració d’Ostwald de la deguda a 

la coalescència, ja que una relació lineal entre l’augment de la mitjana de la grandària 

de gota i el temps denota una maduració d’Ostwald. 

 

Les emulsions s’estabilitzen mitjançant la incorporació d’un component estabilitzant 

(tensioactius, polímers, partícules sòlides). Els agents tensioactius són els més 

utilitzats per a la formació i estabilització del les emulsions gràcies a l’habilitat que 

presenten per a migrar i adsorbir-se a la interfície líquid-líquid reduint-ne d’aquesta 

manera la seva tensió interficial.  

 

Els tensioactius són molècules formades per dos parts ben diferenciades, una part 

lipòfila i una altra hidròfila, per això reben el nom de molècules amfifíliques. Aquests es 

poden classificar en funció del tipus d’ió que formen en solució en: tensioactius 

aniònics, quan la part hidròfila es troba carregada negativament; tensioactius catiònics, 

quan la part hidròfila es troba carregada positivament; tensioactius amfòters, quan la 

part hidròfila està formada per un grup aniònic i un altre de catiònic; i els tensioactius 

no iònics, quan la part hidròfila no es troba ionitzada.   
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Els tensioactius, a banda de tenir activitat superficial, tenen la capacitat d’autoagregar-

se en solució a partir d’una certa concentració. Així, a partir d’una concentració que es 

coneix com concentració d’agregació crítica (CAC), pròpia de cada tensioactiu, 

aquests formen agregats espontàniament. La CAC s’identifica per a canvis detectables 

en les propietats físiques de les solucions de tensioactius com: la tensió superficial, la 

pressió osmòtica, la conductivitat elèctrica o la detergència.  

 

El tipus d’agregats que formaran els tensioactius no iònics en solució es pot predir 

mitjançant el nombre corresponent al balanç hidròfil-lipòfil (HLB) i el paràmetre 

d’empaquetament crític (CPP). El nombre HLB va ser introduït per Griffin l’any 1949 

[Griffin, 1949]. En el seu article proposa una classificació dels tensioactius en funció de 

la importància relativa de la seva part hidròfila i lipòfila. Així, va proposar una escala 

arbitrària amb uns valors compresos entre 1-20. Els tensioactius més hidròfils tenen 

valors elevats de l’HLB (> 11) i poden formar emulsions O/W, mentre que els lipòfils el 

tenen comprès entre 1-8 i poden formar emulsions W/O. Els tensioactius amb valors 

de l’HLB entre 8 i 11 denoten un equilibri entre la part hidròfila i lipòfila.  

 

Pel que fa al paràmetre d’empaquetament crític, aquest permet de predir el tipus 

d’agregat en funció de la geometria del tensioactiu (Figura 1.11).  

 

 

 
 

Figura 1.11. Representació del tipus d’agregats que poden formar els tensioactius en 
solució en funció del seu paràmetre d’empaquetament.  
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El paràmetre d’empaquetament crític es pot determinar mitjançant l’Eq 1.12 
[Israelachvili, 1976]. 

cla
vCPP
0

=     (Eq 1.12) 

 

on v I lC són respectivament el volum i la longitud de la part lipòfila, i a0 representa 

l’àrea efectiva de la part hidròfila.  

 

Aquest paràmetre presenta però limitacions ja que aquest es calcula directament a 

partir de les propietats del tensioactiu i no té en compte que aquestes poden variar 

depenent del medi en el que es troba. 

 

 

1.3.2.- Emulsions altament concentrades 

 
Les emulsions altament concentrades també conegudes en la literatura com a HIPE’s 

(high internal phase emulsions) [Princen, 1983], o emulsions gel [Solans, 1986], són 

aquelles emulsions en que la fracció de volum de la fase dispersa és superior a 0.74, 

valor corresponent al empaquetament màxim d’esferes monodisperses. Un 

empaquetament superior a 0.74 s’assoleix si les gotes són polièdriques i/o 

polidisperses. L’aspecte típic de les emulsions altament concentrades ja siguin del 

tipus O/W o del tipus W/O és mostra en la Figura 1.12. 

 

 

 

 

Figura 1.12. Aspecte visual (esquerra) i imatge de microscòpia òptica (dreta) d’una 
emulsió altament concentrada.  
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Aquestes emulsions presenten unes propietats reològiques, estructurals i òptiques 

característiques degut al seu alt contingut de fase dispersa. Generalment, la seva 

estructura consisteix en un empaquetament de gotes en forma polièdrica separades 

per una fina capa de fase contínua que pot tenir, alhora, una estructura de 

microemulsió o de cristall líquid [Kunieda, 1987; Solans, 2004]. Depenent de la fracció 

de volum de la fase dispersa, temperatura, etc, el seu comportament reològic pot 

passar d’un comportament elàstic a un de viscoelàstic [Pons, 1993]. Pel que fa al seu 

aspecte, aquestes solen ser opaques, tot i que també poden ser transparents o 

translúcides en funció de la diferència en l’índex de refracció entre la fase interna i 

l’externa [Rodríguez, 2000]. Finalment, aquests sistemes presenten, generalment, una 

elevada polidispersitat.  

 

Per totes les característiques descrites anteriorment, les emulsions altament 

concentrades són d’interès per a un gran número d’aplicacions. Entre d’altres, en 

indústria alimentaria, en formulacions cosmètiques, i com a sistemes d’alliberament 

controlat de fàrmacs [Calderó, 2012].  Darrerament, també estant essent utilitzades  

com a plantilles per a la preparació de materials porosos polimèrics [Ruckenstein, 

1992; Williams, 1988].  

 

Les emulsions altament concentrades es preparen amb una gran varietat de tipus de 

tensioactius (iònics i no iònics). Els més usats, però, són els tensioactius no iònics 

etoxilats lineals del tipus CmEn (m, número de carbonis en la cadena lipòfila, i n, 

número d’òxids d’etilè). Aquests tipus de tensioactius són molt versàtils ja que 

permeten canviar l’HLB del tensioactiu en funció dels valors de m i n, i obtenir 

d’aquesta manera emulsions del tipus O/W o W/O [Kunieda, 1990; Kunieda, 1987; 

Solans, 1988]. Un altre tipus de tensioactius no iònics que també s’utilitzen amb 

freqüència són els esters d’àcids grassos i el sorbità (SPAN®) [Chen, 1990], i també els 

tensioactius polimèrics [Ganguly, 1992].  Pel que fa referència al component oliós 

utilitzat, els més freqüents són els hidrocarburs lineals o aromàtics, però també es 

troba descrit en la literatura l’ús de triglicèrids i èsters. 

 

A banda de la proporció en la que es troba el tensioactiu i el component oliós en la 

formació d’emulsions altament concentrades, els mètodes de preparació esdevenen 

també un factor clau.  
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El mètode convencional per a la formació d’emulsions altament concentrades és el 

d’addicions successives. Aquest consisteix en l’adició gota a gota de la fase dispersa 

sobre la fase contínua en agitació [Lissant, 1966]. En molts casos és important que 

aquesta addició es produeixi en petites quantitats per tal que l’emulsió no es 

desestabilitzi abans d’arribar a la concentració de fase dispersa corresponent a la 

d’una emulsió altament concentrada. La grandària de les gotes i la polidispersitat de 

les emulsions altament concentrades que en resulten d’aquest mètode, depenen de 

l’energia d’agitació utilitzada en la seva formació [Capdevila, 2010].  

 

Una altra manera de preparar emulsions altament concentrades és mitjançant el 

mètode d’emulsió múltiple. Aquest consisteix en pesar juntament tots els components 

de l’emulsió i agitar enèrgicament la mescla a temperatura controlada. Aquestes 

emulsions es formen a través d’emulsions múltiples O/W/O o W/O/W, en les que la 

fase externa es converteix en fase interna de manera que s’obté l’emulsió altament 

concentrada [Kunieda, 1987]. 

 

Els dos mètodes presentats anteriorment els podem classificar com a mètodes d’alta 

energia. No obstant, també es poden obtenir emulsions altament concentrades 

mitjançant un mètode de baixa energia, el mètode PIT (Phase Inversion Temperature) 

[Shinoda, 1968]. Aquest mètode es basa en el canvi de la solubilitat per part dels 

tensioactius no iònics etoxilats amb la temperatura. Així, és possible d’obtenir una 

emulsió altament concentrada del tipus W/O de manera espontània des d’una solució 

micel·lar o microemulsió del tipus O/W mitjançant un augment ràpid de la temperatura 

[Pons, 1994]. Una emulsió altament concentrada del tipus O/W s’obtindria de la 

mateixa manera però partint d’una microemulsió del tipus W/O mitjançant una 

disminució de la temperatura [Ozawa, 1997].  

 

Les emulsions altament concentrades, com qualsevol altre tipus d’emulsions, són 

sistemes termodinamicament inestables. De totes maneres, aquest sistemes poden 

tenir estabilitat cinètica en funció de la seva composició [Pons, 1994], la temperatura 

[Kunieda, 1987], o la fracció de volum de la fase dispersa. Un altre aspecte important 

en referència a l’estabilitat de les emulsions altament concentrades és la naturalesa de 

l’oli que constitueix la fase oliosa. Així, com més gran sigui l’energia lliure interficial 

entre la fase oliosa i la fase aquosa que constitueixen l’emulsió altament concentrada 

major serà la seva estabilitat cinètica [Chen, 1990]. També s’ha demostrat que la 

presència d’electròlits augmenta l’estabilitat d’aquests sistemes, ja que la seva 
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presencia provoca un augment en l’absorció de tensioactiu en la interfície aigua/oli de 

manera que es produeix una disminució en la tensió interficial del sistema [Aronson, 

1993]. 

 
 

1.3.3.- Formació de materials porosos a partir d’emulsions 
altament concentrades 

 

En l’obtenció de materials porosos mitjançant sistemes col·loïdals, es genera el 

sistema bifàsic i després la fase contínua és polimeritzada [Cameron, 2011]. Les gotes 

d’emulsió permeten formar la porositat en el material final i després són eliminades del 

sistema. Depenent de la naturalesa del sistema col·loïdal (emulsions, microemulsion, 

partícules sòlides, etc.), la grandària dels pors generats pot ser des de nanòmetres fins 

a centenars de micres. 

 

Els primers treballs publicats basats en l’obtenció de materials porosos a partir 

d’emulsions altament concentrades van ser el de Bartl l’any 1962 [Bartl, 1962], i 

posteriorment el de Barby i Haq [Barby, 1982]. Aquests primers treballs van posar de 

manifest el gran potencial que presentaven aquest tipus d’emulsions per a la 

preparació de materials porosos. En l’última dècada, les emulsions altament 

concentrades han estat àmpliament utilitzades per a l’obtenció de materials porosos 

amb diferents estructures i obtinguts mitjançant una gran varietat de mètodes. Una de 

les principals classificacions d’aquests tipus de materials es basa en la mida dels seus 

pors. Segons la IUPAC [Sing, 1985], els materials macroporosos presenten una mida 

de por superiors als 50 nm, els mesoporosos una mida de por compresa entre 2-50 

nm, i els materials microporosos una mida de por inferior a 2 nm. Els primers treballs 

basats en l’obtenció de materials orgànics macroporosos es van centrar en l´ús de 

polímers orgànics com el poliestirè i el divinilbenzè com a agent entrecreuant [Ceglia, 

2014; Esquena, 2003; Solans, 2003a; Wong, 2013]. A partir d’aquests resultats es van 

utilitzar altres polímers com acrilats per a l’obtenció de materials macroporosos. Per a 

l’obtenció d’aquests materials, al utilitzar polímers lipòfils, s’usen emulsions altament 

concentrades del tipus W/O.    

 

La incorporació de monòmers o polímers hidròfils en la fase contínua d’emulsions 

també s’ha estudiat en profunditat. En aquest cas les emulsions que s’utilitzen són 
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emulsions del tipus O/W, de manera que la polimerització o l’entrecreuament es 

produeix en la fase contínua de les emulsions [Ruckenstein, 1988] Aquests tipus de 

sistemes van permetre d’incorporar polímers solubles en aigua, d’origen natural i/o 

biocompatibles, tals com el quitosà, l’alginat, o la gelatina [Barbetta, 2005; Miras, 

2013a; Miras, 2013b; Zhou, 2012; Zhou, 2013]. 

 

En general, el procediment per a l’obtenció de materials porosos mitjançat emulsions 

altament concentrades tant del tipus W/O com O/W es coneix com mètode d’una etapa 

[Esquena, 2006]. L’esquema d’aquest mètode es troba en la Figura 1.13.  
 

 

 

 
 

 

Primerament, el monòmer o el polímer pre-format és dissolt a la fase contínua. La fase 

dispersa es va incorporant al sistema mitjançant energia. Un cop formada l’emulsió 

altament concentrada es procedeix a polimeritzar el monòmer o entrecreuar el polímer 

pre-format que es troba en la fase contínua. Finalment, s’extreu la fase dispersa de 

l’emulsió i el material és assecat. Durant aquest procés es produeixen petites ruptures 

Figura 1.13. Esquema de la preparació d’escumes sòlides a partir d’emulsions altament 
concentrades.   
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en les parets adjacents que separen les gotes de la fase dispersa, creant una 

estructura bicontínua consistent en una porositat interconnectada dins d’un esquelet 

de polímer que es troba en la fase contínua [Silverstein, 2014].   

 

Aquests materials, que sorgeixen de l’extracció de la fase dispersa (les gotes de 

l’emulsió original) posseeixen una morfologia complexa. Solen tenir un grandària de 

por superior a 1 µm de diàmetre, i es troben interconnectats entre si pel que es 

coneixen com a finestres (pors interconnectats). En la Figura 1.14 es mostra una 

imatge de microscòpia electrònica de rastreig (SEM) on s’observa la seva estructura.  

 

 

 

 
 

Aquests tipus de materials, coneguts també com a escumes sòlides i sovint 

mencionats en la literatura com a polyHIPEs, es caracteritzen per a tenir una densitat 

molt baixa, típicament inferior a 0.1 g/cm3 [Cameron, 1997], i fins i tot poden arribar a 

densitats per sota de 0.01 g/cm3 degut a una interconnectivitat completa del pors entre 

si [Richez, 2005]. Típicament, la grandària de por es troba en valors compresos entre 5 

μm i 100 μm, mentre que el volum total es pot trobar per sobre de 10 cm3/g. Tot i que 

la morfologia d’aquests materials presenta una elevada porositat i interconnectivitat, la 

grandària relativament important dels pors es tradueix en una superfície específica no 

massa elevada, valors compresos entre 3-20 m2/g [Hainey, 1991], tot i que també hi ha 

materials inorgànics amb valors de superfície específica superiors als 700 m2/g 

[Cameron, 2005]. Les propietats mecàniques d’aquest materials són similars a les 

Figura 1.14 Imatge de microscòpia electrònica de rastreig (SEM) d’un material porós de 
poliestirè obtingut a partir d’una emulsió altament concentrada (Cameron et al. 

Macromolecules 2004).   
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escumes de poliestirè de gasos de bufat convencionals, tot i que en aquests materials 

com que la grandària de pors és més petita i el seu grau de simetria esfèrica es major, 

tenen una resistència a la compressió superior [Cameron, 1997]. 

 
Degut a les característiques úniques que presenten les escumes sòlides juntament 

amb la seva naturalesa altament interconnectada, fan que aquests materials tinguin un 

gran nombre d’aplicacions en el camp de la ciència de materials. La seva morfologia 

de pors oberts les converteixen en bons candidats per a l’aïllament tèrmic i acústic 

[Barbetta, 2002]. Una altra de les seves aplicacions es com a suport per a la síntesis 

de fase sòlida. En aquest sentit s’han utilitzat com a suport de gels de poliacrilamida 

per a la síntesis de pèptids [Small, 1989]. La seva gran interconnectivitat permet una 

fàcil difusió de fluid a través del seu interior, a més com que són materials que 

presenten una elevada superfície específica fa que també puguin ser usats com a 

medi de separació. Així, en funció de la afinitat de les molècules amb les parets de 

l’escuma sòlida (funcionalitzada o no), aquestes poden quedar retingudes en el seu 

interior. Un exemple d’aquesta aplicació la trobem en l’ús d’escumes sòlides per a la 

purificació d’amines [Moine, 2003], o en cromatografia per a la separació 

d’alquilbenzens [Tunç, 2010].   

 

L’estructura porosa que presenten les escumes sòlides obtingudes a partir d’emulsions 

altament concentrades recorden l’estructura interna del teixit ossi, suggerint el seu ús  

en aplicacions biològiques i biomèdiques. Els requisits necessaris que han de tenir 

aquestes escumes sòlides és que siguin constituïdes de polímers biocompatibles i 

biodegradables. Un exemple del seu ús en aplicacions biomèdiques el tenim en 

l’enginyeria de teixits. Aquests materials s’han usat en empelts ossis [Moglia, 2011], i  

també com a substrat per a la diferenciació i creixement cel·lular. Així, escumes 

sòlides constituïdes de polièsters tals com la poli(ε-caprolactona) han demostrat la 

seva eficàcia com a substrat pel creixement de fibroblasts [Busby, 2001]. Un altre dels 

usos de les escumes sòlides en aplicacions biomèdiques el podem  trobar com a 

sistemes d’alliberament de fàrmacs. Així, existeixen estudis on s’han utilitzat per a 

l’administració de fàrmacs de baix pes molecular que han demostrat la seva eficàcia 

per a l’obtenció d’una alliberament sostingut d’aquests [Canal, 2012; Santamaría, 

2014].  
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2 OBJECTIU I PLA DE TREBALL

L’objectiu de la present Tesi doctoral és el d’obtenir hidrogels i materials porosos 

d’àcid hialurònic, estudiar la incorporació de fàrmacs als materials obtinguts, així com 

el seu alliberament en funció de les seves propietats fisicoquímiques, amb la finalitat 

de desenvolupar aplicacions biomèdiques com a implants per a l’alliberament controlat 

de fàrmacs i com a materials substitutius de teixits i fluids biològics. 

 

L’àcid hialurònic (HA) és un polisacàrid hidròfil d’origen natural i representa un dels 

components majoritaris de la matriu extracel·lular. Les seves propietats 

fisicoquímiques, juntament amb la seva biocompatibilitat, biodegradabilitat, i el paper 

que juga en el teixit connectiu en processos inflamatoris o de cicatrització, fan d’aquest 

polisacàrid un bon candidat per a usos farmacèutics i biomèdics [Almond, 2007]. L’HA 

es degrada in vivo mitjançant l’enzim hialuronidasa que es troba present a l’organisme 

[Roden, 1989; Stern, 2006]. Una manera d’evitar aquesta degradació és mitjançant 

l’entrecreuament de les cadenes polimèriques d’HA amb un agent entrecreuant 

[Zawko, 2009]. D’aquesta manera es poden obtenir materials d’HA més resistents a la 

degradació in vivo. Per tal d’assolir aquest objectiu s’ha estudiat el procés 

d’entrecreuament de l’HA mitjançant un entrecreuant citocompatible, el butanediol 

diglicidil èter (BDDE).  

 

Els hidrogels són materials molt similars als teixits biològics en termes de les seves 

propietats físiques degut al seu gran contingut en aigua i la seva consistència [Buddy, 

1976]. A més l’habilitat que presenten per a incorporar fàrmacs i la possibilitat de 

modificar-ne les propietats mitjançant estímuls externs, els fan uns bons candidats per 

a ser utilitzats com a sistemes d’alliberament de fàrmacs per a diferents vies 

d’administració [Bhattarai, 2010]. 

 

Els materials porosos polimèrics obtinguts a partir d’emulsions altament concentrades, 

emulsions que es caracteritzen per posseir una fracció de volum de la fase dispersa 

superior a 0.74, són materials jeràrquicament ordenats que tenen propietats molt 

prometedores degut a la superfície específica i l’alt volum de por que presenten. 

[Ruckenstein, 1992; Williams, 1988]. Aquests materials permeten una excel·lent 

capacitat d’adsorció i/o retenció de molècules, i tenen un gran potencial per a ser 

utilitzats com a sistemes d’alliberament de fàrmacs. 
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Per tal d’estudiar la influència de les estructures polimèriques en les propietats 

d’alliberament, s’ha plantejat el desenvolupament d’hidrogels i materials porosos d’HA. 

Els hidrogels s’han obtingut entrecreuant l’HA amb el BDDE en solució, mentre que els 

materials porosos s’han preparat entrecreuant l’HA amb el BDDE en medis 

compartimentalitzats. Mitjançant l’ús d’emulsions altament concentrades del tipus O/W, 

s’ha estudiat la formació d’escumes sòlides; mentre que les emulsions altament 

concentrades del tipus W/O, s’han utilitzat per desenvolupar materials en forma de 

partícules. Els hidrogels i els materials porosos, s’han caracteritzat i utilitzat com a 

sistemes d’alliberament d’un fàrmac lipòfil  model, el ketoprofè (KP). També s’ha 

augmentat la hidrofília del KP mitjançant associacions iòniques que han permès 

obtenir líquids iònics i tensioactius cataniònics per a estudiar-ne la incorporació i 

l’alliberament des dels materials d’HA.  

 

Per tal d’assolir l’objectiu de la Tesi esmentat anteriorment, s’ha seguit el següent pla 

de treball: 

  

 Preparació i caracterització d’hidrogels d’HA. Estudi dels factors que influencien 

en la reacció d’entrecreuament de l’HA amb l’agent entrecreuant utilitzat, 

BDDE. 

   

 Preparació i caracterització d’emulsions altament concentrades com a plantilles 

per a la preparació de materials porosos d’HA. 

 

 Estudi de la incorporació i l’entrecreuament de l’HA en les emulsions altament 

concentrades, i del procés de purificació de les emulsions altament 

concentrades per a l’obtenció de materials porosos d’HA. Caracterització dels 

materials obtinguts. 

 

 Estudi dels mètodes per a la incorporació dels principis actius en funció de les 

característiques fisicoquímiques del fàrmac seleccionat i de la composició dels 

materials. Desenvolupament d’estratègies per a augmentar la solubilitat de 

fàrmacs lipòfils. 

 

 Selecció dels dispositius més adequats per efectuar els estudis de cessió des 

dels hidrogels i els materials porosos d’HA, així com dels medis receptors.  
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 Estudi de la cinètica d'alliberament de fàrmacs des dels hidrogels, emulsions 

altament concentrades, i materials porosos d’HA mitjançant l'aplicació de 

models matemàtics. 

 

 Discussió dels resultats obtinguts i elaboració de conclusions. 
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3.1.- MATERIALS 
 
 
3.1.1.- Polímer 

 

Àcid Hialurònic  

(SIGMA-ALDRICH) (CAS 9067-32-7) 

L’àcid hialurònic (HA) és un polisacàrid de la família dels glicosaminoglicans format per 

N-acetilglucosamina (GlcNAc) i àcid glucurònic (GlcA) units per enllaç glicosídic β(1-4) 

(Figura 3.1). S’ha utilitzat sal sòdica d’HA provinent de Streptococcus equi. d’un pes 

molecular de 1.6·106 kDa i una puresa del 97%. 

 

 

 

 
 

És soluble en aigua. Es presenta en forma de pols de color banca molt higroscòpica. 

S’ha de conservar en un lloc sec i a una temperatura de -20°C.  

 

Aquest polímer és un component de la matriu extracel·lular del teixit connectiu i es 

troba a la pell, als cartílags, a l’humor vitri, i al fluid intraarticular. L’HA juga un paper 

molt important en la estabilització de la matriu cartilaginosa, proliferació cel·lular, 

control de la morfogènesis, metàstasis del càncer, processos inflamatoris i cicatrització 

de ferides [Balazs, 1986; Chen, 1999; Entwistle, 1996; Hammad, 2011].  

 

 

Figura 3.1. Estructura química de l’àcid hialurònic. 
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3.1.2.- Entrecreuant químic 

 

Butanediol diglicidil èter  

(SIGMA-ALDRICH) (CAS 2425-79-8)  

El butanediol diglicidil èter (BDDE) s’ha utilitzat com agent entrecreuant del HA. El seu 

pes molecular és de  202.25 g·mol-1 i té una puresa del 95%. El BDDE conté dos grups 

epòxid terminals (Figura 3.2), que poden reaccionar amb grups amines, àcids, i 

hidroxil. El BDDE és soluble en aigua i ha estat seleccionat com a agent entrecreuant 

del HA, ja que un cop entrecreuat és el més citocompatible en comparació a altres 

entrecreuants [Van Wachem, 1999; Zeeman, 1999]. 

 

 

 

 
 

 

3.1.3.- Tensioactius 

 

Cremophor® WO7  

(BASF) (CAS 61788-85-0) 

És un tensioactiu no iònic que s’obté de la reacció d’un mol d’oli de ricí hidrogenat amb 

7 mols d’òxid d’etilè. És un líquid viscós lleugerament groguenc. El seu valor d’HLB 

està comprès entre 4-6. És insoluble en aigua i es dispersa fàcilment en parafina 

líquida. És estable com a mínim durant dos anys emmagatzemat en un lloc sec a 

temperatura ambient.  

 

Aquest tensioactiu s’usa com a agent emulsionant per a l’obtenció d’emulsions W/O a 

baixa temperatura. No presenta irritació sobre la pell ni en mucoses [BASF, 2006]. 

 

 

Figura 3.2. Estructura química del BDDE. 
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Cremophor® RH40  

(BASF) (CAS 61788-85-0) 

És un tensioactiu no iònic que s’obté de la reacció d’un mol d’oli de ricí hidrogenat amb 

40 mols d’òxid d’etilè. El constituent principal és l’oxiestereat de glicerina de 

polietilenglicol, que juntament amb esters d'àcids grassos de poliglicol, constitueixen la 

part lipòfila del tensioactiu. La part hidròfila està formada per polietilenglicols i etoxilats 

de glicerina. És un pasta groguenca a temperatures inferiors als 20°C. A temperatures 

superiors, esdevé un líquid tèrbol viscós. El seu valor d’HLB està comprès entre 14-16.  

 

El Cremophor® RH40 forma solucions transparents amb aigua, etanol, 2-propanol, n-

propanol, acetat d’etil, cloroform, tetraclorur de carboni, toluè i xilè. És estable en 

solucions hidroalcohòliques i aquoses. 

 

Les solucions aquoses de vitamines A, D, E i K per a l'administració oral i tòpica es 

poden preparar amb l'ajuda de Cremophor® RH40. Ja que aquest no té pràcticament 

gust ni olor. Aquest tensioactiu s’utilitza per la formació d’emulsions O/W a 

temperatura ambient [BASF, 2006]. 

 

 

Cremophor® RH455 

(BASF) (CAS 61788-85-0) 

És una mescla que conté: 90% de Cremophor® RH40 (descrit prèviament), 5% de 1,2-

propilenglicol i 5% d’aigua. És un líquid viscós i transparent a temperatura ambient. El 

seu valor d’HLB està comprès entre 14-16. Estable en solucions hidroalcohòliques i 

aquoses. Permet la formació d’emulsions O/W a temperatura ambient [BASF, 2006]. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

66 

 

3 PART EXPERIMENTAL 

N-dodecilamino-1-deoxiglucitol (GHyd12) 

α-D-Glucosa (SIGMA-ALDRICH) (CAS 492-62-6)  

Dodecilamina (SIGMA-ALDRICH) (CAS 124-22-1)  

El tensioactiu N-alquilamino-1-deoxiglucitol amb 12 carbonis en la cadena alquílica 

(GHyd12), s’obté a partir de la α-D-Glucosa i la dodecilamina. Es sintetitza mitjançant la 

reacció de la amina amb la α-D-Glucosa per a formar una imina que després es 

redueix amb H2 (Figura 3.3).  

 

 

 
 

Aquests tensioactiu s’utilitzarà per a l’obtenció d’un tensioactiu cataniònic mitjançant la 

neutralització d’aquest amb un altre component amb caràcter àcid. 

 

 

N-dodecilamino-1-deoxilactitol (LHyd12) 

α-Lactosa monohidratada (SIGMA-ALDRICH) (CAS 5989-81-1)  

Dodecilamina (SIGMA-ALDRICH) (CAS 124-22-1)  

El tensioactiu N-alquilamino-1-deoxilactitol amb 12 carbonis en la cadena alquílica 

(LHyd12), s’obté a partir de la α-Lactosa i la dodecilamina. Es sintetitza mitjançant la 

reacció de la amina amb la α-Lactosa per a formar una imina que després es redueix 

amb H2 (Figura 3.4).  

 

 

 

Figura 3.4. Estructura química del LHyd12. 

Figura 3.3. Estructura química del GHyd12. 
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Aquests tensioactiu s’utilitzarà també per a l’obtenció d’un tensioactiu cataniònic 

mitjançant la neutralització d’aquest amb un altre component amb caràcter àcid. 

 

 

3.1.4.- Principi actiu 

 

Ketoprofè 

(FAGRON) (CAS 22071-15-4) 

Àcid (R,S)-2-(3-benzoilfenil)-propiònic (Figura 3.5). El seu pes molecular és de 254 

g·mol-1.   

 

 

 
 

 
El ketoprofè (KP), és una pols cristal·lina blanca o gairebé blanca pràcticament 

insoluble en aigua i fàcilment soluble en alcohol, acetona i diclorometà. És un 

antiinflamatori no esteroïdal (AINE) de la classe dels àcids propiònics amb efecte 

analgèsic, antiinflamatori i lleugerament antipirètic [Kantor, 1986]. Actua inhibint la 

producció corporal de prostaglandina amb la inhibició reversible de l'enzim COX-2, 

responsable d'aquesta síntesi a partir de l’àcid araquidònic. Les formes de dosificació 

comercialitzades del KP són els comprimits i els gels amb un 2.5% del principi actiu 

per a aplicació tòpica. 

 

L’administració oral del KP produeix efectes secundaris incloent ulceres 

gastrointestinals, disminució del recompte de glòbuls vermells (com a resultat 

d’hemorràgia gastrointestinal), i en menor freqüència disfuncions als ronyons, pèrdua 

de proteïnes i trastorns hemorràgics [Swetman, 2009]. Aquests efectes es poden evitar 

mitjançant l'ús d'altres vies d'administració. S’ha seleccionat el KP en aquesta Tesi 

doctoral degut a les seves propietats fisicoquímiques (pes molecular, solubilitat), i la 

seva aplicació en malalties inflamatòries, com ara l’artritis. 

Figura 3.5. Estructura química del KP. 
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3.1.5.- Solvents 

 

Triglicèrids de  cadena mitjana (Miglyol 812) 

(FAGRON) (CAS 73398-61-5) 

El Miglyol 812 és una mescla de triglicèrids de cadena mitjana obtingut de l’extracció 

de l’oli fixat de la fracció seca i dura de l’endosperma de la planta Cocos nucifera L. o  

de l'endosperma de la planta Elaeis guineenis Jacq. Es componen d'una barreja de 

triglicèrids d'àcids grassos el 95% dels quals, com a mínim, són saturats (àcid caprílic i 

àcid càpric) (Figura 3.6).  

 

 

 
 
 

És un líquid oliós transparent inodor i insípid amb una densitat de 0.94-0.95 g·mL-1 a 

20°C i una viscositat de 0.027-0.033 Pa·s a 20°C. És soluble a 20°C en els següents 

dissolvents orgànics: hexà, toluè, èter dietílic, acetat d'etil, acetona, isopropanol, etanol 

96%. És miscible en totes les proporcions en els hidrocarburs de parafina i olis 

naturals. Per a evitar la seva oxidació es recomanable emmagatzemar-lo en envasos 

ben tancats a una temperatura inferior a 25°C i protegits de la llum. 

 

Els triglicèrids de cadena mitjana s’utilitzen en una gran varietat de formulacions 

farmacèutiques. En formulacions orals, els triglicèrids de cadena mitjana s'usen per a 

la preparació d'emulsions, microemulsions, solucions, o suspensions de fàrmacs que 

Figura 3.6. Estructura química del Miglyol 812. 
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són inestables o insolubles en medi aquós. En formulacions parenterals, els  

triglicèrids de cadena mitjana s’utilitzen també en la producció d'emulsions, solucions, 

o suspensions per a administració intravenosa. En formulacions rectals, s’usen en la 

preparació de supositoris que continguin matèries làbils. En cosmètica i preparacions 

farmacèutiques tòpiques, s'utilitzen en ungüents, cremes, i emulsions líquides. 

Terapèuticament, s’utilitzen com agents nutricionals. Els triglicèrids de cadena mitjana 

no presenten acció irritant ni tòxica per via tòpica ni ocular [Rowe, 2009]. 

 

 

Parafina líquida 

(FAGRON) (CAS 8042-47-5) 

La parafina liquida és una mescla purificada d’hidrocarburs saturats líquids obtinguts a 

partir del petroli.  

 

És un líquid oliós, incolor, límpid. És pràcticament insoluble en aigua, poc soluble en 

etanol i miscible en hidrocarburs. Té una densitat de 0.83-0.89 g·mL-1 a 20°C i una 

viscositat de 0.11-0.23 Pa·s a 20°C. S’ha de conservar en envasos tancats i protegits 

de la llum. 

 

Per via tòpica presenta propietats emol·lients. S’utilitza en la formulació de pomades i 

emulsions. Per via oral s’usa com a lubrificant, administrant-la pura o en emulsions. 

Evita la deshidratació i lubrica la mucosa intestinal. S’utilitza també per a mantenir en 

suspensió medicaments insolubles en aigua. La parafina líquida esterilitzada s’utilitza 

com a cura asèptica i com a lubricant per a catèters i instrumental quirúrgic [Rowe, 

2009].    

 

 

Aigua desionitzada filtrada  

(MILLIPORE)  

S’ha obtingut amb un sistema Milli-Q®. Aquest procés de purificació implica etapes 

successives de filtració i desionització per aconseguir una puresa caracteritzada en 

termes de resistivitat (típicament 18.2 MΩ·cm a 25°C). S’abreujarà com aigua mQ. 
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3.1.6.- Reactius d’anàlisi 

 

Acetonitril 

(CARLO EBRA REAGENTS) (CAS 75-05-8) 

Dissolvent orgànic de polaritat mitjana. Miscible en aigua. L’acetonitril utilitzat és de 

qualitat cromatogràfica amb una puresa del 99%. 

 
 

Fase aquosa HPLC (pH 3.0) 

 

 
 

3.1.7.- Altres 

 

Hialuronidasa  

(SIGMA-ALDRICH) (CAS 37326-33-3) 

La hialuronidasa utilitzada prové de testicle boví i presenta una activitat de 801 U·mg-1. 

És una pols groguenca, soluble en aigua, i pràcticament insoluble en acetona, etanol i 

èter. S’ha de conservar en lloc sec i a una temperatura de -20°C. 

 

La hialuronidasa es un enzim que degrada l’HA ja que catalitza la seva hidròlisi. En 

humans hi ha sis gens responsables de la seva expressió: Hyal1, Hyal2, Hyal3, Hyal4, 

PH20 i PHyal1 [Csoka, 2001].  

 

Àcid cítric (ACOFARMA®) (CAS 70-92-9)  7.3 g 

Clorur de sodi (NaCl) (ACOFARMA®) (CAS 7647-14-5)  3.8 g 

Hidròxid de sodi (NaOH) (ACOFARMA®) (CAS 1310-73-2)  0.15 g 

Aigua mQ  qsp. 1L 
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Com que l’HA és un component important en la barrera intersticial, la hialuronidasa 

s’utilitza per a augmentar la permeabilitat dels teixits per als fàrmacs. L’ús més comú el 

trobem en cirurgia oftàlmica, i en combinació amb anestèsics locals.   

 
 

1-butil-3-metilimidazoli (Bmim) 
 

L’1-butil-3-metilimidazoli (Bmim) s’ha utilitzat per a l’obtenció d’un líquid iònic 

mitjançant l’associació iònica amb el KP (Figura 3.7). És biocompatible i 

biodegradable [Davila, 2007]. 

 

 
 
 

Solució reguladora de fosfats (pH 7.4) 

 
 
 

Solució reguladora universal Britton-Robinson (pH 1.5-12) 

 

Figura 3.7. Estructura química del Bmim. 

Dihidrogen fosfat de potassi (KH2PO4) (FAGRON) (CAS 7778-77-0) 0.19 g 

Hidrogen fosfat de potassi (Na2HPO4) (PROBUS S.A.) (CAS 7558-79-4) 2.38 g 

Clorur de sodi (NaCl) (ACOFARMA®) (CAS 7647-14-5) 8 g 

Aigua mQ qsp.1L 

Àcid bòric (H3BO3) (SIGMA-ALDRICH) (CAS 10043-35-3)   0.04 M 

Àcid fosfòric (H3PO4) (SIGMA-ALDRICH) (CAS 7664-38-2)   0.04 M 

Àcid acètic (CH3COOH) (SIGMA-ALDRICH) (CAS 64-19-7)  0.04 M 

Hidròxid de sodi (NaOH) (ACOFARMA®) (CAS 1310-73-2)  0.2 M 
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Etanol 
(PANREAC) (CAS 64-17-5) 

Fórmula molecular: C2H5OH. Puresa > 95.  

 
 

1-Hexanol 
(SIGMA) (CAS 111-27-3) 

Fórmula molecular: C6H14O. Puresa > 95.  

 
 

Membrana de cel·lulosa 

(ORANGE SCIENTIFIC)  

La membrana de cel·lulosa utilitzada ha estat una Cellu•Sep® Regenerated Cellulose 

Tubular Membranes T3 amb un Molecular Weight Cut Off (MWCO) de 12.000-14.000 

Da i una amplada de la paret de 20 μm. 

 

 

FastumGelTM 

(MENARINI) (CN 916767) 

Per als estudis d’alliberament s’ha utilitzat el FastumGelTM (Menarini) com a referència 

de formulació comercial. El FastumGelTM es un gel comercial que conté un 2.5% de KP 

i els excipients següents: carbòmer, etanol (96%), dietanolamina, parahidroxibenzoat 

de metil, parahidroxibenzoat de propil, essència i aigua. 
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3.2.- INSTRUMENTS I APARELLS 
 

 

Microscopi òptic 

El microscopi òptic utilitzat ha estat un LEICA REICHERT POLYVAR II, que disposa 

de diversos objectius, polaritzadors de llum, prisma, làmpada de llum blanca i de 

fluorescència. Té acoblada una càmera digital connectada a un ordinador, el software 

del qual permet la captació d’imatges instantànies i la gravació de seqüències. 
 

 

Microscopi Electrònic de Rastreig (SEM) 

El microscopi electrònic de rastreig utilitzat ha estat un HITACHI TM-1000 TABLETOP 

MICROSCOPE amb un voltatge de 15 kV i fins a 10.000 augments. Permet 

l’observació de la morfologia de mostres sòlides fins a una grandària de 7 cm de 

diàmetre. 

 

 

Espectroscòpia Infraroja amb transformada de Fourier (TF-IR) 

Els espectres d’infrarojos s’han obtingut amb un aparell PERKIN-ELMER IR FT 1760-X 

amb un rang de 4000-300 cm-1 i una resolució espectral de 4 cm-1. 

 

 

Ressonància Magnètica Nuclear (RMN) 

Els espectres de ressonància magnètica nuclear s’han obtingut amb un espectròmetre 

BRUKER AVANCE 300 amb freqüències de precessió de 300 MHz pel protó i de 75 

MHz pel carboni. 

 

 

Tensiòmetre 

Els estudis de tensiometria s’ha dut a terme mitjançant un tensiòmetre KRUSS EASY 

DYNE. Aquest aparell permet mesurar les tensions superficials i interficials de líquids 
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utilitzant tant el mètode de la placa de Wilhelmy com l’anell de Du Noüy. La seva 

resolució és de +/- 0.1 mN/m. 

 

 

Equip de sorció de gasos 

Per a determinar la superfície específica i la macro/mesoporositat de les mostres s’ha 

utilitzat un aparell de sorció de gasos AUTOSORBTM IQ. Aquest aparell consta d’un 

Dewar de refrigerant de 3 litres de capacitat (90 hores de funcionament) i dues parts 

per a mostres. Té capacitat de BET/Meso-porositat (P/Po >1·10-3). El gas utilitzat per a 

fer les mesures ha estat el nitrogen, mentre que la tara (el desgasat) s’ha fet amb heli. 

 

 

Cromatògraf líquid d’alta eficiència (HPLC) 

El sistema cromatogràfic utilitzat ha consistit  en un aparell HPLC de SHIMATZU 

completament automàtic equipat amb una columna de fase reversa KROMASIL® 100-

5C18 i un detector de UV/VIS. Les dades han estat analitzades i processades 

mitjançant el software LC SOLUTION. 

 

 

Equip de dissolució 

L’aparell de dissolució utilitzat ha estat un VISION ELITE 8TM de HANSON 

RESEARCH CORPORATION (EUA). Aquest consta de 8 vasos de dissolució 

immersos en un bany termostatitzat. Els vasos de dissolució tenen un volum de 150 

mL amb un contenidor específic per a formulacions semisòlides que rep el nom de 

Ointment Cell. 

 

 

Espectròmetre de dispersió dinàmica de llum (Nano ZetaSizer) 

Els estudis de dispersió dinàmica de la llum s’han dut a terme amb un aparell 

MALVERN ZETASIZER NANO-ZS, amb un rang de mesura de 0.5 nm fins a 10 μm. 

Està equipat amb una font de llum làser d’He-Ne amb una longitud d’ona de 633 nm. 

La temperatura ha esta regulada amb un element Peltier amb una precisió de ±0.1°C.  
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Espectròmetre de difracció de llum (MasterSizer) 

Per a determinar la grandària de gota de les emulsions s’ha utilitzat un aparell 

MALVERN MASTERSIZER 2000, amb un rang de mesura de 100 nm fins a 2000 μm. 

L'equip consta d'una unitat de petit volum, Hydro 2000G, per a la dispersió de mostres 

líquides (emulsions, dispersions, etc.) i d'un software per al tractament de dades per a 

l'obtenció de grandària de les gotes i la seva distribució. 

 

 

Reòmetre 

Les mesures de viscositat dinàmica han estat realitzades mitjançant un Reòmetre AR-

G2 de TA Instruments. Aquest aparell permet fer mesures d’esforç controlat i de cisalla 

controlada. Té un interval de velocitats de 10-8 rad/s fins a 157 rad/s i un rang de 

freqüències de 10-4 Hz fins a 100 Hz. El torc màxim és de 150 mN/m amb una 

resolució de 0.012 μrad. La temperatura de la mostra es controla mitjançant un 

sistema Peltier (de -20°C fins a  200°C).  

 

 

Espectròmetre de dispersió múltiple de llum (Turbiscan) 

Per a estudiar l’estabilitat de les emulsions altament concentrades s’ha utilitzat un 

aparell TURBISCAN LAB de FORMULACTION. Consta d’una font de llum de longitud 

d’ona de λ=850 nm i un sistema de detecció òptica amb dos detectors de llum 

(fotodíodes), un per a la llum transmesa (0°) i un altre  per a la llum retrodispersa 

(135°). Aquest aparell permet determinar l’estabilitat per a emulsions per una mida de 

gota de 5 nm - 1 mm. 
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Altres instruments i aparells per a la preparació de les mostres 

 

Balances  

Balança analítica model METTLER-TOLEDO AB 104 amb una  precisió de ±10-4 g i 

capacitat màxima de 101 g. Balança semi-microanalítica OHAUS DISCOVERY amb 

una precisió de ±10-5 g i una capacitat màxima de 200 g. 

 

 

Micropipetes 

Micropipetes model NICHIPET EX de volums: 1-10 mL, 1000-5000 µL, 100-1000 µL. 

Micropipetes model GILSON de volums: 2-20 µL. 

 
 
Bany a temperatura controlada 

Cubeta de metacrilat de 15 L de capacitat amb termòstat d’immersió. La temperatura 

del bany s’ha controlat amb un termòstat d’immersió model TECTRON BIO amb un 

rang de temperatures de 0°C a 100°C i un criòstat model HAKKE EK20.  

 

 

Bany d’ultrasons 

Bany d’ultrasons model TRANSONIC DIGITAL S amb una capacitat del tanc de 2.75 L, 

i una freqüència d’ultrasons de 40 kHZ. Consta  d’un sistema calefactor que permet 

escalfar les mostres fins a 80°C.  

 

 

Incubador 

Incubador model HERAEUS ELECTRONIC amb regulació de temperatura manual. 

Temperatura màxima de 70°C. 
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pH-metre 

pH-metre digital CRISON MICRO pH 2000. 

 

 

Agitadors de tub 

Agitador tipus vòrtex models HEIDOLPH REAX TOP amb un rang de velocitats de 

100-2500 rpm, i HEIDOLPH REAX 2000 amb un rang de velocitats de 200-2400 rpm. 

 

 

Homogeneïtzador ultraturrax 

Per a la preparació de les emulsions altament concentrades s’ha utilitzat un ULTRA-

TURRAX® T25 BASIC de IKA. El seu rang de velocitats és de 8·103 - 24·103 rpm amb 

una potencia de 350 w. Les eines de dispersió utilitzades han estat un dispositiu 

d’agitació S 25 N 8-G i S 25 N 10-G amb diàmetres del estator de 8 i 10 mil·límetres 

respectivament.  

 

 

Extractor Soxhlet 

L’extractor Soxhlet permet purificar una mostra sòlida amb un dissolvent líquid a reflux 

i en continu. Els components de vidre del Soxhlet provenen de FISHER SCIENTIFIC 

AFORA i les mantes calefactores utilitzades han estat una bateria de 4 mantes per a 

matrassos tipus soxhlet de fons rodó. Les mostres s’han dipositat en cartutxos 

d’extracció de cel·lulosa de FILTER LAB.   

 
 

Liofilitzadora 

Els processos de liofilització s’han dut a terme mitjançant una liofilitzadora CHRIST 

ALPHA 2-4 LD 2 de FISHER SCIENTIFIC. En el procés de liofilització s’extreu la 

humitat de la mostra per sublimació. La  temperatura del condensador de la 

liofilitzadora arriba als -84°C i està connectada a una bomba de buit RZ6 d’un cabal 

nominal de 5.7 m3·h-1 que permet d’obtenir un buit de 0.002 mbar.  
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3.3.- MÈTODES 
 
 
3.3.1.- Preparació i caracterització d’hidrogels d’àcid hialurònic 

 
3.3.1.1.- Preparació d’hidrogels d’àcid hialurònic 

 
Per a la preparació dels hidrogels, 50 mg de hialuronat de sodi s’han introduït en un 

tub de dimensions 12x75 mm. Per separat, s’ha preparat una solució d’entrecreuant 

consistent en butanediol diglicidil eter (BDDE) en medi bàsic (0.2M NaOH). Un volum 

de 500 µL de solució d’entrecreuant s’ha addicionat al hialuronat de sodi. S’ha mesclat 

amb un agitador de tubs tipus vòrtex a 2500 rpm durant un minut per tal 

d’homogeneïtzar i s’ha introduït en una estufa (40ºC durant 8 hores) per tal que la 

reacció d’entrecreuament tingui lloc. La concentració d’entrecreuant s’expressa en % 

(v/v) en la solució d’entrecreuant.  

 

 

3.3.1.2.- Determinació de la relació d’inflament dels hidrogels d’àcid 
hialurònic 

 
Després de l’obtenció d’hidrogels mitjançant entrecreuament químic. Aquests s’han 

submergit amb aigua mQ (pH 5.5) dins de plaques de petri a temperatura ambient 

durant dues setmanes, període necessari per a assolir l’equilibri d’inflament. Per a 

determinar la relació d’inflament dels hidrogels (swelling ratio, SR), s’han pesat els 

hidrogels inflats i s’ha calculat mitjançant l’expressió següent (Eq 3.1):  

 

     
D

DS

W
WWSR −

=    (Eq 3.1) 

On WS (mg) és el pes corresponent al hidrogel inflat fins a l’equilibri amb aigua mQ i 

WD (mg) és el pes corresponent al hidrogel sense aigua. 
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3.3.1.3.- Determinació de la relació d’inflament dels hidrogels d’àcid 
hialurònic en funció del pH 

 
Per a determinar la relació d’inflament (SR) dels hidrogels d’HA en funció del pH s’ha 

procedit de la mateixa manera descrita en l’apartat precedent. En aquest cas, el medi 

d’inflament utilitzat ha estat un solució reguladora Britton-Robinson, que consisteix en 

una solució de H3BO3 al 0.04M, H3PO4 al 0.04M i CH3COOH al 0.04M la qual s’ha 

ajustat al pH desitjat mitjançant NaOH al 0.2M. Els pHs seleccionats per a l’estudi 

d’inflament dels hidrogels en funció del pH han estat: 1.5, 3.0, 7.0 i 12.0. 

 
 

3.3.1.4.- Mesures reològiques dels hidrogels d’àcid hialurònic 

Les propietats reològiques dels hidrogels d’HA han estat quantificades en termes del 

mòdul elàstic (G') i el mòdul viscós (G''). Les mesures de viscoelasticitat dinàmica han 

estat realitzades mitjançant un Reòmetre AR-G2 de TA Instruments amb plats 

paral·lels d’un diàmetre de 20 mm i una separació entre ells de 2.5 mm. Aquestes 

mesures s’han determinat dins de la zona de viscoelasticitat lineal dels hidrogels. El 

mòdul elàstic i viscós ha estat mesurat amb un escombrat de freqüències entre 10-

0.05 Hz a una temperatura de 25°C. Les mesures s’han fet amb hidrogels en el seu 

estat d’inflament màxim i per triplicat. Per tal de fer reproduïbles les mesures, els 

hidrogels s’han preparat en forma cilíndrica per a ser adaptats a la geometria dels plats 

del reòmetre (Figura 3.8). 

    

 

 
 

Figura 3.8. Hidrogels preparats en forma cilíndrica en l’estat d’inflament màxim. 
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Un cop transcorregudes les dues setmanes els hidrogels s’han tallat amb el gruix 

adient per a fer les mesures.  

 

 

3.3.1.5.- Determinació de la solubilitat del ketoprofè en la solució 
reguladora de fosfats i la solució d’entrecreuant  

 
La determinació de la solubilitat màxima del KP en la solució receptora utilitzada en els 

assajos d’alliberament, solució reguladora de fosfats a pH 7.4 (PBS), és necessària 

per a garantir les condicions sink en els estudis d’alliberament. Les condicions sink per 

a un determinat component es defineixen com aquell volum corresponent a 5 vegades 

el volum de medi requerit per a formar una solució saturada d’aquest component 

[Brown, 2004]. 

 

També és important conèixer la solubilitat del KP en la solució d’entrecreuant per tal 

d’assegurar la incorporació d’un 2.5% (p/p) de KP als hidrogels, corresponent a la 

concentració de KP en les formulacions comercials.  

 

La solubilitat màxima del KP en PBS i en la solució d’entrecreuant ha estat 

determinada mitjançant l’addició d’un excés de fàrmac en una petita quantitat de 

solució, termostatitzada a 25°C. Les mostres s’han agitat i sonicat. Després s’ha deixat 

estabilitzar durant 12 hores en un bany a 25°C. S’ha analitzat el sobrenedant per a la 

quantificació del KP. 

 

 

3.3.1.6.- Degradació dels hidrogels amb hialuronidasa 

 
Amb l’objectiu de determinar la quantitat de KP incorporat als hidrogels pels estudis 

d’alliberament, s’ha utilitzat un enzim específic per a la seva degradació, la 

hialuronidasa. Els hidrogels han estat tractats amb una solució de hialuronidasa 1000 

U·mL-1 en PBS a 37°C. La degradació total dels hidrogels utilitzats en l’estudi 

d’alliberament s’ha obtingut després de 48 hores. Llavors, el KP existent en la solució 

romanent s’ha quantificat. També, amb el propòsit d’estudiar la resistència dels 



 

 

 

81 

 

3 PART EXPERIMENTAL

hidrogels davant la hialuronidasa, s’han submergit en una solució de hialuronidasa 

1000 U·mL-1 en PBS a 37°C. S’ha determinat el perfil de degradació dels hidrogels 

representant el pes romanent (%) d’aquests en funció del temps i a diferents 

concentracions d’entrecreuant.  

 

 

3.3.2.- Preparació i caracterització de tensioactius cataniònics 
derivats de sucres 

 
 
3.3.2.1.- Obtenció de l’associació entre un tensioactiu derivat d’un sucre i 
el ketoprofè per neutralització 

 
Els tensioactius cataniònics s’han obtingut mitjançant una reacció àcid-base entre una 

quantitat equimolar de tensioactius precursors catiònics i el KP. Com a tensioactius 

catiònics precursors s’han utilitzat dos tensioactius derivats de sucres: un derivat de la 

glucosa amb una cadena lipòfila de 12 àtoms de carboni, anomenat GHyd12 (Figura 
3.3), i l’altre derivat de la lactosa amb la mateixa longitud de cadena lipòfila, anomenat 

LHyd12 (Figura 3.4).  

 

GHyd12/ketoprofè 

Una quantitat de 0.70 mmol (244.3 mg) de GHyd12 y 0.70 mmol (177.0 mg) de KP 

s’han introduït en un volum de 12mL d’aigua mQ (pH 5.5) i s’ha sotmès a agitació 

magnètica durant 24 hores. La solució resultant s’ha liofilitzat. Després de la 

liofilització, el parell iònic obtingut (Figura 3.9), amb un rendiment quantitatiu 

(aproximadament del 100%) i aspecte de goma de color blanc, s’ha introduït en un 

congelador degut al seu baix punt de fusió. 

 

 

 

Figura 3.9. Estructura molecular del tensioactiu cataniònic GHyd12/KP fruit de la 
reacció àcid-base entre el GHyd12 i el KP. 
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LHyd12/ketoprofè 

Una quantitat de 0.33 mmol (168.6 mg) de LHyd12 s’ha dissolt en un volum de 15 mL 

d’aigua mQ. A continuació s’ha afegit 0.33 mmol (83.8 mg) de KP i s’ha sotmès a 

agitació magnètica durant 24 hores. La reacció s’ha seguit per pH-metre per tal 

d’observar una davallada del pH a mesura que el KP es dissol. La solució resultant 

s’ha liofilitzat. El parell iònic obtingut (Figura 3.10) amb rendiment quantitatiu  

(aproximadament del 100%) té un aspecte de pols de color blanca i és molt 

higroscòpic.   

 

 

 
 

 

3.3.2.2.- Espectroscòpia Infraroja amb Transformada de Fourier (TF-IR) 

 
Amb l’objectiu de demostrar l’associació iònica entre el tensioactiu derivat d’un sucre i 

el KP s’han obtingut els espectres d’infrarojos. Per a la caracterització, s’ha utilitzat un 

aparell PERKIN-ELMER IR FT 1760-X, i s’ha addicionat KBr amb una concentració de 

0.5% (p/p) de la mostra. S’han obtingut espectres d’infrarojos per al parell iònic i per a 

la mescla equimolar dels precursors, per tal de comparar-los i demostrar l’associació 

iònica.   

 
 

3.3.2.3.- Ressonància Magnètica Nuclear (RMN) 

 
Per tal de corroborar els resultats obtinguts en l’espectroscòpia d’infraroig pels 

tensioactius cataniònics, també s’han caracteritzat les mostres per ressonància 

Figura 3.10. Estructura molecular del tensioactiu cataniònic LHyd12/KP fruit de la 
reacció àcid-base entre el LHyd12 i el KP. 
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magnètica nuclear. Els espectres de ressonància magnètica nuclear s’han obtingut 

amb un espectròmetre BRUKER AVANCE 300 amb freqüències de precessió de 300 

MHz pel protó i de 75 MHz pel carboni. Per a l’obtenció dels espectres, les mostres 

s’han dissolt en dimetilsulfòxid (DMSO) a una concentració de 40 mg·mL-1. Els 

desplaçaments químics dels espectres s’indiquen en parts per milió (ppm). 

 
 

3.3.2.4.- Estudi de les propietats tensioactives del parell iònic 

 
Amb l'objectiu d'estudiar les propietats auto-associatives del parell iònic format entre el 

tensioactiu derivat d’un sucre i el KP s'ha dut a terme un estudi de tensiometria en 

medi aquós a una temperatura de 25°C. L'instrument utilitzat ha estat un Kruss Easy 

Dyne Tensiometer. El valor de la tensió superficial en funció de la concentració del 

parell iònic en solució ha estat mesurat utilitzant el mètode de la placa de Wilhelmy. 

Aquest mètode consisteix en mesurar la força cap avall que sobre una placa llisa 

exerceix la superfície de la qual es desitja determinar la tensió. La placa de Wilhelmy 

(placa de platí amb una longitud de 40.2 mm) es situa perpendicularment a la 

superfície unida a una microbalança mitjançant un fil de metall molt prim. La placa 

s’aproxima automàticament per a detectar la superfície de contacte (posició zero), en 

la qual es realitza la mesura. Per forces capil·lars formen dos meniscs a ambdós 

costats de la placa. La pel·lícula formada fa una força F sobre la placa, aquesta es 

mesura amb la microbalança (Figura 3.11) i s’usa per a calcular la tensió superficial 

utilitzant l’equació de Wilhelmy (Eq 3.2):  

 

    
θ

γ
cos2 ⋅

=
l
F

   (Eq 3.2) 

 

on l és la longitud de la placa i θ és l’angle de contacte.  
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L’angle de contacte a la placa de Wilhelmy es considera zero quan el líquid 

s’expandeix completament per la placa. Això s’aconsegueix mitjançant la immersió de 

la placa 3mm en la solució i el retorn a la posició zero (superfície de contacte) abans 

de realitzar la mesura. Cada mesura de la tensió superficial s’ha fet per triplicat. 

 

La tensió superficial disminueix en augmentar la concentració de tensioactiu. El 

tensioactiu s’anirà adsorbint en la interfície aire/líquid fins que aquesta estigui 

saturada. Arribat aquest moment, la tensió superficial ja no pot disminuir més i el 

tensioactiu es comença a autoagregar dins de la solució (Figura 3.12).  

 

 

 
 

Figura 3.12. Representació esquemàtica de la corba de la tensió superficial d’una solució 
en funció del logaritme de la concentració de tensioactiu. El punt d’intersecció entre les 

dues corbes representa la concentració d’agregació crítica (CAC), concentració a partir de 
la qual es comencen a formar els agregats. 

Figura 3.11. Representació esquemàtica de les forces involucrades en la mesura de 
la tensió superficial d’un líquid pel mètode de la placa de Wilhelmy. 
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Aquest fet es representa en l’aparició d’un plateau en la gràfica de la tensió superficial 

en funció del logaritme de la concentració de tensioactiu. El punt de l’abscissa on es 

tallen la corba amb pendent negatiu i el plateau s’anomena concentració d’agregació 

crítica, CAC, valor a partir del qual es formen els agregats.  

 

 

3.3.2.5.- Distribució de la mida dels agregats del parell iònic 

 
Amb l'objectiu de determinar la grandària dels agregats que es formen en solució 

aquosa així com la distribució de grandària, s'ha utilitzat la tècnica de la difusió 

dinàmica de la llum (DLS). Quan la longitud de l’ona incident és superior a les 

partícules amb les que interacciona, llavors la dispersió de la llum es produeix en totes 

les direccions. Mesurant la intensitat de llum dispersada en un angle determinat 

(típicament 90°) en funció del temps, és possible de conèixer la grandària de les 

partícules en solució. Aquesta dependència amb el temps és deguda a que les 

partícules estan sotmeses a un moviment Brownià a causa de l’agitació tèrmica, així 

que la distancia entre difusors canvia constantment produint-se interferències 

constructives i destructives que produeixen fluctuacions d’intensitat dispersada en el 

temps. La variació de la intensitat dispersada amb el temps dependrà de la grandària 

de les partícules en solució. Així, aquesta tècnica permet de mesurar el diàmetre 

hidrodinàmic de partícules en solució on la viscositat d'aquesta i la temperatura són 

conegudes. El diàmetre hidrodinàmic (DH) es determina a partir del coeficient de 

difusió (D) de la partícula en solució segons l'equació de Stokes-Einstein (Eq 3.3): 

 

    D
kTDH ⋅⋅

=
ηπ3       (Eq 3.3) 

 

on k és la constant de Boltzmann, T la temperatura en escala absoluta, i η la viscositat 

del medi. 

 

S'ha estudiat l'associació del parell iònic en solució aquosa a 25°C. Les concentracions 

de tensioactiu cataniònic en aigua que s'han analitzat són superiors a la CAC, 

determinada prèviament amb l'estudi de tensiometria, amb la finalitat d'assegurar la 
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presència d'agregats. La difusió dinàmica de la llum (DLS) s’ha realitzat amb un 

instrument Malvern Zetasizer Nano-ZS, amb un angle de mesura de 173°.  

 

 

3.3.3.- Preparació i caracterització de materials porosos d’àcid 
hialurònic 

 

3.3.3.1.- Preparació d’emulsions concentrades i emulsions altament 
concentrades (HIPEs) 

 
Per a l’obtenció d’emulsions concentrades i altament concentrades s’ha utilitzat el 

mètode d’addicions successives. Aquest mètode consisteix en la preparació d’una  

mescla binària (per exemple aigua i tensioactiu) i addicionar el component oliós en 

petites quantitats per a l’obtenció d’una emulsió O/W (Figura 3.13).  

 

 

 

A cada addició la mescla s’homogeneïtza amb un agitador de tubs, vòrtex, o bé amb 

un dispositiu d’alta cisalla (ultraturrax). Per a l’obtenció del sistema W/O es parteix 

Figura 3.13. Representació d’un diagrama ternari on es descriu la preparació d’emulsions 
concentrades i altament concentrades mitjançant el mètode d’addiccions successives. Els 
punts de color vermell representen les diferents mescles binàries (punts de partida per a 

l’obtenció de l’emulsió) i els punts de color blau les diferents addicions del tercer 
component. 
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d’una mescla binària tensioactiu i component oliós i s’addiciona l’aigua en petites 

quantitats tal i com s’ha fet pel sistema O/W. Les emulsions s’han preparat a 

temperatura ambient. 

 
 

3.3.3.2.- Determinació de la mida de gota de les emulsions altament 
concentrades 

 
La mida de gota de la fase dispersa de les emulsions altament concentrades s’ha 

determinat mitjançant microscòpia òptica i espectrometria de difracció de llum 

(MasterSizer 2000). Per a l’espectròmetre de difracció de llum, s’ha dispersat una 

petita quantitat d’emulsió altament concentrada en una solució aquosa a una 

concentració corresponent a la CMC del mateix tensioactiu utilitzat en l’emulsió (CRH 

455CMC ≈ 0.039%) [Gupta, 2005]. S’ha preparat la dilució per tal d’evitar la dispersió 

múltiple que es pot produir en mostres concentrades. Per a dur a terme les mesures, 

s’ha seleccionat un índex de refracció per a la fase contínua (aigua) de 1.33 i per a la 

fase dispersa (Miglyol 812) de 1.45. A partir de la distribució d’intensitat i els angles de 

difracció, s’han obtingut les distribucions en volum de la grandària de les gotes dels 

diferents sistemes. Amb les distribucions obtingudes s’han determinat els paràmetres 

referents al diàmetre mitjà de Brouckere, D(4,3) (Eq 3.4), i la polidispersitat, Span (Eq 
3.5).  

 

∑
∑= 3

4

)3,4(
d
d

D    (Eq 3.4) 

on d és el diàmetre de gota (µm) 

 

 

      )5,0(
)1,0()9,0(

d
ddSpan −

=    (Eq 3.5) 

on d(0,1), d(0,5), i d(0,9) són les distribucions de volum acumulat al 10%, 50%, i 90%, 

respectivament. 
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3.3.3.3.- Avaluació de l’estabilitat de les emulsions altament concentrades   

 
L’estabilitat de les emulsions altament concentrades s’ha determinat de forma 

qualitativa per observació visual del procés de separació de fases al llarg del temps. 

Les emulsions s’han situat en un bany termostatitzat a 25°C durant un període de tres 

mesos. 

 

Per a una determinació quantitativa de l’estabilitat de les emulsions altament 

concentrades s’ha utilitzat un espectròmetre de difusió múltiple de llum (TurbiscanLab). 

20 g d’emulsió altament concentrada s’han introduït en cèl·lules de vidre borosilicat de 

fons pla (27.5 x 70 mm) i s’han realitzat les mesures a diferents temps. La primera 

mesura s’ha fet un cop preparada la mostra, t ≈ 0. Les següents mesures s’han fet 

cada hora durant les primeres 24 hores. Finalment, s’ha fet una mesura als 4 dies 

d’haver preparat la mostra. L’adquisició de les dades s’ha realitzat mitjançant un 

escombrat de tota l’alçada de la mostra (sample height). Aquest estudi d’estabilitat s’ha 

realitzat una temperatura de 40°C.   

 
 

3.3.3.4.- Obtenció del material en forma de partícules d’àcid hialurònic 

 
S’ha utilitzat una emulsió altament concentrada del tipus aigua en oli (W/O) com a 

plantilla per a l’obtenció de les partícules d’HA. La representació esquemàtica del 

procés es representa en la  Figura 3.14. 

 

 

 
Figura 3.14. Representació esquemàtica del procés utilitzat per a l’obtenció de materials 
en forma de partícules d’HA a partir d’emulsions altament concentrades del tipus W/O. 
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Abans de l’obtenció de l’emulsió s’ha preparat una solució d’HA en aigua. S’ha 

preparat una mescla binària entre un tensioactiu derivat d’oli de ricí, Cremophor® WO7, 

i un oli mineral, parafina líquida. Les emulsions altament concentrades s’obtenen 

mitjançant addicions successives de la solució aquosa (aigua + HA). Posteriorment, 

s’addiciona la solució d’entrecreuant, BDDE en una solució de NaOH. La concentració 

de BDDE i de NaOH en la solució d’entrecreuant és tal que la concentració final en 

l’emulsió sigui de 1000µL BDDE /g HA i 0.2M NaOH. La solució d’entrecreuant difon a 

través de la fase contínua fins a les gotes de manera que la reacció d’entrecreuament 

de l’HA amb el BDDE té lloc a l’interior de les gotes de l’emulsió.  

 

Un cop l’HA es troba entrecreuat en la fase dispersa de l’emulsió (8 hores a una 

temperatura de 40°C), és procedeix al rentat del material consistent en l’extracció del 

tensioactiu i del component oliós. Aquesta extracció es realitza en reflux continu 

mitjançant un extractor soxhlet. El dissolvent utilitzat ha estat etanol. El procés 

d’extracció ha tingut una duració de 12 hores. Per eliminar el component oliós 

romanent, s’ha submergint la mostra en 1-hexanol durant 24 hores. Posteriorment, 

s’ha deixat evaporar a temperatura ambient.  

 
 

3.3.3.5.- Obtenció d’escumes sòlides d’àcid hialurònic 

 
S’ha utilitzat una emulsió altament concentrada del tipus oli en aigua (O/W) com a 

plantilla per a l’obtenció de les escumes sòlides d’HA. La representació esquemàtica 

del procés es representa en la  Figura 3.15. 

 

 

 
Figura 3.15. Representació esquemàtica del procés utilitzat per a l’obtenció d’escumes 

sòlides d’HA a partir d’emulsions altament concentrades del tipus O/W. 
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Primerament, s’ha preparat una mescla binària entre un tensioactiu derivat d’oli de ricí 

(Cremophor® RH40 o Cremophor® RH455) i la fase aquosa (aigua + HA). S’ha obtingut 

una emulsió altament concentrada mitjançant adicions successives del component 

oliós, Miglyol 812, constituït per triglicèrids de cadena mitjana. Un cop obtinguda 

l’emulsió altament concentrada, s’addiciona la solució d’entrecreuant per tal que la 

reacció d’entrecreuament tingui lloc en la fase externa de l’emulsió. Com en el cas 

precedent, la concentració de BDDE i de NaOH en la solució d’entrecreuant és tal que 

la concentració final en l’emulsió sigui de 1000µL BDDE /g HA i 0.2M NaOH. 

 

Un cop l’àcid hialurònic es troba entrecreuat en la fase contínua de l’emulsió (8 hores a 

una temperatura de 40°C), es procedeix al rentat del material consistent en l’extracció 

del tensioactiu i del component oliós. Aquesta extracció es realitza en reflux i en 

continu mitjançant un extractor soxhlet. Els dissolvents utilitzats han estat etanol i 

aigua. El procés d’extracció ha estat de 12 hores per a cada dissolvent. Finalment, per 

a eliminar l’aigua de la mostra, s’ha liofilitzat. 
 
 

3.3.3.6.- Determinació de la superfície específica i de la porositat dels 
materials d’àcid hialurònic 

 
Per a determinar la superfície específica i la porositat dels materials d’HA s’ha utilitzat 

un aparell de sorció de gasos que permet obtenir les isotermes d’adsorció i desorció 

de nitrogen dels materials porosos. D’acord amb la teoria BET [Brunauer, 1938] que 

amplia la teoria de Langmuir mitjançant les suposicions d’adsorció en multicapa i 

condensació capil·lar, s’obté per a les situació d’equilibri la següent equació (Eq 3.6), 

que descriu l’adsorció d’un gas en funció de la seva pressió parcial:  

 

   CvP
P

Cv
C

PPv mm ⋅
+

⋅
−

=
−⋅

1)(1
]1)/[(

1

00
  (Eq 3.6) 

 

on P0 és la pressió de saturació del vapor, vm representa el volum de gas adsorbit 

quan tota la superfície de la mostra està coberta per una monocapa, i C és la constant 
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BET que relaciona la calor d’adsorció de la primera capa i la calor d’adsorció de les 

multicapes. Normalment, el model BET és vàlid en el rang de pressions relatives de 

0.05 < P/P0 < 0.35. El valor del pendent i el valor de l’ordenada a l’origen ens permet 

de calcular la quantitat de volum adsorbit per la monocapa així com determinar la 

constant BET (Figura 3.16).  

 

 
 

 

Amb el valor del volum adsorbit per la monocapa, vm, es calcula la quantitat d’adsorbat 

que es diposita en una monocapa, Xm. Així, es determina la superfície específica del 

material mitjançant la relació (Eq 3.7) [Fagerlund, 1973]: 

 

A
m NU
M
XA 0=    (Eq 3.7) 

 

on M és el pes molecular de l’adsorbat (generalment nitrogen) i U0 és el valor de l’àrea 

molecular de la secció transversal de l’adsorbat (16.2 Å2 pel nitrogen). 

 

També és possible determinar el tipus de porositat de la mostra examinant el cicle 

d’histèresis entre la isoterma d’adsorció i la isoterma de desorció de nitrogen (Figura 
3.17) [Mason, 1988]. 

 

Figura 3.16. Representació lineal de la isoterma d’adsorció del gas en la regió lineal, segons 
el model teòric BET. 
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La presència de pors provoca una condensació capil·lar del adsorbat que produeix una 

diferència (cicle d’histèresi) entre les pressions d’adsorció i de desorció  

 

 

3.3.4.- Estudis d’alliberament de principis actius des de 
diferents formulacions 

 
Els estudis d’alliberament in vitro s’han dut a terme mitjançant un aparell de dissolució. 

L’assaig de dissolució és un control de qualitat de formes de dosificació sòlides i semi-

sòlides proposat per diferents farmacopees [Española, 2005; Europea, 2005]. Els 

estudis en aparells de dissolució permeten de conèixer la cinètica de dissolució de 

fàrmacs en diferents formes de dosificació, amb l’objectiu de diferenciar els tipus de 

formulacions i estimar també el comportament in vivo [Banakar, 1991; Son, 2009]. 
 

L’aparell de dissolució utilitzat ha estat un Vision Elite 8TM de Hanson Research 

Corporation (EUA), que consta de 8 vasos de dissolució immersos en un bany 

termostatitzat. Els vasos de dissolució tenen un volum de 150 mL en els quals s’ha 

introduït representant el compartiment donador, un contenidor específic per a 

formulacions semi sòlides que rep el nom d’Ointment Cell (Figura 3.18).  

 

Figura 3.17. Representació del cicle d’histèresis entre les isotermes d’adsorció i desorció de 
nitrogen. 
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L’Ointment Cell és de politetrafluoretilè i té una secció per a la formulació de 15 mm i 

una capacitat de 45 mm2. Consta d’un cilindre de borosilicat i d’una rosca per a 

mantenir estanca la formulació. S’ha col·locat una membrana hidròfila de cel·lulosa en 

cada Ointment Cell per tal de separar la formulació de la solució receptora. La solució 

receptora ha consistit en 150mL de solució reguladora de fosfats a pH 7.4 (PBS). La 

temperatura de la solució receptora ha estat de 37°C. La velocitat d’agitació de les 

pales per a cada vas de dissolució s’ha ajustat a 25 rpm. 

 

Una quantitat d’uns 500 mg de formulació s’ha situat en cada Ointment Cell. Un volum 

corresponent a 150 mL de solució receptora (PBS) s’ha introduït al vas de dissolució. 

Amb l’objectiu de determinar la quantitat de fàrmac alliberat per a la formulació en 

funció del temps, s’ha extret un volum de 0.5 mL de solució receptora a diferents 

temps  per a ser analitzada, i la mateixa quantitat de solució receptora sense fàrmac 

ha estat introduïda al vas després de cada una de les extraccions.  

 

Els estudis d’alliberament han tingut una durada de 24 hores. La primera mostra de 

solució receptora s’ha extret després de 5 minuts d’haver començat l’estudi i les 

següents en intervals de 15 minuts fins a la primera hora, i en intervals de 30 minuts 

Figura 3.18. Diagrama esquemàtic del vas de dissolució juntament amb la Ointment Cell. 
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fins la segona hora. Les següents mostres s’han extret en intervals d’una hora fins a 

assolir les primeres 8 hores d’estudi. Les últimes mostres s’han obtingut un cop han 

transcorregut 22 hores de l’inici de l’estudi i a intervals d’una hora fins a la finalització 

d’aquest després de 24 hores.    

 

 

3.3.4.1.- Incorporació de principis actius a les formulacions 

 

Per a la incorporació del fàrmac als hidrogels d’HA un dels mètode utilitzats ha estat el 

mètode d’atrapament. Aquest consisteix en dissoldre el fàrmac a la solució 

d’entrecreuant (BDDE en medi alcalí), per després entrecreuar l’HA en aquesta solució 

de manera que el fàrmac queda atrapat a l’interior de la matriu polimèrica. Un altre 

dels mètodes que s’ha utilitzat ha estat el mètode d’absorció. Aquest consisteix en 

preparar prèviament l’hidrogel d’HA per després inflar-lo en una solució on el fàrmac 

es troba dissolt. Aquest mètode s’ha utilitzat per a la incorporació del tensioactiu 

cataniònic LHd12/KP als hidrogels. La representació esquemàtica dels dos mètodes es 

troba representada en la Figura 1.2 de l’apartat 1.2.2.  

 

Pel que fa referència a la incorporació de fàrmac a les escumes sòlides, s’ha realitzat 

mitjançant l’addició d’una solució de fàrmac sobre l’escuma sòlida. L’addició s’ha dut a 

terme en petites quantitats (gota a gota), fins a la total incorporació de la solució. 

Després, l’escuma sòlida s’ha deixat assecar a 50°C fins a la total evaporació del 

solvent (Figura 3.19).  

 

 

 
 

Figura 3.19. Representació  esquemàtica de la incorporació del fàrmac a les escumes 
sòlides d’HA.  
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La quantitat de fàrmac incorporat a l’escuma sòlida s’ha determinar per diferència de 

pes abans i després de la incorporació del fàrmac. 

 

 

3.3.4.2.- Determinació de la concentració de ketoprofè mitjançant HPLC 

 
La cromatografia líquida d’alta eficiència (HPLC) és un tècnica utilitzada per a la 

separació de components d’una mescla, basada en diferents tipus d’interaccions 

químiques o físiques entre els analits i la columna cromatogràfica. En cromatografia 

líquida, la fase mòbil és un líquid que flueix a través de la columna que conté la fase 

estacionaria. 

 

S’ha utilitzat el règim d’elució isocràtic que consisteix en la separació en un dissolvent 

de composició constant al llarg del temps. La mostra a analitzar passa a través de la 

columna cromatogràfica que constitueix la fase estacionària (típicament un cilindre 

amb petites partícules amb certes característiques químiques en la seva superfície) 

mitjançant el bombeig de líquid (fase mòbil) a alta pressió a través de la columna. Els 

diferents components de la mostra es retarden de manera diferent depenent de les 

interaccions químiques o físiques amb la fase estacionària a mesura que avancen a 

través de la columna. El grau de retenció dels components depèn de la seva 

naturalesa, la composició de la fase estacionària i la fase mòbil. El temps necessari 

perquè un component elueixi de la columna s'anomena temps de retenció i es 

considera una propietat característica d'identificació d'un component en una fase mòbil 

i estacionaria determinades. 

 

El KP ha estat analitzat per HPLC. El sistema cromatogràfic utilitzat ha consistit  en un 

aparell Shimatzu amb una columna de fase reversa Kromasil® 100-5C18, i un detector 

de UV fixat a una longitud d’ona de 233 nm per a la detecció del KP. 

 

La elució del KP per la columna ha tingut lloc a temperatura ambient utilitzant una fase 

mòbil composta d’un 55% d’acetonitril com a fase orgànica i un 45% de fase aquosa 

(pH 3.0). El cabal ha estat d’1 mL/min, i el volum d’injecció de 20 µL. El temps d’elució 

pel ketoprofen ha sigut de 7 min (Figura 3.20).  
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El mètode d’HPLC descrit ha estat prèviament validat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.20. Cromatograma corresponent al KP mitjançant l’ús d’una columna de fase 
reversa, Kromasil® 100-5C18, i amb les condicions analítiques especificades anteriorment. 
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4.1.- HIDROGELS D’ÀCID HIALURÒNIC 

 

4.1.1.- Formació d’hidrogels d’àcid hialurònic 

 
Per a l’obtenció dels hidrogels s’ha utilitzat un polímer d’HA d’elevat pes molecular. La 

longitud de cadena mitjana del HA varia en funció del seu origen. Així, el pes molecular 

de l’HA pot variar de 50 KDa fins a 20.000 KDa. L’HA utilitzat per als nostres estudis 

prové del bacteri Streptococcus equi. amb un pes molecular mitjà d’uns 2.000 KDa. 

S’ha seleccionat aquest tipus d’HA ja que té un pes molecular mitjà similar al provinent 

del fluid sinovial de l’organisme [Kogan, 2007]. 

 

Dels agents entrecreuants descrits a la bibliografia, s’ha seleccionat el butanediol 

diglicidil èter (BDDE) per la seva gran reactivitat i la baixa toxicitat dels components 

que se’n deriven. El BDDE consta de dos grups epòxid (èter cíclic) terminals. 

L’obertura del grup epòxid es pot produir tant en medi àcid com en medi bàsic 

mitjançant un grup nucleòfil. Així, els grups epòxids del BDDE podran reaccionar amb 

el grup carboxílic (COOH) i els hidroxils (OH) presents en l’HA formant esters i èters 

respectivament [Shechter, 1956].  

 

Amb l’objectiu de conèixer les condicions en les que es produeix la reacció 

d’entrecreuament entre l’HA i el BDDE s’han realitzat uns estudis preliminars 

consistents en la preparació d’hidrogels d’HA en funció de diferents factors: el pH del 

medi d’entrecreuament, la temperatura i el temps d’incubació. Els hidrogels s’han 

preparat amb una concentració d’HA del 10% (p/v), addicionant la solució 

d’entrecreuant (BDDE en solució aquosa) al hialuronat de sodi tal i com s’ha 

especificat en l’apartat 3.3.1.1. dels mètodes. Per a aquests estudis, la concentració de 

BDDE en la solució d’entrecreuant ha estat del 2.5% (v/v). S’han estudiat tres pH 

diferents per a la solució d’entrecreuant: àcid (solució aquosa 0.1M HCl, pH 1.0), 

neutre (PBS, pH 7.0) i bàsic (solució aquosa 0.2M NaOH, pH 12.5), dues 

temperatures: 25°C i 40°C, i dos temps d’incubació: 8 hores i 24 hores. Els resultats 

obtinguts es mostren en la Taula 4.1.  
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Taula 4.1. Estudis preliminars per a l’obtenció d’hidrogels d’HA, a una concentració del 

10%, utilitzant com a agent entrecreuant el BDDE a una concentració del 2.5%. 

pH del medi de 
reacció 

Temperatura 
d’incubació 

(°C) 

Temps 
d’incubació 

(hores) 
Resultat 

Àcid (0.1M HCl, 

pH 1.0) 

25 
8 No Determinat 

24 Solució viscosa 

40 
8 Solució viscosa 

24 Solució viscosa 

Neutre (PBS, 

pH 7.0) 

25 
8 No Determinat 

24 Solució viscosa 

40 
8 Solució viscosa 

24 Solució viscosa 

Bàsic (0.2M 

NaOH, pH 12.5 ) 

25 
8 Hidrogel 

24 Hidrogel 

40 

8 Hidrogel 

24 
Solució viscosa 

grogenca 

 

 

Per a determinar si el procés d’entrecreuament ha tingut lloc, s’han submergit les 

mostres en una placa de petri amb un volum de 20 mL d’aigua. Per a aquelles mostres 

on no s’ha produït entrecreuament, el resultat és el d’una solució viscosa ja que l’HA 

és soluble en l’aigua. No obstant, per a aquelles mostres on l’HA està entrecreuat, el 

resultat és el d’un hidrogel inflat, ja que l’entrecreuament de l’HA provoca que aquest 

sigui insoluble en aigua. A més, com que l’entrecreuament és produeix mitjançant 

enllaç covalent, la morfologia dels hidrogels es manté un cop l’hidrogel està inflat. La 

Figura 4.1 mostra l’aspecte visual dels hidrogels d’HA. Aquests són homogenis, 
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transparents i presenten una elevada elasticitat. 

 

 

 

 
 

Tal i com es pot observar en la taula precedent, només s’han obtingut hidrogels a pH 

bàsic. És a dir, les mostres preparades en medi àcid i neutre s’han dissolt un cop 

submergides en aigua. La reacció d’entrecreuament entre l’HA i el BDDE es produeix 

únicament en medi bàsic, ja que només en aquest medi els grups del HA capaços de 

reaccionar amb els grups epòxid del BDDE, els hidroxils i el grup carboxílic, tenen un 

caràcter nucleòfil molt important. En medi àcid, en canvi, aquests grups no tenen el 

caràcter nucleòfil necessari per a reaccionar amb els epòxids del BDDE, degut a que 

aquests es troben protonats, ja que el pKa de l’HA es troba al voltant de 2.9. Aquests 

resultats concorden amb els que es descriuen en la bibliografia, on Wang en l’obtenció 

d’hidrogels injectables d’HA entrecreuats amb BDDE, i els estudis realitzats per De 

Boulle et al., suggereixen la necessitat d’un medi bàsic per a entrecreuar l’HA 

mitjançant el BDDE [De Boulle, 2013; Wang, 2005]. Un altre factor important ha estat 

el temps de reacció per a l’entrecreuament. En medi bàsic, per als hidrogels tractats a 

40°C s’ha observat que per a temps superior a les 8 hores s’obtenen solucions de 

color groc més fluides. Aquest aspecte, juntament amb la consistència que 

presentaven les mostres fa pensar en la presència de productes de degradació. 

   Figura 4.1. Aspecte visual dels hidrogels d’HA entrecreuats en medi bàsic a una 
concentració de BDDE del 2.5%. 
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Aquests possibles productes de degradació no s’han determinat degut a que la 

consistència que presentaven les mostres era molt diferent a l’obtinguda pels 

hidrogels. Així, considerem que el temps òptim per a la reacció d’entrecreuament és de 

8 hores a 40°C. Finalment, cal remarcar que per a l’obtenció dels hidrogels, degut a 

l’elevat pes molecular de l’HA utilitzat, juntament amb el fet que la concentració 

d’aquest en l’hidrogel és molt elevada (10%), s’ha procedit a un procés d’agitació 

mecànica d’alta energia. D’aquesta manera el procés d’entrecreuament ha estat 

uniforme en tot el volum del hidrogel. 

 

Per a conèixer l’estructura dels hidrogels d’HA obtinguts, s’ha utilitzat la microscòpia 

electrònica de rastreig (SEM). Els hidrogels s’han inflat amb aigua i desprès s’han 

liofilitzat. El procés de liofilització s’ha dut a terme amb una congelació ràpida de la 

mostra mitjançant l’ús de gel sec (-78°C). Per tal d’obtenir un bon contrast en la imatge 

de SEM, la mostra s’han recobert amb una fina capa d’or per augmentar la seva 

conductivitat. La Figura 4.2 mostra l’estructura dels hidrogels d’HA.  

 
 

 

 
 

Les imatges obtingudes amb SEM mostren com els hidrogels d’HA entrecreuats amb 

BDDE presenten una estructura porosa en forma de làmines desordenades. Part 

d’aquesta porositat que presenten, pot ser deguda al mateix procés de liofilització. La 

presència de cristalls de gel que es formen durant el procés de congelació i sublimen 

quan la mostra es liofilitza, provoca una porositat en l’hidrogel.   

 

Figura 4.2. Imatge de microscòpia electrònica de rastreig de la secció transversal dels 
hidrogels d’HA. 
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4.1.1.1.- Influència en la concentració de BDDE en el procés 
d’entrecreuament de l’àcid hialurònic 

 

Un cop coneguts els factors crítics en el procés d’entrecreuament del HA amb el BDDE 

(el pH de la solució d’entrecreuament, la temperatura d’entrecreuament i el temps de 

reacció) s’ha determinat la influència de la concentració de l’agent entrecreuant, 

BDDE, en el grau d’entrecreuament dels hidrogels. 

 

En aquest sentit, primer cal determinar quins són els grups de l’HA que reaccionen 

amb els grups epòxid del BDDE. Amb aquest objectiu s’han realitzat una sèrie 

d’anàlisis d’espectroscòpia infraroja (IR) per a determinar quins son els tipus d’enllaços 

que es formen en l’entrecreuament de l’HA i el BDDE. S’han preparat hidrogels d’HA 

amb una concentració de BDDE del 2.5%, s’han inflat en aigua i desprès s’han 

liofilitzat. Un cop obtinguts els hidrogels d’HA liofilitzats s’ha procedit al seu anàlisi d’IR 

(Figura 4.3a, 4.3b). Els punts d’absorció representatius dels espectres s’assignen als 

següents grups: extensió dels grups OH i NH (3600-3200 cm-1); extensió del grup CH2 

(2917 cm-1, 2872 cm-1); grup amida I (1608 cm-1); flexió del grup CH2 (1410 cm -1); i 

l’extensió de l’enllaç èter C-O-C (1034 cm-1). Els espectres d’IR obtinguts per a HA no 

entrecreuat (HA en forma de sal sòdica en pols) i HA entrecreuat (hidrogels liofilitzats 

d’HA entrecreuats amb BDDE) no presenten diferencies apreciables excepte pel pic 

d’absorció a 1655 cm-1. Aquest és degut a l’intercanvi iònic del COONa a COOH que 

es produeix quan s’infla l’hidrogel amb aigua i després es liofilitza. 
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Figura 4.3a. Espectre TF-IR utilitzant el mètode de la pastilla de KBr per a HA no 
entrecreuat. 

Figura 4.3b. Espectre TF-IR utilitzant el mètode de la pastilla de KBr per a HA 
entrecreuat amb BDDE. 



 

 

 

105 

 

4 RESULTATS I DISCUSSIÓ

Els espectres de IR mostren com els enllaços formats entre els grups epòxids i l’HA no 

es diferencien dels que ja existeixen en l’HA. El pic d’absorció pels enllaços ester 

(1700 cm-1), que són els que s’esperarien de la reacció entre els grups epòxids i el 

carboxílic de l’HA no apareixen. Això és degut al fet que encara que es formessin els 

grups esters aquests s’hidrolitzen ràpidament en medi bàsic. Així, sembla que els 

grups epòxids del BDDE reaccionen predominantment amb els hidroxils de l’HA 

formant enllaços èters (1042 cm-1), enllaços ja existents en el polímer. Aquests 

resultats obtinguts per espectroscòpia infraroja concorden amb els que es poden veure 

en la bibliografia referents a l’entrecreuament del HA amb un diglicidil èter [Tomihata, 

1997b]. Una representació esquemàtica de la possible reacció d’entrecreuament entre 

el BDDE i el polímer d’HA és la que es mostra en la Figura 4.4.   

 

 

 

 

 
 
 

Figura 4.4. Representació esquemàtica de l’entrecreuament entre l’HA i el BDDE. 
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Durant el procés d’entrecreuament entre l’HA i el BDDE, a més de la reacció 

d’entrecreuament entre l’HA i el BDDE, tal i com s’observa en l’esquema precedent, 

els grups epòxid del BDDE també es poden hidrolitzar. Així, les diferents formes del 

BDDE que es formen durant el procés d’entrecreuament amb l’HA són: BDDE lliure 

degut a la hidrolització dels dos grups epòxid (Figura 4.5 a), BDDE mono-lligat degut a 

la hidrolització d’un epòxid i la reacció de l’altre amb un hidroxil de l’HA (Figura 4.5 b), 

o bé, BDDE doblement lligat quan els dos epòxid reaccionen amb els hidroxils de l’HA, 

produint l’entrecreuament de l’HA (Figura 4.5 c). 

 

 

 

 
 

 

Durant el procés d’entrecreuament una part del BDDE s’hidrolitzarà, de manera que  

no tot el BDDE present en l’hidrogel es trobarà en la forma de BDDE doblement lligat, 

responsable de l’entrecreuament de l’HA. Així, per a relacionar el grau 

d’entrecreuament dels hidrogels d’HA amb la concentració de BDDE, s’ha determinat 

la quantitat màxima d’aigua que aquests poden absorbir en funció de la seva 

concentració de BDDE. És a dir, s’ha determinat la seva relació d’inflament (swelling 

ratio, SR). En efecte, quan l’hidrogel es troba en contacte amb l’aigua, aquest s’anirà 

inflant sense cap restricció fins a assolir l’equilibri, que és degut al balanç entre tres 

forces. D’una banda, les forces que afavoreixen l’expansió de l’hidrogel: la interacció 

electrostàtica deguda a les carregades de la matriu polimèrica, i la hidratació de la 

Figura 4.5. Diferents formes del BDDE (a-c) formades durant el procés d’entrecreuament 
amb l’HA. 
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matriu polimèrica que indueix la penetració de l’aigua a l’interior de l’hidrogel; i de 

l’altra, la força de cohesió que exerceix la matriu polimèrica que s’oposa a la seva 

expansió [Andrade, 1976]. Quan les forces s’equilibren, l’hidrogel es troba en l’estat 

d’inflament màxim i en podem determinar la SR. Aquest inflament depèn de la densitat 

d’entrecreuament de la matriu polimèrica, essent menor quan més entrecreuat es troba 

l’hidrogel [Cates, 2010]. La SR s’ha calculat segons l’apartat 3.3.1.2, descrit a la secció 

experimental.  

 

Amb l’objectiu de relacionar la concentració de BDDE amb el grau d’entrecreuament 

dels hidrogels, s’han preparat hidrogels d’HA (entrecreuats a 40°C durant 8 hores) 

amb diferents concentracions de BDDE a la solució d’entrecreuant (Taula 4.2). 

Aquests s’han submergit en un volum de 20 mL d’aigua mQ i s’ha determinat la SR, és 

a dir, la quantitat d’aigua que han absorbit en el seu estat d’inflament màxim. 
 
 

Taula 4.2. Composició dels hidrogels estudiats. aConcentració del BDDE en la solució 

d’entrecreuant (% (v/v)). bRelació molar entre el BDDE i el monòmer de disacàrid d’HA. 

 

 

Degut a que es tracta d’hidrogels entrecreuats mitjançant enllaç covalent entre el 

polímer i l’agent entrecreuant, s’observa que durant el procés d’inflament i un cop 

assolit l’estat d’inflament màxim la morfologia externa de l’hidrogel es manté inalterada 

(Figura 4.6). Aquest és un resultat interessant pel camp biomèdic, degut a que serà 

possible inserir els hidrogels, amb la forma desitjada, dins del cos mitjançant una petita 

BDDEa (%, v/v) μL BDDE/ g HA Relació Molar entre el BDDE i l’HAb 

1.25 125 0.2 

2.5 250 0.4 

3.5 350 0.6 

5.0 500 0.9 

10.0 1000 1.7 

20.0 2000 3.6 
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incisió i després deixar que s’expandeixi in vivo fins a aconseguir la grandària desitjada 

dins d’un teixit o articulació [Ma, 2004].  

 

 

 
 
 

Els resultats obtinguts de la SR dels hidrogels d’HA en aigua mostren que aquests 

tenen una gran capacitat per a captar aigua i expandir-se. A més, s’observa una forta 

dependència entre la concentració de BDDE dels hidrogels i la seva SR. Com major és 

la concentració de BDDE menor resulta la seva capacitat d’inflament (Figura 4.7).  

 

 

Figura 4.6. a) Aspecte visual dels hidrogels d’HA amb una concentració de BDDE de 2.5% 
sense inflar-los en aigua. b) Aspecte visual dels hidrogels d’HA un cop assolit l’estat 

d’inflament màxim. 
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Així, el valor de la SR és de 190 per a hidrogels amb una concentració de BDDE del 

1.25%, mentre que per a hidrogels amb una concentració de BDDE del 10% el seu 

valor de la SR és de 30. A més, també s’ha observat que el temps necessari per tal 

que els hidrogels arribin al seu estat d’inflament màxim depèn de la concentració de 

BDDE. Per als hidrogels amb una concentració igual o superior al 5% de BDDE, 

aquests arriben al seu estat d’inflament màxim després d’una setmana, mentre que 

pels hidrogels amb una concentració de BDDE inferior, assoleixen aquest estat 

transcorregudes dues setmanes. La dependència que s’observa entre la SR dels 

hidrogels i la seva concentració en BDDE és deguda a la diferència en el grau 

d’entrecreuament d’aquests. Com major sigui la concentració de BDDE en la solució 

d’entrecreuant, l’hidrogel d’HA es trobarà més entrecreuat, de manera que la cohesió 

que exerceix la matriu polimèrica serà major traduint-se en una menor capacitat 

d’inflament per part dels hidrogels.  

 

En la determinació de la SR dels hidrogels en funció de la concentració de BDDE 

també s’ha observat que a concentracions de BDDE a partir del 10%, la variació de la 

Figura 4.7. Relació d’inflament (SR) en aigua, determinat al cap de dues setmanes, pels 
hidrogels d’HA en funció de la concentració de BDDE.   
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SR no és significativa. És a dir, encara que la concentració de BDDE sigui superior la 

SR no varia. Això fa pensar que l’hidrogel es troba a prop del grau d’entrecreuament 

màxim per a concentracions de BDDE al voltant del 10%. Segons els valors que es 

mostren en la Taula 4.2, per a una concentració del 10% de BDDE la relació molar 

entre aquest i el disacàrid d’HA és propera a dos. Així que segons els resultats 

obtinguts, ens caldrà una relació d’uns dos mols de BDDE per mol de disacàrid d’HA 

per a obtenir el màxim entrecreuament de l’HA. Aquesta relació és superior a 

l’estequiomètrica (0.5) degut a que part del BDDE s’hidrolitza.   

 

 

4.1.1.2.- Inflament dels hidrogels en solució reguladora de fosfats a pH 
fisiològic (PBS) 

 
En els assajos d’alliberament de fàrmacs que s’han dut a terme amb els hidrogels 

d’HA, els resultats del quals es discutiran en apartats posteriors de la Tesi,  s’ha 

utilitzat com a solució receptora una solució reguladora de fosfats a pH fisiològic (pH 

7.4). Com que l’inflament dels hidrogels té un afecte en l’alliberament de fàrmacs tal i 

com varen demostrar els estudis realitzats per Peppas i Langer durant la dècada dels 

anys vuitanta [Langer, 1981; Peppas, 1980], s’ha determinat també, l’inflament dels 

hidrogels en funció del temps en aquest medi. La Figura 4.8 mostra els perfils 

d’inflament dels hidrogels per a diferents concentracions de BDDE: 1.25%, 2.5%, 

5.0%, 10.0%, i 20.0%. 
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Els resultats obtinguts mostren que per a aquelles concentracions estudiades 

superiors al 5.0% de BDDE, el perfils d’inflament dels hidrogels arriben a l’estat 

d’inflament màxim abans de les 24 hores, mentre que per a concentracions inferiors al 

5.0% de BDDE, els hidrogels no arriben a l’estat d’inflament màxim transcorregut 

aquest període. Així, com més entrecreuat es trobi l’hidrogel, abans arribarà a l’estat 

d’inflament màxim (SR). També s’ha determinat la SR en aquest medi per als hidrogels 

amb diferent concentració de BDDE. Aquesta s’ha determinat després de dues 

setmana de mantenir-los submergits en el medi d’inflament. Els resultats obtinguts 

segueixen la mateixa tendència que els determinats en aigua, però en PBS, la SR és 

inferior (Taula 4.3). 

 

 

 

 

 

Figura 4.8.Inflament en PBS (pH 7.4) en funció del temps pels hidrogels d’HA 
entrecreuats a una temperatura de 40ºC durant 8 hores en funció de la concentració de 

BDDE.
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Taula 4.3. Relació d’inflament (SR) en PBS (pH 7.4) i en aigua pels hidrogels d’HA 

entrecreuats a una temperatura de 40°C i per un període de dues setmanes, en funció 

de la concentració de BDDE.   

 
 

El fet que la SR sigui inferior en el cas del PBS en comparació amb l’aigua 

desionitzada és degut a la força iònica que presenta el PBS al estar constituït d’una 

solució salina. Per aquells hidrogels en que la matriu polimèrica es troba carregada 

electrostàticament com és el cas del HA (pKa 2.9) [Cleland, 1982]. Les sals presents 

en la solució produeixen un apantallament de la càrrega de la matriu polimèrica de 

manera que la seva repulsió electrostàtica és menor i per tant l’inflament es veu reduït. 

La relació de la força iònica en l’absorció de solvent per part d’una matriu polimèrica va 

ser establerta per Hermans que demostra que l’inflament de la matriu polimèrica 

disminueix al augmentar la força iònica del solvent [Hermans, 1953].  

 

 

4.1.1.3.- Inflament dels hidrogels en funció del pH del medi 

 

Els hidrogels formats per polímers iònics mostren un canvi dràstic en la seva SR en 

funció del pH del medi [Flory, 1953]. Tal i com s’ha esmentat en l’apartat anterior, l’HA 

és un polielectròlit degut a la presència del grup carboxílic que conté, i que presenta un 

valor de pKa del voltant de 2.9. Així que, en medi aquós a un pH superior a 2.9, un 

hidrogel d’HA tindrà càrregues negatives en la seva matriu polimèrica a causa de la 

ionització del grup carboxílic. D’aquesta manera es generaran forces repulsives entre 

les cadenes polimèriques, provocant una expansió de l’estructura i un augment en 

l’absorció d’aigua.  

 

BDDE (%) SRPBS (g solvent/ g hidrogel sec) SRH2O (g solvent/ g hidrogel sec) 

1.25 93 ± 3 188 ± 7 

2.5 56 ± 1 85 ± 8 

5.0 29 ± 1 54 ± 8 

10.0 15 ± 3 29 ± 6 

20.0 10 ± 3 20 ± 5 
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A continuació, es descriu l’inflament dels hidrogels variant el pH del medi d’inflament. 
Aquest estudi ens permetrà avaluar la SR dels hidrogels en funció del canvi en les 

propietats físiques de la matriu polimèrica degut a la ionització d’aquesta. Per a fer 

l’estudi s’ha utilitzat un tampó universal (Britton-Robinson buffer) que permet d’obtenir 

diferents pHs amb l’adició de NaOH (apartat 3.3.1.3). Els pHs seleccionats per a 

l’estudi d’inflament han estat: 1.5, 3.0, 7.0 i 12.0. 

 

S’han determinat els perfils d’inflament en funció del temps per a hidrogels amb un 

2.5% de BDDE, i un 5.0% de BDDE. S’han selecionat aquestes concentracions de 

BDDE ja que el grau d’entrecreuament dels hidrogels amb aquestes concentracions 

s’ha considerat adequat per a observar la diferència en l’inflament en funció del pH. 

Com s’ha vist en apartats precedents, hidrogels amb concentracions superiors de 

BDDE tenen un inflament reduït i aquest comportament no podria mesurar-se amb 

precisió.  

 

Els perfils d’inflament mostren diferències per a diferents concentracions de BDDE tal i 

com s’ha estudiat també en l’apartat 4.1.1.2. Per una concentració del 5% de BDDE, 

els hidrogels arriben al seu estat d’inflament màxim després d’una setmana, mentre 

que pels hidrogels amb una concentració del 2.5% de BDDE encara continuen inflant-

se un cop transcorregut aquest període (Figura 4.9). Passades dues setmanes, la 

diferència en l’inflament que experimenten els hidrogels amb una concentració de 

BDDE del 2.5% no és significativa. La diferència en el temps necessari per a assolir 

l’estat d’inflament màxim en funció de la concentració de BDDE s’ha observat també 

en altres medis d’inflament estudiats com l’aigua desionitzada i la solució reguladors 

de fosfats (PBS) (pH 7.4). Així, aquest comportament depèn principalment del grau 

d’entrecreuament dels hidrogels i no pas de les característiques del medi d’inflament.  
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Figura 4.9. Inflament (SR) en funció del temps per medis amb diferents pHs, per hidrogels 
amb una concentració de BDDE del 2.5% (a dalt) i del 5.0% (a baix). 
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Transcorregudes dues setmanes, s’ha determinat la SR dels hidrogels i s’ha observat 

clarament com aquesta és pH dependent (Figura 4.10). 
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Per a pHs inferiors al valor del pKa de l’HA (pH 2.9), els hidrogels experimenten un 

petit inflament, mentre que per a valors de pH superiors al pKa, l’expansió dels 

hidrogels és molt superior. Aquesta diferència és deguda a que la matriu polimèrica 

s’expandeix a causa de la repulsió electrostàtica ocasionada per la ionització de les 

molècules d’HA a pHs superiors al seu valor del pKa, afavorint la presència d’aigua en 

el seu interior. Aquests resultats són similars als obtinguts per Kim et al., observa un 

increment de l’inflament dels hidrogels d’HA entrecreuats amb divinil sulfones al 

augmentar el pH del medi d’inflament [Kim, 2012]. La diferència en la SR dels 

hidrogels en funció del pH del medi és un resultat molt interessant en el camp de 

l’alliberament de fàrmacs des dels hidrogels. Un canvi en el pH permet de modificar la 

SR dels hidrogels, i per tant, tal i com reporta Grupta, un canvi en l’alliberament de 

fàrmacs per part d’aquests [Gupta, 2002]. Els hidrogels capaços de modificar les seves 

propietats en funció de diferents estímuls extern, tals com el pH o la temperatura, 

Figura 4.10. Relació d’inflament (SR) a les dues setmanes per a medis amb diferents pHs per 
a hidrogels amb una concentració de BDDE del 2.5% i del 5.0%. 
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tenen un gran potencial en aplicacions biomèdiques i reben el nom de smart hydrogels 

[Dagani, 1997]. 

 
 

4.1.1.4.- Propietats reològiques dels hidrogels 

 
Conèixer les propietats reològiques d’un material és important per ser utilitzat en 

aplicacions biomèdiques i/o farmacèutiques. Les anàlisis mecàniques en dinàmic, 

permeten obtenir informació quantitativa de les propietats viscoelàstiques i reològiques 

dels materials mitjançant la resposta mecànica a la deformació.  

 

El mòdul elàstic G’ està relacionat amb el canvi de forma que experimenta un material 

sota l’acció d’esforços de cisalla, i permet quantificar el comportament reològic dels 

hidrogels [Ferry, 1980]. Conèixer el valor de la G' és important per conèixer la idoneïtat 

dels hidrogels per ser utilitzats com implants així com determinar la manera en que 

aquests poden ser administrats a l’organisme. Així, si per a una determinada aplicació 

es necessari que la rigidesa del hidrogel sigui elevada, per tal de garantir l’estructura 

d’aquest quan és implantat, l’alta viscositat pot dificultar la seva administració a 

l’organisme per via parenteral. En aquest cas, serà necessària una petita incisió per tal 

de ser administrat. 

 

A continuació, es descriuen les propietats reològiques dels hidrogels d’HA en funció 

del seu grau d’entrecreuament. S’ha quantificat el mòdul elàstic (G') i el mòdul viscós 

(G'') en funció de la freqüència. Amb aquest objectiu, s’han preparat hidrogels d’HA 

amb diferents concentracions de BDDE. Degut a l’elevada elasticitat dels hidrogels, 

aquests s’han preparat en forma cilíndrica per adaptar-los a la geometria dels plats del 

reòmetre i dur a terme les mesures i assegurar la reproductibilitat d’aquestes. Les 

mesures s’han realitzat en l’estat d’inflament màxim dels hidrogels. 

 

Les mesures de viscoelasticitat dinàmica han estat realitzades dins de la regió de 

viscoelasticitat lineal. Aquesta s’ha determinat mitjançant un assaig preliminar de 

deformació per a cada un dels hidrogels. En la Figura 4.11 es mostren els punts de la 

regió de viscoelasticitat lineal per als hidrogels amb diferent concentració de BDDE. La 

regió on s’estén la regió de viscoelasticitat lineal disminueix al augmentar la 
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concentració de BDDE, és a dir, per hidrogels amb un major grau d’entrecreuament. 

Així, pels hidrogels amb una concentració del 10% de BDDE la regió de viscoelasticitat 

lineal queda limitada per a valors de deformació inferiors a 0.5%. En canvi, per als 

hidrogels amb una concentració de BDDE del 1.25% aquest comportament s’estén fins 

a deformacions del 2.5% del hidrogel.  
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Coneixent la deformació a partir de la qual finalitza la regió de viscoelasticitat lineal, és 

possible de determinar l’energia de cohesió de l’hidrogel. L’energia de cohesió 

representa l’energia necessària per tal de trencar la seva estructura, i es pot 

determinar mitjançant l’expressió Eq 4.1:  

 

2'
2
1

cGEc γ=      (Eq 4.1) 

 

on G’ és el valor de la constant elàstica i γc el valor de la deformació màxim dins de la 

regió de visoelasticitat lineal. Així, els hidrogels amb una concentració de 1.25% de 

Figura 4.11. Representació del mòdul elàstic G' (Pa) i del mòdul viscós G'' (Pa) en funció 
de la deformació (%) per a hidrogels amb diferents concentracions de BDDE. 
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BDDE tenen una energia de cohesió, un cop inflat en aigua, al voltant de 0.08 J/m3, 

mentre que els hidrogels amb una concentració de BDDE del 10.0% tenen una energia 

de cohesió al voltant de 0.17J/m3. Tal i com era d’esperar, s’ha d’aplicar més energia 

al sistema per tal de trencar l’estructura dels hidrogels quan aquests es troben més 

entrecreuats.    

 

La Figura 4.12 mostra els valors de G' i G'' dels hidrogels en diferents concentracions 

de BDDE en funció de la freqüència. S’observa com el mòdul elàstic (G') dels hidrogels 

augmenta amb la seva concentració de BDDE. Aquest resultat és lògic, ja que com 

més concentració de BDDE als hidrogels, aquest es troben més entrecreuats, i per 

tant, l’elasticitat de la matriu polimèrica és superior.  

 

 
 G'  G'' 1.25% BDDE
 G'  G''  2.5%  BDDE
 G'  G''  5.0%  BDDE
 G'  G'' 10.0% BDDE

0.1 1 10
1

10

100

1000

10000

G
'' (P

a)

Freqüència (Hz)

G
' (

P
a)

1

10

100

1000

10000

 

 

 
 

 

A més, la Figura 4.13 mostra l’evolució dels valors G' i G'' en funció de la concentració 

del BDDE en els hidrogels, obtinguts a una freqüència de 0.1 Hz. 

 

Figura 4.12. Representació del mòdul elàstic G' (Pa) ) i del mòdul viscós G'' (Pa) en 
funció de la freqüència (Hz) per a hidrogels amb diferents concentracions de BDDE. 
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El gràfic mostra que per valors creixents de BDDE, és a dir, per hidrogels més 

entrecreuats, majors són els seus valors corresponents al mòdul elàstic (G') i al mòdul 

viscós (G''). El valor de la Tan δ, que es defineix com el quocient entre G'' i G', varia 

poc en funció de l’entrecreuament dels hidrogels. A més, el seu valor és molt petit per 

a totes les concentracions de BDDE estudiades. Així, tots els hidrogels, 

independentment del seu grau d’entrecreuament, són predominantment elàstics. 

 

La Taula 4.4 resumeix els valors del mòdul elàstic (G'), el mòdul viscós (G''), i la Tan δ 

dels hidrogels en funció de la concentració de BDDE.  

 

 

 

 

 

 

Figura 4.13. Representació del mòdul elàstic G' (Pa) i del mòdul viscós G’’ (Pa) en 
funció de la concentració de BDDE dels hidrogels. 
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Taula 4.4. Valors del mòdul elàstic (G'), del mòdul viscós (G''), i de la Tan δ (G''/G') per 

als hidrogels d’HA amb diferent concentració de BDDE.   

BDDE (%, v/v) G' (Pa) G'' (Pa) Tan δ 

1.25 211  7 0.034 

2.5 1027  45 0.044 

5.0 7100  418 0.058 

10.0 12940  682 0.053 
 

 

Els resultats obtinguts mostren que canvis en la concentració de BDDE permeten 

modificar la rigidesa dels hidrogels d’HA. Així, és possible obtenir hidrogels d’HA amb 

les propietats reològiques desitjades per a diferents aplicacions, tot variant la 

concentració de BDDE d’aquests.   

 

Degut a l’elevada elasticitat que presenten els hidrogels que s’han obtingut, en 

comparació a altres hidrogels d’HA comercialitzats tals com el Restylane®, el 

Juvederm® o l’Hylaform® els quals presenten un valor del mòdul elàstic (G') al voltant 

de 600 i 1000 Pa [Falcone, 2008], fa pensar que només els hidrogels corresponents a 

una concentració del 1.25% de BDDE serien adequats per a ser injectats, mentre que 

els que presenten valors de G' i G'' superiors haurien de ser administrats mitjançant 

una incisió.  

 
 

4.1.1.5.- Resistència dels hidrogels davant l’enzim hialuronidasa 

 
L’enzim hialuronidasa és el principal responsable de la degradació de l’HA en 

l’organisme. La degradació de l’HA es produeix mitjançant el trencament de l’enllaç 

glicosídic entre l’àcid D-glucurònic i la N-acetil-D-glucosamina produint oligosacàrids 

d’HA més petits [Lepperdinger, 2004]. Aquest enzim és present en l’organisme i es 

troba a diferents òrgans tals com la melsa, el fetge i els ronyons. També es troba a la 

pell, als testicles, al sèrum i al fluid sinovial [Menzel, 1998]. Així, és necessari que les 

formulacions basades en HA siguin resistents a aquest enzim per tal de poder ser 
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utilitzades com a implants per al tractament de malalties osteoarticulars, i pugin 

romandre un cert temps al lloc d’acció, mentre allibera el principi actiu.  

 

S’ha realitzat l’estudi de degradació dels hidrogels d’HA amb l’enzim hialuronidasa per 

dos motius. Un d’ells és el d’estudiar la resistència dels hidrogels d’HA, en funció de la 

concentració de BDDE, davant d’aquest enzim per correlacionar la seva resistència 

amb el grau d’entrecreuament dels hidrogels. L’altre, és assegurar la degradació dels 

hidrogels d’HA mitjançant aquest enzim per determinar la quantitat de fàrmac 

encapsulat dins dels hidrogels, necessari en els estudis d’alliberament. Amb aquest 

objectiu, s’han preparat hidrogels d’HA amb diferents concentracions de BDDE per 

estudiar la resistència d’aquests davant l’enzim hialuronidasa en funció del seu grau 

d’entrecreuament.  

 

Per aquest estudi, s’han submergit els hidrogels en una solució reguladora de fosfats 

(PBS) a pH fisiològic (7.4) amb una concentració de hialuronidasa tres ordres de 

magnitud superior a l’existent a l’organisme [Tezel, 2008]. La selecció del pH fisiològic 

es deguda a que la hialuronidasa utilitzada, hialuronidasa provinent de testicle boví, és 

activa a pH neutre [Lepperdinger, 2004]. Per observar els perfils de degradació dels 

hidrogels en un període curt de temps i estudiar la influencia de la concentració 

d’entrecreuant davant la hialuronidasa, s’han seleccionat concentracions de BDDE 

corresponents al 2.5%, 3.5% i 5.0%. En aquest estudi, es considerarà que l’hidrogel es 

troba completament degradat quan l’HA estigui dissolt en la solució de PBS. La Figura 
4.14 mostra el perfil de degradació dels hidrogels representat pel seu pes romanent 

(%) en funció del temps.  
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En les primeres hores de l’estudi, s’observa com el pes dels hidrogels augmenta degut 

a l’inflament d’aquests en la solució de PBS amb hialuronidasa. El punt màxim 

d’inflament el trobem al voltant de les 5 hores i l’hidrogel que presenta un inflament 

més gran és el que té una concentració de BDDE superior. En l’apartat 4.1.1.2 s’ha 

estudiat l’inflament dels hidrogels en PBS en funció de la concentració de BDDE i 

s’observava que l’inflament era menor per a hidrogels amb més concentració de 

BDDE. En el present cas, no és així degut a la presència de la hialuronidasa en la 

solució de PBS. Com més concentració de BDDE tingui l’hidrogel, més resistent serà 

aquest davant l’enzim hialuronidasa i la seva degradació serà més lenta, de manera 

que podrà inflar-se més. La relació entre la concentració d’entrecreuant i la resistència 

davant l’enzim hialuronidasa s’observa clarament a les 48 hores d’haver començat 

l’estudi. Per a una concentració de BDDE del 2.5%, es produeix una degradació 

completa de l’hidrogel. Mentre que per a hidrogels amb el doble de concentració de 

BDDE, 5%, l’hidrogel no es troba completament degradat després de les 48 hores. Així 

Figura 4.14. Representació del perfil de degradació en funció del temps expressat en pes 
romanent dels hidrogels d’HA en una solució de PBS amb l’enzim hialuronidasa (1000 

U·mL-1) per a diferents concentracions de BDDE.  
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es poden obtenir hidrogels més resistents a l’enzim hialuronidasa amb un augment de 

la concentració de BDDE. 

 
 

4.1.2.- Estudis d’incorporació i alliberament de fàrmacs des 
dels hidrogels 

 

El ketoprofè (KP) és un fàrmac lipòfil antiinflamatori no esteroïdal (AINE) del tipus dels 

àcids propiònics amb efectes analgèsics, antiinflamatoris, i antipirètics [Kantor, 1986]. 

Aquest ha estat seleccionat com a fàrmac model degut a les seves propietats 

fisicoquímiques (pes molecular, solubilitat), i la seva aplicació en malalties 

inflamatòries osteoarticulars com ara l’artritis. 

 

S’ha estudiat la incorporació als hidrogels d’HA de KP. Per tal d’afavorir la incorporació 

del KP als hidrogels, s’han preparat dos derivats del fàrmac més solubles en aigua: per 

una part un líquid iònic format entre un imidazoli i el KP que anomenarem com 

[Bmim][KP], i per una altra part, dos tensioactius cataniònics resultat de l’associació 

iònica entre un tensioactiu derivat d’un sucre i el KP que anomenarem com GHyd12/KP 

i LHyd12/KP.  

 
Per a la incorporació del KP i els seus derivats als hidrogels d’HA, s’han utilitzat dos 

mètodes. D’una banda el mètode d’atrapament que consisteix en dissoldre el fàrmac a 

la solució d’entrecreuant (BDDE en medi alcalí), per després, entrecreuar l’HA de 

manera que el fàrmac queda atrapat a l’interior de la matriu polimèrica. L’altre mètode 

és el d’absorció, que consisteix en preparar prèviament l’hidrogel d’HA per després 

inflar-lo en una solució on el fàrmac es troba dissolt. Aquests mètodes es troben més 

detallats en l’apartat 3.3.4.1 de la part experimental.  

 

Els estudis d’alliberament de principis actius des dels hidrogels  d’HA s’han dut a terme 

durant un període de 24 hores mitjançant l’ús d’un aparell de dissolució en les 

condicions especificades en l’apartat 3.3.4. dels mètodes. S’ha utilitzant com a solució 

receptora una solució reguladora de fosfats a pH 7.4 (corresponent al pH de la sang). 

En aquests estudis s’han tingut en compte el compliment de les condicions sink, és a 

dir, que la concentració final del principi actiu en la solució receptora es trobi per sota 
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del 20% de la concentració a saturació [Brown, 2004]. El compliment d’aquestes 

condicions garanteix que el procés de difusió del principi actiu no es trobi alentit o 

impedit degut a la saturació d’aquest en la solució receptora. Per a aquests estudis 

s’ha utilitzat, també, una membrana hidròfila de cel·lulosa per separar les formulacions 

dins del compartiment donador de la solució receptora. L’ús d’aquesta membrana no 

preveu una interferència en la difusió del principi actiu. ja que està formada d’un 

material no iònic inert, i a més el seu límit d’exclusió és de 12000-14000 daltons, molt 

superior al pes molecular dels principis actius assajats. S’ha comprovat la idoneïtat de 

la membrana, mitjançant l’estudi de la difusió d’una solució de KP a través d’aquesta 

membrana, que ha permès assolir el 100% del fàrmac a la solució receptora. 

 

 

4.1.2.1.- Incorporació i alliberament de ketoprofè com a fàrmac model 

 

Amb l’objectiu de dur a terme els estudis d’incorporació i d’alliberament s’ha determinat 

la solubilitat del KP en diferents solvents. S’ha determinat la solubilitat màxima 

d’aquest en la solució reguladora de fosfats (PBS) (pH 7.4), utilitzada com a solució 

receptora, per tal d’assegurar les condicions sink en els estudis d’alliberament. També 

s’ha determinat la solubilitat màxima del KP en la solució d’entrecreuant (SE) (pH 12.5) 

per tal d’assegurar la incorporació d’aquest dins dels hidrogels (Taula 4.5).  

 
 
Taula 4.5. Solubilitat màxima del KP en diferents solvents. 

Solvent Solubilitat màxima  

Aigua ~ 0.01 mg/mL [Swetman, 2009] 

PBS (pH 7.4) 9 mg/mL 

SE (pH 12.5) 35 mg/mL 

   

 

Tal i com s’observa a la taula, la solubilitat del KP augmenta per a pH bàsic degut a la 

presència del grup carboxílic del KP. Per a pHs superiors al seu valor del pKa (4.0), el 

grup carboxílic es troba ionitzat de manera que la seva solubilitat en medi aquós 

augmenta, tal com es pot deduir de l’equació de Henderson-Hasselbalch en la que 
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expressa l’augment de solubilitat per part d’un àcid al augmentar el pH. Els valors 

experimentals obtinguts per a la solubilitat del KP estan d’acord amb els que es troben 

en la bibliografia [Avdeef, 2000].  

 

Per a la incorporació del KP als hidrogels d’HA s’ha utilitzat el mètode d’atrapament. 

S’ha dissolt el KP a la solució d’entrecreuant (BDDE en medi alcalí) i després s’ha 

entrecreuat l’HA. La utilització d’un medi bàsic, necessari per a la reacció 

d’entrecreuament entre l’HA i el BDDE (apartat 4.1.1), ha permès dissoldre el KP en 

medi aquós, a més, el KP no es degrada a pH bàsic. La concentració de KP 

incorporada als hidrogels ha estat del 2.5% (p/p). S’ha seleccionat aquesta 

concentració de KP ja que és la concentració utilitzada en als productes 

comercialitzats amb aquest fàrmac. 

  

La quantificació del KP s’ha dut a terme mitjançant cromatografia líquida d’alta 

eficiència (HPLC) utilitzant el mètode que s’ha descrit en l’apartat 3.3.4.2. de la part 

experimental. 

 

 

4.1.2.1.1.- Determinació de la uniformitat de contingut de ketoprofè als hidrogels 
d’àcid hialurònic 

 

Com que els estudis d’alliberament del KP des dels hidrogels es realitzen amb una 

fracció d’aquest, s’ha determinat si el mètode utilitzat per a la incorporació del KP dins 

dels hidrogels permet d’obtenir hidrogels amb una concentració uniforme del fàrmac. 

Per a determinar la uniformitat de contingut dels hidrogels s’ha dut a terme una 

contrast d’hipòtesis d’una mitjana. En aquest cas s’ha identificat com a hipòtesi nul·la 

(H0) que la concentració de KP de totes les fraccions dels hidrogels provenen d’una 

mitjana poblacional corresponent a una concentració de KP del 2.5% (p/p) (μ0=2.5). 

Mentre que s’ha pres com a hipòtesi alternativa (Ha) que les fraccions no provenen 

d’aquesta mitjana poblacional. Si s’accepta la H0, llavors existeix uniformitat de 

contingut de KP en els hidrogels, mentre que si aquesta es rebutjada, llavors la 

concentració de KP en els hidrogels no és uniforme.  
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Per a dur a terme el contrast d’hipòtesis d’una mitjana s’han preparat tres hidrogels 

d’HA (HI 1, HI 2, i HI 3) amb una concentració de BDDE del 2.5% i amb un 2.5% (p/p) 

de KP pel mètode d’atrapament (descrit en l’apartat 3.3.4.1. de la part experimental). 

Posteriorment, els hidrogels s’han fraccionat en quatre parts. D’aquesta manera s’han 

obtingut 12 fraccions d’hidrogels amb un determinat contingut en KP. Per determinar la 

quantitat de KP de cada una de les fraccions, s’han submergit en una solució de 

hialuronidasa en PBS (pH 7.5) a una concentració de 500U/mL, a una temperatura de 

37ºC, amb l’objectiu de degradar-les. Transcorreguda una setmana, les fraccions dels 

hidrogels s’han degradat i la concentració de KP en la solució resultant s’ha quantificat 

per HPLC. La Taula 4.6 mostra les concentracions que s’han determinat per a cada 

fracció d’hidrogel.  

 

 

Taula 4.6. Concentració de KP determinada per HPLC per a cada una de les fraccions 

dels hidrogels.   

Hidrogel Fracció % KP 

HI 1 

1 2.37 

2 2.51 

3 2.57 

4 2.65 

HI 2 

1 2.44 

2 2.48 

3 2.70 

4 2.65 

HI 3 

1 2.45 
2 2.54 

3 2.51 

4 2.63 
 

 

Un cop coneguda la quantitat de KP per a cada una de les fraccions s’ha dut a terme 

la prova t-Student per tal de contrastar la hipòtesi nul·la (μ0=2.5). El valor corresponent 

a l’estadístic t s’obté de l’expressió Eq 4.2:  
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Ns
t

/
0μμ −

=     (Eq 4.2) 

on μ és la mitjana mostral, s és la desviació estàndard mostral i N és la grandària de la 

mostra. Els graus de llibertat utilitzats en aquesta prova corresponen al valor N-1. Un 

cop determinat el valor t, és possible de trobar en funció dels graus de llibertat el valor 

P associat. Si el valor P calculat és menor al límit escollit per a la significació 

estadística, llavors la hipòtesi nul·la s’ha de rebutjar a favor de la hipòtesi alternativa. 

La Taula 4.7 resumeix els valors obtinguts en la prova t-Student. 

 

 

Taula 4.7. Paràmetres de la prova de t-Student. 

N Mitjana  Desviació estàndard 

12 2.54 0.10 

Estadístic t Graus de llibertat valor P 

1.413 11 0.185 

 

 

Com que el valor P de l’estadístic t és superior a 0.05, llavors la mitjana de la població 

corresponent a les fraccions dels hidrogels no és estadísticament diferent de la 

corresponent a la hipòtesi nul·la (μ0=2.5) amb un nivell de confiança del 95.0%. Així, es 

conclou que la concentració de KP als hidrogels és uniforme.  

 

L’estudi d’uniformitat de contingut s’ha realitzat incorporant el KP als hidrogels d’HA 

pel mètode d’atrapament. En aquells hidrogels d’HA en que s’ha incorporat el fàrmac 

mitjançant el mètode d’absorció (descrit en l’apartat 3.3.4.1. de la part experimental), la 

quantitat de fàrmac als hidrogels s’ha determinat, no només tenint en compte la 

quantitat que s’hi addiciona, sinó també la quantitat real, la qual s’ha determinat 

mitjançant la degradació de l’hidrogel amb hialuronidasa. Els valors obtinguts 

corresponents a la quantitat de fàrmac que s’addiciona al hidrogel mitjançant el 

mètode d’absorció, quantitat teòrica, i la quantitat real que aquest conté, determinada 

un cop degradat l’hidrogel, són coincidents. 
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4.1.2.1.2.- Estudis d’alliberament del ketoprofè  

 
Degut a que els factors reguladors en l’alliberament d’un solut a través d’una matriu 

polimèrica depenen de la conformació d’aquesta, s’ha determinat la influencia del grau 

d’inflament i del grau d’entrecreuament dels hidrogels d’HA en l’alliberament del KP.  

 

 

Alliberament del ketoprofè en funció del grau d’inflament dels hidrogels 

 

S’han dut a terme estudis d’alliberament del KP des dels hidrogels d’HA en funció del 

seu inflament. Per a aquests estudis s’ha seleccionat una concentració de BDDE per 

als hidrogels corresponent al 2.5% i dos estats d’inflament: hidrogels sense inflar, i 

hidrogels inflats (hidrogels amb una quantitat d’aigua corresponent a 40 vegades el 

seu pes). En la selecció de la concentració de BDDE s’ha tingut en compte que 

l’hidrogel d’HA fos capaç d’absorbir una gran quantitat d’aigua i al mateix temps que 

aquest inflament es trobés lluny del seu inflament màxim. El fet que l’hidrogel d’HA 

inflat es trobi lluny del seu inflament màxim permet que aquest es pugui inflar durant 

l’assaig d’alliberament. També s’ha estudiat, a mode comparatiu, l’alliberament del KP 

des d’una formulació corresponent a un gel comercial (Fastum GelTM) les 

especificacions del qual es troben en l’apartat 3.1.7 de la part experimental, i des d’una 

solució hidroalcohòlica. La Figura 4.15 mostra els perfils d’alliberament del KP per a 

les diferents formulacions: solució de KP, hidrogels d’HA inflats i no inflats, i gel 

comercial.  
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Els resultats obtinguts mostren que l’alliberament del KP des de les diferents 

formulacions presenta diferències. D’una banda, tal i com era d’esperar, l’alliberament 

del KP quan aquest es troba en solució és produeix de manera molt ràpida (“burst” 

release), assolint valors propers al 100% a les 5 hores. En canvi, en el cas dels 

hidrogels d’HA i el gel comercial s’observa com l’alliberament del KP es troba més 

retardat, característic de sistemes gelificats on l’alliberament del principi actiu es dóna 

per l’acció del solvent [Langer, 1981]. 

 

Els resultats obtinguts posen de manifest, també, la dependència de les propietats 

d’alliberament dels hidrogels d’HA en funció del seu grau d’inflament. L’alliberament 

acumulat a les 24 hores és del 100% pels hidrogels no inflats, mentre que pels 

hidrogels inflats no s’arriba a l’estat estacionari passat aquest període i l’alliberament 

acumulat es queda en un 86%. A més, també s’observa com els hidrogels inflats 

presenten un alliberament més ràpid a temps curts que els hidrogels no inflats. Mentre 

que a temps llargs, són els hidrogels no inflats els que tenen una alliberament més 

Figura 4.15. Perfil d’alliberament del KP en funció del grau d’inflament dels hidrogels 
d’HA amb una concentració del 2.5% de BDDE. També s’hi representa el perfil 

d’alliberament d’un gel comercial (2.5% KP) i d’una solució de KP al 2.5%.  
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ràpid. Aquest comportament pot ser explicat per l’inflament que pateixen els hidrogels 

no inflats durant el període en que dura l’estudi d’alliberament. L’inflament dels 

hidrogels amb la solució receptora facilitaria l’alliberament del KP present en el seu 

interior.  

 

Amb l’objectiu d’avaluar la cinètica d’alliberament del KP des dels hidrogels d’HA a la 

solució receptora i entendre millor el paper que juga la conformació de la matriu 

polimèrica, s’ha utilitzat un model matemàtic permet ajustar els valors experimentals 

obtinguts. Un dels models matemàtics més utilitzats per a avaluar la cinètica 

d’alliberament de fàrmacs és el proposat per Higuchi [Higuchi, 1963]. Aquest model 

està basat en la llei de difusió de Fick, de manera que l’alliberament de fàrmac a la 

solució receptora segueix l’equació Eq 4.3.  

 

2/1

max

·tC
M
M

H
t =     (Eq 4.3) 

 

Aquest model, al basar-se únicament en la difusió, no té en compte altres fenòmens 

que poden influenciar en la cinètica d’alliberament, com per exemple, un canvi en la 

conformació del sistema d’alliberament. Com que els sistemes que estudiem poden 

patir un canvi degut a l’inflament, també s’ha utilitzat el model proposat per Ritger i 

Peppas. Aquest model, té en compte la contribució de dos mecanismes en la cinètica 

d’alliberament: el mecanisme de difusió de Fick, com en el cas del model de Higuchi; i 

el mecanisme d’ordenació de les cadenes polimèriques degut a l’inflament d’aquestes. 

Aquests dos mecanismes es troben representats en dos coeficients: K1 i K2. 

L’expressió matemàtica del model de Ritger-Peppas, que ens permet de modelitzar 

l’alliberament del fàrmac a la solució receptora, es representa en l’equació Eq 4.4 

[Ritger, 1987].  

 

tKtK
M
Mt ·· 2

2/1
1

max

+=    (Eq 4.4) 

 

on K1 representa la contribució al mecanisme de difusió de Fick i K2 està associat al 

mecanisme d’ordenació de les cadenes polimèriques.  
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S’han ajustat els punts experimentals de l’alliberament del KP des dels hidrogels d’HA 

al model de Higuchi (Figura 4.16a) i al de Ritger-Peppas (Figura 4.16b). L’ajust s’ha 

restringit a les sis primeres hores per evitar l’error experimental degut a l’evaporació de 

la solució receptora.  
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Figura 4.16b. Ajust de Ritger-Peppas dels punts experimentals de l’alliberament del KP 

des dels hidrogels d’HA inflats i no inflats. 

Figura 4.16a. Ajust de Higuchi dels punts experimentals de l’alliberament del KP des dels 
hidrogels d’HA inflats i no inflats. 
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Com s’observa en els gràfics precedents, els punts experimentals obtinguts en els 

estudis d’alliberament per als hidrogels inflats s’ajusten molt bé tant al model de 

Higuchi com al model de Ritger-Peppas. En canvi, per als hidrogels no inflats, l’únic 

dels dos models que s’ajusta bé és el de Ritger-Peppas. Això és degut a que en 

sistemes estàtics, és a dir, aquells sistemes que pràcticament no s’inflen durant 

l’assaig d’alliberament (el cas dels hidrogels inflats), el coeficient K2 del model de 

Ritger-Peppas té molt poca importància. Per a aquests sistemes només existeix la 

contribució del mecanisme de difusió de Fick en l’alliberament de fàrmacs, així que 

tant el model de Higuchi com el de Ritger-Peppas s’hi ajusten bé. Pel cas dels 

hidrogels no inflats, no només hi ha la contribució de la difusió de Fick, sinó que també 

hi contribueix el mecanisme associat a l’ordenació de les cadenes polimèriques degut 

al seu inflament. En aquest cas, el model de Ritger-Peppas s’hi ajusta millor. Els valors 

obtinguts en l’ajust corresponents als coeficients: CH (model de Higuchi), K1, i K2 

(model de Ritger-Peppas) es mostren en la Taula 4.8. 

 

 

Taula 4.8. Paràmetres de l’ajust de Higuchi i de Ritger-Peppas (R-P) pels perfils 

d’alliberament del KP des dels hidrogels d’HA inflats i no inflats.  

Sistema 
Model de Higuchi: 

Mt/Mmax = CH·t1/2  

Model R-P:    

  Mt/Mmax = K1·t1/2 + K2·t 

Hidrogel 
no inflats 

Ajust R-quadrat = 0.98 Ajust R-quadrat = 0.9996 

CH = (20.4 ± 3.9)·10-2 h-1/2 
K1 = (16.6 ± 3.5)·10-2 h-1/2 

K2 = (3.4 ± 0.7)·10-2 h-1 

Hidrogels 
inflats 

Ajust R-quadrat = 0.998 Ajust R-quadrat = 0.998 

CH = (29.0 ± 1.1)·10-2 h-1/2  
K1 = (28.8 ± 2.6)·10-2 h-1/2 

K2 = (0.1 ± 0.9)·10-2 h-1 

 

 

Els coeficients de correlació que s’han obtingut dels ajustos de Higuchi i de Ritger-

Peppas posen de manifest com el model de Ritger-Peppas és més adequat per a 

ajustar els punts experimentals obtinguts en el cas dels hidrogels no inflats, mentre 

que pels hidrogels inflats els dos models són igualment adients.  
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Degut que el model de Ritger-Peppas proporciona més informació que el de Higuchi, 

ja que té en compte l’inflament de la matriu polimèrica, l’utilitzarem per a ajustar els 

punts experimentals obtinguts en els assajos d’alliberament. Centrant-nos en el model 

de Ritger-Peppas, s’observa com el mecanisme de difusió de Fick, coeficient K1, és 

més gran per als hidrogels inflats que no pas pels no inflats. Això és degut a que la 

matriu polimèrica no es troba tant compacta de manera que el fàrmac pot difondre més 

fàcilment. Aquests resultats concorden amb els estudis realitzats per Reinhart i Peppas 

on demostren la correlació existent entre la grandària de malla de la matriu polimèrica i 

la difusió de solut en el seu interior, essent més gran la difusió per grandàries de malla 

majors [Reinhart, 1981]. A més, la constant K2, associada a l’alliberament de fàrmac 

degut a l’inflament de l’hidrogel, és més gran pels hidrogels no inflats que pels inflats. 

El motiu d’aquest comportament, és que els hidrogels inflats pateixen un inflament 

menor, durant el temps en que dura l’assaig d’alliberament, que el que pateixen els 

hidrogels no inflats.     

 

Els resultats que s’han obtingut en els estudis d’alliberament del KP per a hidrogels 

d’HA inflats i no inflats demostren com l’alliberament del KP a través dels hidrogels 

d’HA varia en funció del grau d’hidratació d’aquests, suggerint la possibilitat de regular-

ne el seu alliberament en funció del grau d’inflament d’aquests.  

 

 

Alliberament del ketoprofè en funció del grau d’entrecreuament dels hidrogels 

 
Un cop determinada la influencia en el grau d’inflament dels hidrogels en les seves 

propietats d’alliberament del KP, s’ha determinat, també, la influència del grau 

d’entrecreuament dels hidrogels d’HA en l’alliberament del KP.  

 

Els estudis d’alliberament s’han dut a terme amb hidrogels d’HA no inflats amb 

diferents grau d’entrecreuament. Així, tal com s’ha discutit en l’apartat 4.1.1.1 dels 

resultats, s’han obtingut hidrogels amb diferent grau d’entrecreuament tot variant la 

seva concentració en BDDE. Cada un dels hidrogels s’han preparat amb una 

concentració de KP del 2.5% (p/p) i s’han determinat els seus perfils d’alliberament. 

S’han obtingut els perfils d’alliberament del KP des dels hidrogels amb les següents 

concentracions de BDDE: 1.25%, 2.5%, 5.0%, i 10.0% (Figura 4.17).  
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Com es pot observar en el gràfic, els hidrogels d’HA amb una concentració més baixa 

de BDDE, els corresponents a una concentració del 1.25% i del 2.5%, alliberen el KP 

més ràpidament i arriben a l’estat d’alliberament estacionari un cop transcorregudes 24 

hores. En canvi, els hidrogels amb una major concentració de BDDE, 5.0% i 10.0%, 

alliberen més lentament. La Taula 4.9 mostra el percentatge d’alliberament acumulat 

després de 24 hores per als hidrogels d’HA amb diferent concentració de BDDE.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.17. Perfil d’alliberament del KP per a hidrogels d’HA no inflats amb diferents 
concentracions de BDDE.   
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Taula 4.9. Alliberament acumulat de KP des dels hidrogels d’HA amb diferents 

concentracions de BDDE després de 24 hores.  

Hidrogel Alliberament a les 24 
hores 

1.25% BDDE 100 % 

2.5%   BDDE 96 % 

5.0%   BDDE 91 % 

10.0% BDDE 91% 

 

 

S’observa com els perfils d’alliberament del KP des dels hidrogels d’HA, depenen del 

grau d’entrecreuament d’aquests. Com més entrecreuats es trobin els hidrogels, és a 

dir, com més concentració de BDDE, més lent serà l’alliberament del KP. Així, per  

hidrogels amb una concentració de 1.25% de BDDE, l’alliberament del KP és proper al 

80% després de 6 hores, mentre que en aquest mateix període els hidrogels amb una 

concentració del 10.0% de BDDE l’alliberament és troba al voltant del 40%. Cal 

destacar, també, que en els perfils d’alliberament dels hidrogels d’HA corresponents a 

una concentració del 5.0% i del 10.0% de BDDE no s’observen grans diferències. Això 

és així degut a que les diferències que presenten aquests hidrogels en termes de les 

seves propietats tals com la capacitat d’inflament i les seves propietats reològiques 

(apartats 4.1.1.2 i 4.1.1.4 dels resultats) no són molt diferents entre si. Això fa pensar 

que la configuració de la matriu polimèrica que constitueixen aquests hidrogels és 

similar, traduint-se en unes propietats d’alliberament també equivalents. 

 

Com en l’apartat anterior, s’han ajustat els valors obtinguts al model proposat per 

Ritger-Peppas per a les sis primeres hores de l’assaig (Figura 4.18).    
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Com en el cas precedent, s’observa com el model proposat per Ritger-Peppas s’ajusta 

bé als valors experimentals corresponents a l’alliberament del KP per part dels 

hidrogels d’HA. Els valors dels coeficients obtinguts del ajust: K1 (contribució del 

mecanisme de difusió de Fick), i K2 (contribució del mecanisme d’ordenació de les 

cadenes polimèriques degut a l’inflament), es mostren en la Taula 4.10.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.18. Ajust de Ritger-Peppas dels punts experimentals de l’alliberament del KP 
des dels hidrogels d’HA no inflats en funció de la concentració de BDDE. 
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Taula 4.10. Paràmetres de l’ajust de Ritger-Peppas (R-P) als perfils d’alliberament del 

KP des dels hidrogels d’HA no inflats amb diferents graus d’entrecreuament.  

Hidrogels 

(% BDDE) 
Model R-P:     Mt/Mmax =K1·t1/2 + K2·t 

1.25%  

Ajust R-quadrat = 0.9987 

K1 = (24.6 ± 1.6)·10-2 h-1/2 

K2 = (3.1 ± 0.4)·10-2 h-1 

2.5%  

Ajust R-quadrat = 0.9988  

K1 = (16.6 ± 3.5)·10-2 h-1/2 

K2 = (3.4 ± 0.7)·10-2 h-1 

5.0%  

Ajust R-quadrat = 0.997 

K1 = (12.7 ± 2.0)·10-2 h-1/2 

K2 = (1.3 ± 0.1)·10-2 h-1 

10.0%  

Ajust R-quadrat = 0.9998 

K1 = (8.3 ± 2.3)·10-2 h-1/2 

K2 = (4.1 ± 1.4)·10-2 h-1 

 
 
Tal i com es pot observar, el component corresponent al mecanisme de difusió de 

Fick, K1, disminueix a mesura que el grau d’entrecreuament dels hidrogels és major. 

Així, per als hidrogels amb un 1.25% de BDDE el valor de K1 (24.6·10-2·h-1/2) és tres 

vegades superior al dels hidrogels amb una concentració de BDDE del 10.0% 

(K1=8.3·10-2·h-1/2). Aquest comportament es pot atribuir a que quan major és el grau 

d’entrecreuament dels hidrogels, més compacte es troba la matriu polimèrica, i per tant 

més lenta és la difusió a través d’aquesta. Aquests resultats estan en concordança 

amb els obtinguts en l’apartat precedent per a l’alliberament del KP per als hidrogels 

amb diferent grau d’inflament, on també s’observa que per a una matrius polimèriques 

menys compactes (hidrogels inflats) el component associat a la difusió de Fick, K1, és 

major. 
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Pel que fa al valor obtingut pel coeficient K2, s’observa com aquests són inferiors als 

valors de K1. Aquests resultats també s’havien trobat en els estudis d’alliberament del 

KP per als hidrogels amb diferent grau d’inflament. Així, sembla ser que l’alliberament 

del KP per part dels hidrogels d’HA és bàsicament degut a una difusió del tipus Fickià, 

mentre que l’ordenació de les cadenes polimèriques degut a l’inflament dels hidrogels 

durant l’assaig d’alliberament té poca influència en l’alliberament del KP.  

 
Els resultats obtinguts en l’alliberament del KP des dels hidrogels d’HA en termes de la 

compacitat de la matriu polimèrica, ja sigui pel grau d’inflament o bé pel grau 

d’entrecreuament dels hidrogels, són molt interesants ja que suggereixen la possibilitat 

de regular la velocitat d’alliberament del KP en funció de paràmetres tant senzills de 

controlar com són el grau d’hidratació o bé la concentració de BDDE en els hidrogels 

d’HA.  

 
En aquest apartat s’ha descrit la influencia en la conformació de la matriu polimèrica, 

grau d’inflament i grau d’entrecreuament dels hidrogels d’HA,  en l’alliberament del KP. 

En els apartats següents es descriu com la modificació de les propietats 

fisicoquímiques del KP, mitjançant associacions iòniques amb el 1-butil-3-

metilimidazoli per a la formació d’un líquid iònic o amb tensioactius derivats de sucres 

per a la formació de tensioactius cataniònics, poden modificar la cessió del KP a través 

dels hidrogels d’HA.     

 
 

4.1.2.2.- Incorporació i alliberament del líquids iònics: Bmim-ketoprofè 

 
La incorporació del KP als hidrogels està limitada per la seva baixa solubilitat en aigua. 

Aquesta solubilitat és major a pH bàsic, però el pH final de l’hidrogel resulta 

excessivament elevat per aplicacions biomèdiques. Per augmentar la solubilitat del KP 

en medi aquós, es va preparar un líquid iònic entre una sal d’imidazoli i el KP, el que 

permet d’augmentar la concentració del KP que podem introduir en els hidrogels d’HA. 

A més, l’augment de la solubilitat mitjançant una associació iònica fa que la molècula 

del KP no perdi la seva activitat farmacològica, i evita la possibilitat d’induir toxicitats 

degut a una modificació de la molècula mitjançant enllaços covalents.  
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L’objectiu d’aquest apartat és el d’incorporar líquids iònics basats en KP als hidrogels 

d’HA i estudiar-ne les seves propietats d’alliberament. 

 
 
4.1.2.2.1.- Estratègia de síntesis del Bmim-ketoprofè 

 

El líquid iònic corresponent al 1-butil-3-metilimidazoli-ketoprofenat, [Bmim][KP], ha 

estat preparat al departament de Química Orgànica de la facultat de Farmàcia de la 

Universitat de Barcelona sota la direcció de la Dra. Immaculada Dinarès. L’obtenció del 

líquid iònic, [Bmim][KP], s’ha dut a terme mitjançant el mètode de la resina de 

bescanvi iònic (AER) [Alcalde, 2011]. Primerament, s’ha usat una columna AER (OH- 

form) per tal d’incorporar el KP en la seva forma carboxilada. Això s’aconsegueix fent 

passar el KP en forma àcida en una solució d’acetonitril i metanol a través de la 

columna AER (OH- form). D’aquesta manera el KP cedeix un protó al OH- i es queda 

retingut a la columna en la seva forma carboxilada (Figura 4.19).  

 

 

 
 

 

Un cop es té la columna AER (KP- form) preparada, es fa passar una sal d’imidazoli 

consistent en [Bmim][I] per produir el bescanvi iònic entre l’ió Iodur i el (KP- form). 

Figura 4.19. Esquema de la càrrega del a columna AER (OH- form) amb l’àcid 
de KP. 
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Quan es fa passar la sal en metanol, l’ió Iodur queda retingut a la columna i s’obté el 

líquid iònic corresponent, el [Bmim][KP] (Figura 4.20).  

 

 

 

 
 

 

Aquest procés s’ha obtingut amb un rendiment quantitatiu (aproximadament del 

100%).  El líquid iònic [Bmim][KP] té un aspecte de color groc pàl·lid i presenta una 

elevada viscositat. Un cop obtingut el líquid iònic [Bmim][KP], s’ha determinat la seva 

solubilitat en diferents solvents Taula 4.11.   

 
 
Taula 4.11. Solubilitat del líquid iònic [Bmim][KP] en diferents solvents (valors facilitats 

per la Dra. Immaculada Dinarès).  

Solvent Solubilitat (mg/mL)  Concentració (mM) 

H2O 7.75 0.02 

EtOH 96 0.25 

CH3CN 86 0.22 

CH2Cl2 60 0.15 

NaOH (5%) 104 0.27 

Figura 4.20. Esquema del bescanvi iònic entre l’ió Iodur i el KP-  
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El KP presenta una solubilitat molt baixa en aigua, aproximadament d’uns 0.01mg/mL 

[Swetman, 2009]. Com es pot veure en els resultats obtinguts, la solubilitat del líquid 

iònic [Bmim][KP] en aigua és de tres ordres de magnitud superior. Aquest resultat 

demostra com la preparació del líquid iònic corresponent en l’associació iònica entre el 

Bmim i el KP permet d’augmentar la solubilitat del KP en medi aquós.  

 

 

4.1.2.2.2.- Estudis d’alliberament del Bmim-ketoprofè  

 
Un cop demostrat l’augment de la solubilitat del KP en la seva forma de líquid iònic, 

[Bmim][KP], s’ha incorporat als hidrogels i s’ha estudiat les seves propietats 

d’alliberament des dels hidrogels d’HA amb l’objectiu de comparar els perfils 

d’alliberament que se’n deriven amb els obtinguts amb el KP. Per a la realització 

d’aquest estudi, el [Bmim][KP] s’ha incorporat als hidrogels d’HA de la mateixa manera 

que s’ha incorporat el KP, pel mètode d’atrapament (apartat 3.3.4.1 de la part 

experimental). S’ha dissolt el [Bmim][KP] a la solució d’entrecreuant a una 

concentració tal que la concentració de KP als hidrogels d’HA ha estat del 2.5% (p/p), 

aquesta concentració és la mateixa que s’ha utilitzat en el cas dels assajos amb el KP. 

Malgrat que el [Bmim][KP], donada la seva major solubilitat, es podria incorporar 

també pel mètode d’absorció, s’ha preferit utilitzar el mateix mètode que amb el KP a 

efectes comparatius. Un cop s’entrecreua l’HA en aquesta solució, el [Bmim][KP] 

queda a l’interior de la matriu polimèrica. Per aquest estudi s’han utilitzat hidrogels 

d’HA sense inflar amb una concentració de BDDE del 2.5%.  

 

Els resultats obtinguts en l’estudi d’alliberament mostren com el perfil d’alliberament 

del [Bmim][KP] des dels hidrogels d’HA té lloc sense temps de latència. L’alliberament 

del [Bmim][KP] a la solució receptora es produeix de manera molt ràpida per a les 

primeres hores i després disminueix progressivament per a temps més llargs. 

Transcorregudes 24 hores, l’alliberament del [Bmim][KP] arriba al seu estat estacionari 

essent  pròxima al 100% (Figura 4.21).  
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Com es pot observar en el gràfic precedent, el perfil d’alliberament del [Bmim][KP] des 

dels hidrogels d’HA és molt similar al que presenta el KP. Les petites diferències que 

presenten després de 24 hores no són estadísticament significatives.  

 

Com en els casos precedents, per quantificar la difusió del [Bmim][KP] des dels 

hidrogels d’HA, s’han ajustat els punts experimentals de les primeres sis hores de 

l’alliberament al model de Ritger-Peppas (Figura 4.22).  

Figura 4.21. Perfil d’alliberament del [Bmim][KP] i del KP des dels hidrogels d’HA sense 
inflar amb una concentració de BDDE del 2.5%.
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Com es pot observar en el gràfic, els punts experimentals obtinguts en l’estudi 

d’alliberament del [Bmim][KP] s’ajusten molt bé al model proposat per Ritger-Peppas. 

Els valors obtinguts pels coeficients K1 i K2 es mostren en la Taula 4.12.  
 
 
Taula 4.12. Paràmetres de l’ajust Ritger-Peppas (R-P) pel perfil d’alliberament del 

[Bmim][KP] des dels hidrogels d’HA amb una concentració del 2.5% de BDDE.  

Actiu Model R-P:     Mt/Mmax =K1·t1/2 + K2·t 

[Bmim][KP] 

Ajust R-quadrat = 0.9965 

K1 =(13.4 ± 1.0)·10-2 h-1/2 

K2 =(4.8 ± 0.7)·10-2 h-1 

KP 

Ajust R-quadrat = 0.9988 

K1 = (16.6 ± 3.5)·10-2 h-1/2 

K2 = (3.4 ± 0.7)·10-2 h-1 

 

Figura 4.22. Ajust de Ritger-Peppas dels punts experimentals de l’alliberament del 
[Bmim][KP] i del KP des dels hidrogels d’HA . 
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Els resultats obtinguts pels valors dels coeficients K1 i K2 per a l’alliberament del 

[Bmim][KP] són similars als valors obtinguts en l’alliberament del KP. Així, sembla ser 

que la modificació en les propietats fisicoquímiques del KP al trobar-se en forma de 

líquid iònic no presenta diferències en les seves propietats d’alliberament respecte a 

les que s’observen amb el KP. El contraió [Bmim], no té cap afecte en l’alliberament 

del KP des dels hidrogels d’HA. A més, al tractar-se d’una associació iònica, no es 

produeix cap modificació en la molècula de KP de manera que tampoc es veuran 

alterades les seves propietats farmacològiques. Així, el principal avantatge en l’ús de 

l’associació iònica entre el Bmim i el KP, [Bmim][KP], el trobem en l’augment de la 

solubilitat del KP en medi aquós, permetent, d’aquesta manera, augmentar la 

incorporació de KP dins dels l’hidrogel d’HA. Degut a aquest augment en la solubilitat, 

seria possible d’incorporar, també, més quantitat de KP als hidrogel mitjançant l’ús del 

mètode d’absorció utilitzant solvents on el KP presenta una baixa solubilitat com per 

exemple l’aigua. D’aquesta manera, l’estratègia de formació d’un líquid iònic, ha 

demostrat ser avantatjosa per incrementar la solubilitat d’un fàrmac lipòfil i afavorir la 

incorporació a formulacions hidròfiles com els hidrogels. El procés de preparació 

resulta senzill i econòmic, i les salts d’imidazoli presenten una bona biocompatibilitat. 

 
 

4.1.2.3.- Incorporació i alliberament de tensioactius cataniònics 

 
Una altra estratègia per a millorar la solubilitat del KP i així facilitar la seva incorporació 

als hidrogels ha estat la preparació de tensioactius cataniònics. Els tensioactius 

cataniònics que s’han preparat consisteixen en l’associació iònica entre un tensioactiu i 

el KP.  

 

Els tensioactius seleccionats han de ser biocompatibles, biodegradables, i no han 

d’induir toxicitat ni efectes adversos un cop administrats a l’organisme. A més, aquests 

tensioactius han de ser capaços de formar una associació iònica amb el KP per tal que 

aquest no perdi les seves propietats farmacològiques. Tenint en compte l’estructura 

del KP, el tensioactiu seleccionat ha de formar un parell iònic àcid-base amb l’àcid 

carboxílic del KP. Així, el tensioactiu requereix de la presència d’un grup bàsic que 

pugui reaccionar amb el grup àcid del KP. Finalment, el tensioactiu també ha de tenir 
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les característiques fisicoquímiques adequades que permeti millorar la solubilització 

del KP. 

 

En aquest context, els tensioactius derivats de sucres representen una bona elecció 

per a dur a terme aquest propòsit, ja que compleixen tots els requeriments anteriors. 

Aquests tipus de tensioactius en els quals la part hidròfila està constituïda d’un sucre, 

seguit d’una cadena hidrocarbonada tenen nombrosos avantatges. El més important, 

és la seva biocompatibilitat i biodegradabilitat ja que són sintetitzats a partir de sucres, 

que són productes d’origen natural. A més, aquests tipus de tensioactius són 

econòmics d’obtenir pel fet que els sucres es troben en gran abundància en la natura. 

Una altra propietat que pot tenir interès per a possibles aplicacions farmacèutiques és 

que aquests tensioactius són capaços d’afavorir l’absorció cutània de fàrmacs sense 

modificacions irreversibles a nivell de la pell [Consola, 2007].  

 

 
4.1.2.3.1.- Estratègia de síntesis dels tensioactius cataniònics 

 
Els tensioactius cataniònics s’han preparat al laboratori Intéractions Moléculaires et 

Réactivité Chimique et Photochimique (IMRCP) de la Universitat Paul Sabatier sota la 

supervisió de la Dra. Muriel Blanzat durant una estada realitzada durant el període de 

recerca de la Tesi doctoral. Els tensioactius cataniònics s’han obtingut mitjançant una 

reacció àcid-base entre dues quantitats equimolars d’un tensioactiu derivat d’un sucre 

(glucosa o lactosa) i de KP. S’han obtingut dos tensioactius cataniònics diferents, en 

un d’ells s’ha utilitzat el N-Dodecilamino-1-deoxiglucitol (GHyd12) i en l’altre el N-

Dodecilamino-1-deoxilactitol (LHyd12). Tots dos tenen la mateixa longitud de cadena 

hidrocarbonada lipòfila (C12) i difereixen en el sucre, que en el GHyd12 és la glucosa i 

en el LHyd12, la lactosa.   

 

La reacció àcid-base entre els dos components ens ha permès d’obtenir, d’una manera 

senzilla, una associació equimolar entre els tensioactius derivats de sucres i el KP 

sense sals residuals, les quals podrien induir toxicitats. A més, l’associació mitjançant 

aquest mètode presenta un rendiment quantitatiu (aproximadament del 100%).  
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Seguidament es presenta la síntesi dels dos tensioactius cataniònics: el GHyd12/KP i el 

LHyd12/KP  

 

 

Síntesis del GHyd12/ketoprofè 
 
El tensioactiu cataniònic GHyd12/KP s’ha obtingut mitjançant una reacció àcid-base 

entre els dos components (GHyd12 i KP) sotmesos a agitació magnètica durant 24 

hores en un volum adequat d’aigua (Figura 4.23). La seva síntesi detallada es troba 

descrita en l’apartat 3.3.2.1 de la part experimental.  

 

 

 
 

 

La reacció àcid-base entre el GHyd12 i el KP consisteix en la transferència d’un protó 

entre el grup àcid del KP i el grup bàsic del GHyd12. D’aquesta manera, l’àcid carboxílic 

del KP passa a la seva forma carboxilada. 

 

La formació del tensioactiu cataniònic GHyd12/KP s’ha determinat per espectroscòpia 

infraroja (IR) comparant els espectres entre una mescla física del GHyd12 i el KP, i 

l’associació iònica GHyd12/KP. Tal i com s’observa en la Figura 4.24 en l’espectre 

corresponent a la mescla física hi apareixen els pics d’absorció dels grups C=O (1962 

Figura 4.23. Estructura molecular del tensioactiu cataniònic GHyd12/KP resultant 
de la reacció àcid-base entre el GHyd12 i el KP. 
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cm-1) i del OC-OH (1226 cm-1) corresponents a l’àcid carboxílic, mentre que per a 

l’espectre de l’associació aquests pics no hi apareixen. En lloc d’aquests, hi apareixen 

els corresponents al carboxilat representat per l’extensió simètrica i asimètrica del grup 

COO- (1573 cm-1 per l’extensió simètrica i 1391 cm-1 per l’extensió asimètrica).  

 

 

 

Figura 4.24. Representació dels espectres TF-IR obtinguts amb el mètode de la 
pastilla de KBr per a la mescla física del GHyd12 i el KP (a dalt), i de l’associació 

iònica GHyd12/KP (a baix).



 

 

 

148 

 

4 RESULTATS I DISCUSSIÓ 

La desprotonació de l’àcid carboxílic també s’ha determinat mitjançant ressonància 

magnètica nuclear de carboni (13C-RMN), ja que els seus desplaçaments químics són 

significativament diferents. Així doncs, en l’espectre corresponent a l’associació 

GHyd12/KP no s’ha observat el senyal corresponent a l’àcid carboxílic. El senyal per 

l’àtom de carboni en el grup carboxílic s’espera entre 170-176 ppm, mentre que per al 

carboxilat aquest ha de ser entre 180-185 ppm. La Figura 4.25 mostra els espectres 

de 13C-RMN pel KP i l’associació GHyd12/KP. 

 

 

 
 

 

En el cas de la mescla física s’observa un pic a 175.5 ppm. En el cas de l’associació 

iònica, s’observa un pic a 181.1 ppm. El fet que en l’espectre de l’associació no 

s’observi cap pic comprès entre 170-176 ppm indica l’absència d’àcid carboxílic sense 

desprotonar. Es pot concloure que l’associació iònica GHyd12/KP mitjançant la reacció 

àcid-base s’obté amb un rendiment quantitatiu (aproximadament del 100%).  

 

Figura 4.25. Representació dels espectres de 13C-RMN obtinguts pel KP (a dalt) i 
l’associació GHyd12/KP (a baix) utilitzant el dimetilsulfòxid (DMSO) com a solvent. 
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Síntesis del LHyd12/ketoprofè 
 
Com en el cas anterior, el tensioactiu cataniònic LHyd12/KP s’ha obtingut mitjançant 

una reacció àcid-base entre els dos components, LHyd12 i el KP, sotmesos a agitació 

magnètica durant 24 hores en un volum adequat d’aigua (Figura 4.26). La seva síntesi 

detallada es troba descrita en l’apartat 3.3.2.1 de la part experimental. 

 

 

 

 
 

 

En aquest cas la reacció àcid-base s’ha seguit per pHmetria on s’observa un 

decreixement del pH de 8.5 a 4.5 durant el procés de neutralització entre el KP i el 

LHyd12 (Figura 4.27).   

Figura 4.26. Estructura molecular del tensioactiu cataniònic LHyd12/KP resultant de 
la reacció àcid-base entre els precursors LHyd12 i el KP. 
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Com en el cas anterior, la formació del tensioactiu cataniònic LHyd12/KP s’ha 

determinat per espectroscòpia infraroja (IR) comparant els espectres entre una mescla 

física dels dos components i l’associació LHyd12/KP. Com s’observa en la Figura 4.28, 

en l’espectre corresponent a la mescla física, hi apareixen els pics d’absorció dels 

grups C=O (1692 cm-1) i del OC-OH (1228 cm-1) corresponents a l’àcid carboxílic, 

mentre que per a l’espectre de l’associació aquests pics no hi apareixen. En lloc 

d’aquests, hi apareixen els corresponents al carboxilat representat per l’extensió 

simètrica i asimètrica del grup COO- (1576 cm-1 per l’extensió simètrica i 1393 cm-1 per 

l’extensió asimètrica).  

 

 

Figura 4.27. Seguiment del pH en funció del temps de la reacció àcid-base entre el LHyd12 
i el KP en solució aquosa.  
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Figura 4.28. Representació dels espectres TF-IR obtinguts amb el mètode de la pastilla 
de KBr per a la mescla física del LHyd12 i el KP (a dalt), i de l’associació LHyd12/KP (a 

baix).
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Com en el cas precedent, la reacció de l’àcid carboxílic a la seva forma carboxilada 

també s’ha confirmat per 13C-RMN. S’observa que el senyal corresponent a l’àcid 

carboxílic 175.5 ppm passa a 182.3 ppm, senyal que correspon a la seva forma 

carboxilada.  
 
 
4.1.2.3.2.- Comportament del tensioactiu cataniònic LHyd12/KP en medi aquós 

 
Degut a la baixa solubilitat en aigua que presenta el tensioactiu cataniònic GHyd12/KP 

(<1.0 mM), només s’ha pogut determinar les propietats en solució aquosa del 

tensioactiu cataniònic LHyd12/KP. S’ha estudiat l’activitat superficial del LHyd12/KP en 

aigua mitjançant mesures de tensió superficial. Per a dur a terme les mesures de 

tensió superficial s’ha utilitzat el mètode de la placa de Wilhelmy. S’han fet mesures de 

la tensió superficial per a diferents concentracions del tensioactiu cataniònic en solució 

aquosa, preparades de manera independent per pesada directa. El mètode utilitzat per 

a la determinació de la formació d’agregats es troba descrit en l’apartat 3.3.2.4 de la 

part experimental.  

 

La Figura 4.29 mostra els valors experimentals obtinguts per a la tensió superficial en 

aigua per a diferents concentracions del tensioactiu cataniònic LHyd12/KP. 
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Els resultats mostren una elevada activitat superficial per part del LHyd12/KP. La tensió 

superficial mínima mesurada pel LHyd12/KP en aigua és de 34.5 mN/m. Tal i com 

s’observa en el gràfic, la tensió superficial disminueix a l’augmentar la concentració de 

tensioactiu cataniònic. A més, a mesura que augmenta la concentració del tensioactiu 

cataniònic, s’observa un canvi sobtat del comportament de la tensió superficial. El 

tensioactiu cataniònic es va adsorbint en la interfície aire/líquid fins que aquesta es 

troba saturada. Arribat aquest punt, la tensió superficial pràcticament no disminueix i el 

tensioactiu es comença a autoagregar dins de la solució. El valor de la concentració a 

partir del qual el tensioactiu es comença a agregar s’anomena concentració 

d’agregació crítica, CAC. Aquest valor es troba mitjançant la intersecció entre les dues 

rectes que mostren els dos comportaments diferenciats en els valors de la tensió 

superficial. En la Taula 4.13 es mostren els valors que s’han determinat per a la CAC 

pel tensioactiu cataniònic LHyd12/KP.   

 

 

 

Figura 4.29. Representació de la tensió superficial en funció del logaritme de la 
concentració molar del LHyd12/KP en solució aquosa. 
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Taula 4.13. Valor de la CAC en solució aquosa del tensioactiu cataniònic LHyd12/KP. 

Sistema CAC (mM) Tensió superficial (mN/m) 
 

LHyd12/KP 
 

1.1 
 

34.5 

 

 

Tal com s’observa en la taula, l’associació amb el KP realitzada amb un tensioactiu 

derivat de la lactosa, LHyd12/KP, presenta un valor de la CAC igual a 1.1 mM. Així, per 

a valors superiors a una concentració de 1.1 mM en aigua; el tensioactiu cataniònic 

LHyd12/KP es trobarà en forma agregada. Aquest valor obtingut per a la CAC pel 

tensioactiu cataniònic LHyd12/KP és superior als valors que s’observen en la 

bibliografia per a altres tipus de tensioactius cataniònics. Aquest valor elevat pot ser 

degut a la hidrofília del cap polar provinent de la lactosa. En un article de Bize et al. en 

el que s’estudia l’autoagregació de dos tensioactius cataniònics, un format amb un 

tensioactiu derivat de la glucosa (menys hidròfil) i l’altre de la lactosa (més hidròfil), 

s’observa com el valor de la CAC és major per al tensioactiu cataniònic que prové de 

l’associació amb un tensioactiu derivat de la lactosa [Bize, 2013]. En efecte el cap 

polar derivat de la lactosa al ser més hidròfil provoca, segons els principis que 

regeixen els fenòmens d’autoagregació en tensioactius, una valor de la CAC major 

[Kunieda, 1976; Shinoda, 1976].  

 

Finalment, amb l’objectiu de conèixer la grandària dels agregats formats pel tensioactiu 

cataniònic LHyd12/KP en solució aquosa, s’han fet mesures de dispersió dinàmica de 

llum (DLS). Aquesta tècnica instrumental permet de determinar el diàmetre 

hidrodinàmic dels agregats en funció del seu coeficient de difusió. Les mesures s’han 

fet a concentracions del tensioactiu cataniònic en solució aquosa superiors a la 

determinada per a la CAC per tal d’assegurar la presència d’agregats. Els valors 

obtinguts es mostren en la Taula 4.14.   
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Taula 4.14. Valor corresponent al diàmetre hidrodinàmic mitjà pel agregat del 

tensioactiu cataniònic LHyd12/KP determinat per dispersió dinàmica de la llum (DLS). 

Sistema Concentració 
(mM)  

Diàmetre hidrodinàmic 
mitjà (nm) 

Índex de 
polidispersitat 

LHyd12/KP 3.5 130 0.2 

 

 

Els resultats obtinguts per DLS mostren la presència d’una sola població d’agregats. 

S’ha obtingut un diàmetre hidrodinàmic mitjà de 130 nm. Aquest valor  suggereix que 

els agregats que es formen són vesícules, ja que altres tipus d’agregats com les 

micel·les solen tenir un diàmetre hidrodinàmic mitja més petit, típicament valors entre 

5-10 nm. Estudis realitzats per Consola et al. [Consola, 2007] mostren per microscòpia 

electrònica de transmissió (TEM), mitjançant la qual es poden observar la morfologia 

dels agregats, que els agregats que formen el LHyd12/KP són vesícules. 

 

 

4.1.2.3.3.- Estudis d’alliberament del tensioactiu cataniònic LHyd12/KP  

 
Degut a la baixa solubilitat en aigua del tensioactiu cataniònic GHyd12/KP, s’ha 

seleccionat únicament el tensioactiu cataniònic LHyd12/KP per a estudiar les seves 

propietats d’alliberament. S’han preparat hidrogels d’HA amb el tensioactiu cataniònic 

LHyd12/KP i se n’ha estudiat l’alliberament. Aquests estudis s’han centrat en 

determinar la influència que té l’associació iònica entre el KP i un tensioactiu hidròfil en 

l’alliberament del KP, i també la influència en els perfils d’alliberament de la formació o 

no d’agregats per part del tensioactiu cataniònic. Amb aquest objectiu, s’han preparat 

hidrogels d’HA (5% de BDDE) inflats amb solucions de tensioactiu cataniònic en aigua 

a diferents concentracions. S’ha estudiat a una concentració de tensioactiu cataniònic 

on es formen els agregats, concentració superior al valor determinat per a la CAC, i a 

una concentració inferior a la CAC, on el tensioactiu no es troba agregat.  

 

El mètode utilitzat per a la incorporació dels tensioactiu cataniònic dins dels hidrogels 

d’HA ha estat el mètode d’absorció. Aquest mètode es troba explicat amb detall en 

l’apartat 3.3.4.1 de la part experimental. Com que els hidrogels obtinguts presenten 
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una gran capacitat d’inflament, aquest mètode resulta adequat per a la incorporació del 

tensioactiu cataniònic. Un cop preparats els hidrogels, aquests s’han submergit en un 

volum de 2 mL de la solució de tensioactiu cataniònic en aigua. Després de 24 hores, 

els hidrogels s’han inflat completament de manera que tot el tensioactiu cataniònic s’ha 

incorporat a l’interior de la matriu polimèrica. A més, degut a aquesta absorció de la 

solució de tensioactiu cataniònic, els hidrogels presenten una relació d’inflament al 

voltant de 40. Les concentracions de les solucions en aigua de tensioactiu cataniònic 

que s’han preparat  es mostren en la Taula 4.15. 

 

 

Taula 4.15. Concentració en les solucions aquoses de tensioactius cataniònic per als 

estudis d’alliberament.  

Sistema Concentració (mM)  Estat d’agregació 

LHyd12/KP 0.7 < CAC (No agregat) 

LHyd12/KP 5.9 > CAC (Vesícules) 

 

 

Els resultats obtinguts en els estudis d’alliberament pel tensioactiu cataniònic 

LHyd12/KP des dels hidrogels d’HA inflats, mostra com l’alliberament d’aquests tant pel 

que fa al LHyd12/KP no agregat ([LHyd12/KP] < CAC) com per a les vesícules de 

LHyd12/KP ([LHyd12/KP] > CAC), tenen lloc sense temps de latència. Els perfils 

d’alliberament però, mostren importants diferències en funció del seu estat d’agregació 

(Figura 4.30).  
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Els perfils presenten un ràpid alliberament inicial que va disminuint progressivament 

després d’unes hores. Transcorregudes 24 hores l’alliberament és del 96% pel 

LHyd12/KP no agregats, mentre que per a les vesícules de LHyd12/KP l’alliberament 

arriba al 76%. Aquesta diferència en l’alliberament acumulat a les 24 hores es pot 

atribuir a la dificultat que presenten les vesícules de LHyd12/KP per difondre a través 

de la matriu polimèrica d’HA degut a la seva grandària. L’afecte de la mida no és tant 

important en el cas del LHyd12/KP no agregat, de manera que la seva difusió és 

superior. Comparant aquests resultats amb els obtinguts amb el KP pels hidrogels amb 

la mateixa concentració de BDDE i el mateix estat d’inflament (5.0% BDDE i SR al 

voltant de 40), s’observa com l’alliberament del les vesícules de LHyd12/KP no 

presenta diferències significatives en les primeres hores respecta a l’alliberament del 

KP, mentre que l’alliberament del LHyd12/KP no agregat és clarament superior. 

L’alliberament acumulat a les 24 hores és també clarament superior pel LHyd12/KP no 

agregat respecte al del KP.  

 

Figura 4.30. Perfil d’alliberament del tensioactiu cataniònic: LHyd12/KP no agregat 
(<CAC), LHyd12/KP en forma de vesícules (>CAC), i KP des dels hidrogels d’HA amb un 

5.0% de BDDE i una SR ≈ 40.  
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Com en els casos precedent i amb l’objectiu de quantificar la difusió del LHyd12/KP a 

través dels hidrogels d’HA, s’han ajustat els punts experimentals obtinguts en les 

primeres sis hores de l’estudi d’alliberament al model de Ritger-Peppas. La Figura 
4.31 mostra com els punts experimentals s’ajusten molt bé al model proposat.  
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Els valors obtinguts pels coeficients K1 i K2 de l’ajust de Ritger-Peppas pel LHyd12/KP i 

pel KP lliure es mostren en la Taula 4.16.  

 
 
 
 
 
 

Figura 4.31. Ajust de Ritger-Peppas dels punts experimentals de l’alliberament del 
LHyd12/KP des dels hidrogels d’HA amb una concentració del 5.0% de BDDE. 
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Taula 4.16. Paràmetres de l’ajust Ritger-Peppas (R-P) pel perfil d’alliberament del 

LHyd12/KP, (<CAC) i (>CAC) des dels hidrogels d’HA amb una concentració del 5.0% 

de BDDE.  

Actiu Model R-P:     Mt/Mmax =K1·t1/2 + K2·t 

[LHyd12/KP] < CAC 

Ajust R-quadrat = 0.9987 

K1 = (26.1 ± 1.0)·10-2 h-1/2 

K2 = (2.0 ± 0.2)·10-2 h-1 

[LHyd12/KP] > CAC 

Ajust R-quadrat = 0.9978 

K1 = (20.6 ± 4.7)·10-2 h-1/2 

K2 = (1.4 ± 0.9)·10-2 h-1 

KP 

Ajust R-quadrat = 0.9978 

K1 = (20.9 ± 2.1)·10-2 h-1/2 

K2 = (2.4 ± 0.1)·10-2 h-1 

 
 
Els valors dels coeficients K1 i K2 mostren com en tots els casos l’alliberament és 

predominantment del tipus Fickià. El valor de K1 pel LHyd12/KP no agregat és superior 

al obtingut per a les vesícules de LHyd12/KP, de manera que la difusió del LHyd12/KP 

és més ràpida quan aquest no es troba agregat. Pel que fa als valors obtinguts pel 

coeficient K2, aquests són molt petits en ambdós casos. Això és degut a que la 

contribució en l’alliberament del actiu per l’inflament de l’hidrogel es veu reduïda ja que 

aquest es troba prèviament inflat com a conseqüència de la incorporació del 

tensioactiu cataniònic en el seu interior. Comparant aquests resultats amb els 

obtinguts pel KP, s’observa com la difusió de les vesícules de LHyd12/KP és similar a la 

del KP, mentre que la que presenta el LHyd12/KP no agregat és superior.  

 

Els resultats obtinguts en l’alliberament dels tensioactiu cataniònic LHyd12/KP des dels 

hidrogels d’HA mostren que és possible de regular l’alliberament d’aquest en funció del 

seu estat d’agregació. Retardant l’alliberament quan els tensioactius cataniònics 

formen agregats i augmentant-lo quan no els formen.  
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Comparant els resultats obtinguts en l’alliberament del tensioactiu cataniònic i del KP 

lliure des dels hidrogels d’HA, es pot concloure que l’associació del KP amb el 

tensioactiu LHyd12 provoca un augment en l’alliberament d’aquest. Aquest augment es 

pot atribuir a una major solubilitat del KP a la solució receptora quan aquest forma 

l’associació iònica. En el cas en que el tensioactiu cataniònic forma vesícules, 

l’augment en la difusió del KP que s’esperaria degut a l’increment de la seva solubilitat, 

es veu contrarestada per la grandària de les vesícules que alenteix la seva difusió a 

través de la matriu polimèrica formada per l’hidrogel.  

 

 

Resum dels estudis d’alliberament des dels hidrogels d’HA 
 

A continuació es presenta un resum dels resultats obtinguts amb l’alliberament del KP i 

els seus derivats des dels hidrogels d’HA. En tots els estudis d’alliberament realitzats 

amb les hidrogels d’HA s’ha observat com els resultats experimentals obtinguts 

s’ajusten al model de Ritger-Peppas. S’ha observat com el mecanisme que té més 

importància en l’alliberament de l’actiu a través de la matriu polimèrica és el de la 

difusió de Fick, representat amb el coeficient K1. El mecanisme referit a l’alliberament 

degut a l’ordenació de la matriu polimèrica a causa de l’inflament d’aquesta, coeficient 

K2, té menys importància i, en alguns casos, ha representat un element de correcció 

en l’ajust dels punts experimentals. Aquest ha estat el cas dels hidrogels inflats, on el 

coeficient K2 era pràcticament nul. En aquests casos els hidrogels s’inflen molt poc 

durant el procés d’alliberament de l’actiu de manera que es poden considerar com a 

sistemes estàtics on l’únic fenomen que juga en l’alliberament és la difusió de Fick. Per 

aquells hidrogels que no es trobaven inflats, el valor obtingut pel coeficient K2 era 

superior. Tot i així, per aquests sistemes, també s’ha observat com el factor dominant 

ha estat la difusió de Fick, K1. 

 

Amb l’objectiu d’identificar aquells factors que influencien en els valors dels coeficients 

K1 obtinguts en els assajos d’alliberament per als hidrogels d’HA amb diferents graus 

d’entrecreuament, diferents estats d’inflament, i diferents grandàries i solubilitat dels 

actius, s’ha representat un diagrama de colors en el que la intensitat del color va en 

funció del valor obtingut pel coeficient K1. En el diagrama s’ha correlacionat valors més 

alts de K1 amb colors de blaus més intensos (Figura 4.32).  
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S’ha observat que quant menor es el grau d’entrecreuament dels hidrogels, major és la 

difusió de l’actiu a través d’aquests. A més, per a un determinat grau 

d’entrecreuament, la difusió de l’actiu també és superior per a un major estat 

d’inflament del hidrogel. Aquest resultats tenen a veure amb la facilitat que té l’actiu 

per a poder difondre a través de la matriu polimèrica. Com menys compacta es trobi 

aquesta, ja sigui per un menor entrecreuament o per un major inflament, major serà la 

difusió de l’actiu. Aquesta argumentació està també d’acord amb els resultats obtinguts 

en l’alliberament del tensioactiu cataniònic. En aquests s’observa com l’estat 

d’agregació té una influencia en la seva difusió a través de la matriu polimèrica. La 

difusió és menor quan els tensioactiu cataniònic es troba agregat en forma de 

vesícules, ja que la seva grandària en dificulta la seva difusió.  

 

Aquests resultats mostren que és possible regular l’alliberament d’un actiu a través 

dels hidrogels d’HA, modificant la seva estructura. Aquesta modificació pot venir 

mitjançant un major entrecreuament de la matriu polimèrica o bé, un inflament 

d’aquesta. En la segona part de la Tesi doctoral s’ha estudiat com controlar millor 

l’estructura de la matriu polimèrica mitjançant l’entrecreuament d’aquesta en un medi 

compartimentalitzat per tal d’estudiar-ne les seves propietats d’alliberament.  

 

 

 

Figura 4.32. Diagrama de colors en que es representa un resum dels valors 
corresponents als coeficient K1 (expressats amb un gradient de color) per als assajos 

d’alliberament realitzats amb els hidrogels d’HA. N.D. (No determinat).  
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4.2.- Materials porosos d’àcid hialurònic  

 

En la primera part de la present Tesi doctoral s’ha estudiat l’entrecreuament del HA 

amb el BDDE en solució per a l’obtenció d’hidrogels. També s’han determinat les 

propietats reològiques, la resistència davant l’enzim hialuronidasa i les propietats 

d’alliberament dels hidrogels d’HA obtinguts. En la segona part de la Tesi, s’ha estudiat 

la incorporació i l’entrecreuament de l’HA en medis compartimentalitzats. S’han utilitzat 

sistemes col·loïdals, més concretament, emulsions altament concentrades (HIPEs), 

per tal d’entrecreuar l’HA en la seva fase aquosa i obtenir materials porosos d’HA amb 

una estructura controlada. Les emulsions altament concentrades (HIPE) han demostrat 

una gran eficàcia i versatilitat per a la formació de materials porosos i de partícules de 

dimensions controlades [Ruckenstein, 1992].  Així, s’han obtingut escumes sòlides 

d’HA mitjançant l’ús de HIPEs del tipus oli en aigua (O/W), on la fase externa (o 

contínua), és aquosa; i d’un material en forma de partícules amb l’ús de HIPEs del 

tipus aigua en oli (W/O), on la fase interna (o discontínua) és aquosa. 

 

En aquesta segona part de la Tesi també s’ha estudiat les propietats d’alliberament 

dels materials d’HA obtinguts.   

 
 

4.2.1.- Preparació d’escumes sòlides d’àcid hialurònic a partir 
d’emulsions altament concentrades  

 
Per a l’obtenció d’escumes sòlides d’HA s’han utilitzat HIPEs del tipus O/W, que són 

emulsions amb un contingut de fase interna, o dispersa, de naturalesa oliosa superior 

al 74%. Degut a la solubilitat del HA i del BDDE en aigua, la reacció d’entrecreuament 

tindrà lloc en la fase externa, o contínua, de l’emulsió i es podran obtenir materials 

porosos. L’obtenció d’aquests materials s’ha detallat en l’apartat 3.3.3.5. de la part 

experimental.  
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4.2.1.1.- Selecció del sistema d’emulsió 

 

A l’hora de seleccionar els sistemes d’emulsió per a l’obtenció de les escumes sòlides 

d’HA, s’han tingut en compte diferents factors. Primer, és necessari que les HIPEs 

seleccionades tinguin l’estabilitat cinètica suficient per poder entrecreuar l’HA en la 

fase contínua d’aquestes sense que es produeixi una separació de les fases que 

formen l’emulsió. Un altre dels factors importants és que la regió de formació de les 

HIPEs dins del diagrama ternari, fase aquosa/ tensioacrtiu/ fase oliosa, sigui 

suficientment gran per obtenir escumes sòlides en diferents punts d’aquesta regió i 

poder variar-ne les seves característiques. A més, s’ha tingut en compte que els 

components que formen les HIPEs fossin biocompatibles. Així s’ha seleccionat com a 

component oliós el Miglyol 812 (descrit en l’apartat 3.1.5 de la part experimental), i 

com a agent emulsionant, tensioactius comercials no iònics i biocompatibles capaços 

de formar emulsions del tipus O/W degut a la seva solubilitat preferencial en el 

component aquos, el Cremophor RH 40 (CRH 40) i el Cremophor RH 455 (CRH 455) 

(descrits en l’apartat 3.1.3 de la part experimental). Finalment, també s’ha tingut en 

compte que l’extracció del tensioactiu i del component oliós en el procés de rentat del 

material per a l’obtenció de les escumes sòlides d’HA (apartat 3.3.3.5 de la part 

experimental) es pogués dur a terme amb dissolvents acceptats per a usos 

farmacèutics, fàcilment eliminables, i poc tòxics, tals com l’etanol.  

 

 
4.2.1.2- Formació i estabilitat d’emulsions altament concentrades del tipus 
O/W  

 

Estudis previs realitzats pel grup de recerca i descrits a la bibliografia han permès 

seleccionar els sistemes aigua/ CRH 40/ Miglyol 812 i aigua/ CRH 455/ Miglyol 812 on 

es formen HIPEs del tipus O/W. S’ha determinat la regió de formació d’emulsions no 

fluides del tipus O/W així com l’estabilitat d’aquestes. Les emulsions s’han preparat a 

una temperatura de 25°C segons el mètode d’addicions successives descrit en 

l’apartat 3.3.3.1. de la part experimental. La determinació de la regió de formació 

d’emulsions no fluides (concentrades i altament concentrades), s’ha dut a terme 

mitjançant una avaluació qualitativa de la fluència de les emulsions del tipus O/W 

durant un temps determinat, aproximadament un minut (Figura 4.33). 
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Com s’observa en la figura precedent, l’emulsió del sistema aigua/ CRH 455/ Miglyol 

812 amb un volum de fase dispersa del 75% és una emulsió no fluida, mentre que la 

que té un volum de fase dispersa del 60% si que flueix.   

 

S’han preparat diferents mescles aigua/ tensioactiu (W/S). A cada una d’aquestes 

mescles s’ha anat incorporant la fase oliosa per a determinar la formació d’emulsions 

no fluides a diferents zones del diagrama ternari. La Taula 4.17 mostra les relacions 

aigua/ tensioactiu (W/S) per a les quals s’obtenen emulsions no fluides. També s’indica 

el rang de fase dispersa (% de fase oliosa) en els quals s’obtenen emulsions no fluides 

en cada una de les relacions W/S.  

 

 

 

 

 

 

Figura 4.33. Determinació qualitativa de la fluència de dues emulsions corresponents al 
sistema aigua/ CRH 455/ Miglyol 812 amb un volum de la fase dispersa: A) 75%, i B) 60%. 
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Taula 4.17. Relació aigua/tensioactiu (W/S) i rang de fase dispersa (%) en el qual es 

formen emulsions no fluides pels sistemes aigua/ CRH 40/ Miglyol 812 i aigua/ CRH 

455/ Miglyol 812, a 25°C.  

W/S 
Concentració de fase dispersa (%)        

Miglyol 812 
 (CRH 40)                   

Miglyol 812  
(CRH 455) 

90/10 74-92 85-91 

80/20 71-91 75-92 

70/30 71-92 73-89 

60/40 27-81 71-91 

50/50 42-67 66-88 

40/60 - 51-87 

30/70 - 43-87 

20/80 - 58-89 

10/90 - - 

 

 

Dels resultats obtinguts, cal destacar que la formació de mescles no fluides amb volum 

de la fase dispersa del 27% i del 42% per a relacions aigua/tesnioactiu (W/S) 

corresponents al 60/40 i al 50/50 pel sistema aigua/ CRH 40/ Miglyol 812 pot indicar la 

presència de mesofases tals com cristalls líquids, i no pas de la formació d’emulsions 

no fluides. 

 

Els resultats obtinguts referents a la formació d’emulsions no fluides per als sistemes 

aigua /CRH 40/ Miglyol 812 i aigua /CRH 455/ Miglyol 812, s’han representat en 

diagrames ternaris. Per a volums de la fase dispersa superiors al 74% s’ha delimitat la 

formació d’emulsions altament concentrades (HIPEs) (Figura 4.34a, Figura 4.34b).  
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Figura 4.34b. Zona de formació d’emulsions no fluides del tipus O/W en els sistemes 
aigua/ CRH 455 / Miglyol 812. La regió de color blau més intens mostra la zona de formació 

d’emulsions altament concentrades (fase dispersa > 74%).  

Figura 4.34a. Zona de formació d’emulsions no fluides del tipus O/W en els sistemes 
aigua/ CRH 40 / Miglyol 812. La regió de color blau més intens mostra la zona de formació 

d’emulsions altament concentrades (fase dispersa > 74%). 
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Com es pot observar en els diagrames obtinguts, s’obtenen emulsions altament 

concentrades no fluides (fracció de volum de la fase dispersa superior al 74%) per una 

amplia relació W/S (regió de color blau intens). La regió d’obtenció d’emulsions 

altament concentrades no fluides és major en el sistema format pel tensioactiu CRH 

455 que pel tensioactiu CRH 40.  Així, mentre que pel tensioactiu CRH 40 s’obtenen 

per a relacions W/S compreses entre 90/10-60/40, pel tensioactiu CRH 455 s’obtenen 

emulsions altament concentrades no fluides per a tot el rang de relacions W/S tret de 

la relació 10/90. La diferència existent entre aquests dos tensioactius és la presència 

d’un 5% de 1,2 propilenglicol en el CRH 455 (apartat 3.1.3 de la part experimental). 

Així, sembla que aquest component afavoreix l’obtenció d’emulsions altament 

concentrades no fluides en una regió més amplia utilitzant com a component oliós el 

Miglyol 812. Així, dels dos sistemes estudiats, s’ha seleccionat el sistema amb el 

tensioactiu CRH 455 per a estudis posteriors.  

 

S’ha determinat l’estabilitat de tres emulsions altament concentrades del sistema 

aigua/ CRH 455/ Miglyol 812. L’estabilitat s’ha determinat qualitativament per 

observació visual del procés de separació de fases al llarg del temps. Les emulsions 

s’han col·locat en un bany termostatitzat a 25°C durant un període de tres mesos.  

 

Les emulsions altament concentrades que s’han seleccionat per a determinar la seva 

estabilitat han estat les corresponents a una relació W/S del 70/30 amb una fracció de 

volum de la fase dispersa del 75% i del 85%, i una relació W/S del 50/50 amb una 

fracció de volum de la fase dispersa del 75%. S’han seleccionat aquestes 

composicions, ja que ens permeten d’obtenir emulsions altament concentrades no 

fluides que es troben lluny de la regió de fluïdesa. Els resultats de l’observació visual 

corresponent a l’estabilitat de les tres emulsions altament concentrades es mostra en 

la Taula 4.18.  
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Taula 4.18. Estabilitat, determinada per observació visual, de tres emulsions altament 

concentrades del sistema aigua/ CRH 455/ Miglyol 812 a una temperatura de 25°C. 

W/S 
Concentració fase 

dispersa (%) 
Comença a fluir 

Separació de fases 
(t = 3 mesos) 

70/30 
75 

> 3 mesos No 85 

50/50 75 

 

 

En les tres emulsions altament concentrades no s’observa separació de fases 

transcorreguts els tres primers mesos. A més, cap d’elles comença a fluir un cop 

transcorregut aquest període. Les tres emulsions altament concentrades podrien ser 

aptes, en termes de la seva estabilitat, per ser utilitzades com a plantilles per a 

l’obtenció de les escumes sòlides d’HA. 

 

 

4.2.1.2.1.- Determinació de la mida de gota de les HIPEs del sistema aigua/ 
Cremophor RH 455/ Miglyol 812  

 
S’ha determinat la mida de gota de les emulsions altament concentrades del sistema 

aigua/ CRH 455/ Miglyol 812 que seran utilitzades per a l’obtenció de les escumes 

sòlides d’HA. Així, com s’ha esmentat en l’apartat anterior, aquestes són: emulsions 

amb una relació W/S del 70/30 amb una fracció de volum de la fase dispersa del 75% 

(HIPE 1) i del 85% (HIPE 2), i emulsions amb una relació W/S del 50/50 amb una 

fracció de volum de la fase dispersa del 75% (HIPE 3). Per a la preparació d’aquestes 

emulsions s’ha utilitzat un dispositiu d’alta cisalla (ultraturrax) a una velocitat de 

8000rpm. La Figura 4.35 mostra la composició de les emulsions altament 

concentrades HIPE 1, HIPE 2, i HIPE 3 en el diagrama ternari del sistema aigua/ CRH 

455/ Miglyol 812. 
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La mida de gota s’ha determinat mitjançant dos mètodes. D’una banda la microscòpia 

òptica que ha permès de mesurar la mida de les gotes mitjançant un comptatge 

d’aquestes, utilitzant el software Image J. El diàmetre de les gotes s’ha expressat en 

un histograma per a conèixer-ne la seva distribució. A més, també s’ha usat la tècnica 

de difracció de llum (MasterSizer) per a corroborar els resultats obtinguts referents a la 

distribució de grandària de les gotes (Taula 4.19). Per a dur a terme aquestes 

mesures, les mostres s’han diluït amb una solució del mateix tensioactiu de les 

emulsions a una  concentració corresponent a la CMC del tensioactiu (CRH 455CMC ≈ 

0.039%) [Gupta, 2005]. Com que la tècnica de difracció de llum dóna la distribució en 

volum de la mida de gota, els histogrames obtinguts amb el comptatge de la mida de 

gota mitjançant les imatges de microscòpia òptica, també s’han fet correspondre a la 

seva distribució en volum. 

 
 

Figura 4.35. Representació de la composicions de les emulsions altament concentrades 
del tipus O/W: HIPE 1, HIPE 2, i HIPE 3, en el diagrama ternari del sistema aigua/ CRH 

455 / Miglyol 812.  
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Taula 4.19. Imatge de microscòpia òptica i distribució de mida de gota per a les 

emulsions altament concentrades HIPE 1, HIPE 2, i HIPE 3. La funció del volum 

acumulat es refereix als resultats obtinguts mitjançant la determinació de la grandària 

de gota amb microscòpia òptica. La distribució de la mida de gota s’ha determinat tant 

amb les imatges obtingudes amb microscòpia òptica (histograma) com amb difracció 

de llum (MasterSizer). 
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Els resultats obtinguts mostren com amb els dos mètodes, la microscòpia òptica i la 

difracció de llum, s’obtenen els mateixos valors referents a la mida de gota de les 

emulsions altament concentrades. S’han determinat els valors corresponents al D(4,3) 

i al Span de la distribució de la mida de gota (Taula 4.20).  
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Taula 4.20. Valors corresponent al D(4,3) i al Span de les distribucions de la mida de 

gota de les emulsions altament concentrades pel mètode de la microscòpia òptica i la 

difracció de llum, relatius a la distribució en volum. 

HIPE O/W Microscòpia òptica Difracció de làser 

Denominació W/S % Oli D(4,3) (µm) Span D(4,3) (µm) Span 

HIPE 1 70/30 75 3.29 0.91 3.28 1.23 

HIPE 2 70/30 85 2.67 0.71 3.00 1.13 

HIPE 3 50/50 75 0.81 1.24 0.92 1.37 

 
 
Els resultats mostren una disminució en la mida de gota al augmentar la fracció de 

volum de la fase dispersa. A més, s’obté una reducció important en la mida de gota al 

augmentar la concentració de tensioactiu en l’emulsió. En aquest darrer cas, la 

disminució de la mida de gota es podria atribuir a la disminució de la tensió interficial 

del sistema al augmentar la quantitat de tensioactiu. No obstant, estudis realitzats per 

Tadros et al, i Miras et al., on s’obtenen resultats similars amb altres sistemes 

d’emulsions, demostren com la disminució de la mida de gota és deguda al augment 

de la viscositat del sistema com a conseqüència del augment de la concentració d’oli o 

de tensioactiu [Miras, 2013b; Tadros, 2009]. Al augmentar la viscositat, es produeix un 

increment en la força de cisalla aplicada al sistema durant el procés d’emulsificació, i 

com a conseqüència, una disminució de la mida de gota. 

 
 

4.2.1.3.- Incorporació d’àcid hialurònic a les HIPEs del sistema aigua/ 
Cremophor RH 455/ Miglyol 812  

 
Amb l’objectiu d’incorporar l’HA a les HIPEs, s’han preparat solucions d’HA en aigua. 

S’han preparat diferents solucions aquoses: 1%, 2% i 5% d’HA. Les solucions d’HA 

representen la fase aquosa de les emulsions. Les HIPEs s’han obtingut preparant 

prèviament les mescles binàries formades per la fase aquosa i el tensioactiu (W/S). 

Mitjançant addicions successives s’ha incorporat la fase oliosa per a l’obtenció de les 

HIPEs del tipus oli en aigua (O/W). S’han preparat les mateixes proporcions de fase 

aquosa, tensioactiu, i fase oleosa de les HIPEs del apartat anterior: relació W/S del 
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70/30 amb una fracció de volum de la fase dispersa del 75% (HIPE 1) i del 85% (HIPE 

2), i relació W/S del 50/50 amb una fracció de volum de la fase dispersa del 75% 

(HIPE 3). Aquestes emulsions però, contenen HA en la seva fase contínua. Les HIPEs 

amb HA en la seva fase contínua les anomenarem HIPEHAs.  

 

Les HIPEHAs també s’han preparat mitjançant un dispositiu d’alta cisalla (ultraturrax) a 

una velocitat de 8000rpm. Totes les emulsions s’han obtingut a temperatura ambient. 

La Figura 4.36 mostra l’aspecte visual de les HIPEHAs amb un 5% d’HA en la fase 

contínua.  

 

 

 
 

 

Les tres HIPEHAs tenen us aspecte blanquinós. Cal destacar però, que les emulsions 

que contenen més volum de la fase dispersa, 85% (HIPEHA 2), o més tensioactiu, 

relació W/S 50/50 (HIPEHA 3), es veuen més translúcides respecte a l’emulsió amb 

una relació W/S 70/30 i un volum de la fase dispersa del 75% (HIPEHA 1). Això denota 

que la mida de gota de les emulsions HIPEHA 2 i HIPEHA 3 és més petita. A més, 

l’índex de refracció de la fase externa augmenta amb la concentració de tensioactiu, 

així que aquest és més similar al de la fase interna (índex refracció Migyol 812 ≈ 1.45), 

de manera que l’emulsió HIPEHA 3 es veu més translúcida.    

 

 

Figura 4.36. Aspecte visual de les HIPEHAs amb un 5% d’HA en la fase contínua.  
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4.2.1.3.1.- Estabilitat de les HIPEs del sistema aigua/ Cremophor RH 455/ Miglyol 
812 amb àcid hialurònic incorporat 
 

S’ha determinat l’estabilitat de manera qualitativa de les HIPEs del sistema aigua/ CRH 

455/ Miglyol 812 amb HA incorporat. La determinació qualitativa de l’estabilitat s’ha dut 

a terme per observació visual del procés de separació de fases al llarg del temps. Les 

HIPEs s’han col·locat en un bany termostatitzat a 25°C durant un període de tres 

mesos. Els resultats referents a l’estabilitat de les HIPEs amb diferent concentració 

d’HA a la fase contínua es mostren a la Taula 4.21. 
 

 

Taula 4.21. Estabilitat, determinada per observació visual, de les HIPEs del sistema 

aigua/ CRH 455/ Miglyol 812 amb diferents concentracions d’HA a la fase contínua a 

una temperatura de 25°C. 

HIPE O/W 
Concentració HA 

en la fase 
contínua (%) 

Comença a fluir 
Separació de fases 

(t = 3 mesos) 

HIPE 1 

1% 

> 3 mesos No 

HIPE 2 

HIPE 3 

HIPE 1 

2% HIPE 2 

HIPE 3 

HIPE 1 

5% HIPE 2 

HIPE 3 

 

 

Els resultats obtinguts en l’estudi de l’estabilitat qualitativa de les HIPEHAs mostren 

que no hi ha separació de fases després de tres mesos per a cap de les HIPEHAs. A 

més, cap d’elles comença a fluir després d’aquest període. En conclusió, aquestes 

emulsions altament concentrades amb HA, són estables.  
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Els estudis d’estabilitat qualitativa proporcionen una idea aproximada de l’estabilitat del 

sistema per a un cert període de temps. No obstant, petits canvis poden ser inadvertits 

per observació visual. Així, s’ha determinat l’estabilitat quantitativa per a les HIPEs  

amb un 5% d’HA incorporat en la fase contínua (HIPEHA 1, HIPEHA 2, i HIPEHA 3), 

mitjançant un aparell TurbiscanLab que mesura la intensitat de llum retrodispersada 

que presenta la mostra al llarg del temps. La importància en determinar l’estabilitat 

quantitativa d’aquestes emulsions rau en que s’utilitzaran com a plantilles per a 

l’obtenció de les escumes sòlides d’HA, de manera que s’ha d’assegurar l’estabilitat 

del sistema durant el temps en que dura la reacció d’entrecreuament de l’HA en la fase 

contínua de l’emulsió, i també en la temperatura en que aquesta té lloc. Aquest estudi 

s’ha dut a terme al llarg de 24 hores a una temperatura de 40°C (Figura 4.37a, Figura 
4.37b, Figura 4.37c).  
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Figura 4.37a. Espectre de la llum retrodispersada (backscattering) en funció de l’alçada de 
la mostra i del temps per a la HIPEHA 1. 
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Figura 4.37b. Espectre de la llum retrodispersada (backscattering) en funció de l’alçada de 
la mostra i del temps per a HIPEHA 2. 

Figura 4.37c. Espectre de la llum retrodispersada (backscattering) en funció de l’alçada de 
la mostra i del temps per a la HIPEHA 3. 
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Les petites oscil·lacions que s’observen en els espectres de llum retrodispersada de 

les mostres HIPEHA 2 i HIPEHA 3 són degudes a l’error experimental ocasionat per la 

dificultat d’introduir la mostra en el dispositiu de mesura degut a l’elevada viscositat 

que presenten.  

 

Els resultats obtinguts dels espectres de la llum retrodispersada (backscattering) 

mostren com els sistemes no pateixen cap fenomen d’inestabilitat durant un període 

de 24 hores a una temperatura de 40°C. En efecte, la intensitat de llum 

retrodispersada mitjana per a cada una de les HIPEHA no disminueix en el període de 

temps estudiat (Figura 4.38).  
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Així, podem concloure que no existeixen inestabilitats associades a un canvi en la 

grandària de gota de les emulsions tals com coalescència o maduració d’Ostwald. A 

Figura 4.38. Intensitat de la llum retrodispersada mitjana (backscattering) 
de les emulsions altament concentrades en funció del temps. 
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més, tampoc s’observa fenòmens d’inestabilitat tals com sedimentació o cremat ja que 

el backscattering en els punts extrems de la mostra en manté inalterat.  

 

 

4.2.1.3.2.- Determinació de la mida de gota de les HIPEs del sistema aigua/ 
Cremophor RH 455/ Miglyol 812 amb àcid hialurònic incorporat 

 

La mida de gota de les HIPEs corresponents al sistema aigua/ CRH 455/ Miglyol 812 

amb un 5% d’HA incorporat en la fase contínua (HIPEHA 1, HIPEHA 2, HIPEHA 3) 

s’ha determinat mitjançant l’ús de difracció de llum (MasterSizer). En aquest cas no ha 

sigut possible determinar la grandària de les gotes mitjançant les imatges de 

microscòpia òptica, ja que les gotes d’aquestes emulsions són molt petites.  Com en el 

cas precedent, les mostres s’han diluït amb una solució del mateix tensioactiu de les 

emulsions a una concentració corresponent a la seva CMC (CRH 455CMC ≈ 0.039%) 

[Gupta, 2005]. 

 

 La Taula 4.22 mostra els resultats corresponents a la distribució de mida de gota de 

les HIPEHA1, HIPEHA 2, i HIPEHA 3 obtinguts mitjançant difracció de llum. 
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Taula 4.22. Imatge de microscòpia òptica i distribució de mida de gota per a les 

HIPEHA1, HIPEHA 2, i HIPEHA 3. La funció del volum acumulat i la distribució de 

mida de gota es refereix als resultats obtinguts mitjançant la difracció de llum.  

HIPEHA 

O/W 
Microscòpia òptica 

Funció volum acumulat 
(obtingut per difracció de llum)  

 Distribució de mida de gota 
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S’han determinat els valors corresponents al D(4,3) i al Span de la distribució de la 

mida de gota (Taula 4.23). 
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Taula 4.23. Valors corresponent al D(4,3) i al Span de les distribucions de la mida de 

gota de les HIPEHA1, HIPEHA 2, i HIPEHA 3 pel mètode de la difracció de llum. 

HIPRE O/W 
D(4,3) (µm) Span (µm) 

Denominació W(+5% HA)/S % Oli 

HIPEHA 1 70/30 75 2.1 2.3 

HIPEHA 2 70/30 85 1.0 1.7 

HIPEHA 3 50/50 75 0.6 1.7 

 

 

Els resultats obtinguts mostren una disminució en la mida de gota al augmentar la 

fracció de volum de la fase dispersa, i també una reducció important d’aquesta al 

augmentar la concentració de tensioactiu en l’emulsió. Aquest tendència també 

s’observava amb les HIPEs sense HA incorporat (apartat 4.2.1.2.1 dels resultats). 

Comparant els resultats de la mida de gota per les HIPEs (Taula 4.20) i les HIPEHAs, 

s’observa com la mida de gota disminueix quan s’incorpora l’HA. En efecte, per a la 

HIPE 1 el valor corresponent al D(4,3) és de 3.29, mentre que per al mateix sistema el 

D(4,3) és de 2.1 amb la presència de l’HA. Aquest efecte en la disminució de la mida 

de gota s’observa amb tots els sistemes estudiats. Això, es pot explicar, com el cas de 

la disminució de la mida de gota degut a l’augment en la quantitat de tensioactiu, a 

causa de l’increment en la viscositat del sistema. La viscositat de la fase contínua de 

l’emulsió degut a la presència de l’HA augmenta. Aquest augment fa que la força de 

cisalla aplicada al sistema durant el procés d’emulsificació sigui superior i com a 

conseqüència la mida de gota disminueixi. Aquest efecte va ser estudiat per Tadros 

que va establir que en règim turbulent viscós (règim en el que ens trobem sempre que 

la fase contínua no sigui aigua) la viscositat de la fase contínua condiciona la mida de 

gota de l’emulsió, i quan major és aquesta més important és la disminució de la mida 

de gota [Tadros, 2009].    
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4.2.1.4.- Estudis preliminars en l’obtenció d’escumes sòlides d’àcid 
hialurònic a partir de les HIPEs del sistema aigua/ Cremophor RH 455/ 
Miglyol 812 amb àcid hialurònic incorporat 

 
En aquest apartat, s’ha estudiat l’entrecreuament de l’HA i l’extracció de la fase oliosa i 

el tensioactiu de les HIPE per a l’obtenció d’escumes sòlides d’HA entrecreuat.  

 

Com en el cas de l’entrecreuament del HA en solució per a l’obtenció dels hidrogels, 

en aquest cas també s’ha utilitzat com a agent entrecreuant el BDDE. Com s’ha 

estudiat en la formació dels hidrogels aquest entrecreuant reacciona amb els grups 

hidroxils del HA en medi bàsic. Així, s’ha introduït el BDDE en una solució de NaOH a 

la HIPEHA 1 (HIPE del tipus O/W amb una fracció de volum de la fase dispersa del 

75% i una relació W/S igual a 70/30 del sistema aigua/ CRH 455/ Miglyol 812 amb HA 

incorporat (5% en la fase contínua)). S’ha assajat una concentració de BDDE de 

1000µL/ gHA, ja que com s’ha determinat per als hidrogels d’HA (apartat 4.1.1.1 dels 

resultats), aquesta era la concentració en que l’HA es trobava totalment entrecreuat. 

Un cop introduïda la solució d’entrecreuant (BDDE en medi bàsic) ha tingut lloc la 

reacció d’entrecreuament del HA. Aquesta reacció s’ha dut a terme com en el cas dels 

hidrogels a una temperatura de 40°C durant un període de 8 hores (Figura 4.39).   

 

 

 

 
 

Figura 4.39. Representació esquemàtica de la metodologia per a l’entrecreuament del HA 
en la fase contínua de les HIPEs.  
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L’aspecte visual de la HIPE amb l’HA entrecreuat amb BDDE en la fase contínua 

d’aquesta s’observa en la Figura 4.40. 

 

 

 
 

 

Un cop entrecreuat l’HA en la fase contínua de la HIPE, s’ha d’extreure l’oli i el 

tensioactiu per tal d’obtenir l’escuma sòlida d’HA. Tal com s’ha explicat en l’apartat 

3.3.3.5. de la part experimental, aquesta extracció s’ha realitzat en reflux i en continu 

mitjançant un extractor soxhlet durant un període de 12 hores. El dissolvent utilitzat ha 

estat l’etanol ja que aquest és capaç d’extreure l’oli i el tensioactiu del sistema (Figura 
4.41).     

 

 

 
 

Figura 4.41. Representació esquemàtica de la metodologia per a l’extracció del l’oli i el 
tensioactiu del material d’HA.  

Figura 4.40. Aspecte visual de la HIPEHA 1 (W/S 70/30 i volum de la fase dispersa oliosa 
del 75%) amb l’HA entrecreuat a la fase contínua.  
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Un cop extret l’oli i el tensioactiu, s’ha procedit al assecar del material. Per a 

l’evaporació de l’etanol romanent en el material d’HA s’han utilitzat dues estratègies. 

Una d’elles consisteix en deixar el material a temperatura ambient i a pressió 

atmosfèrica durant un període de 24 hores. L’altre consisteix en evaporar l’etanol 

també a temperatura ambient però mitjançant l’ús d’una bomba per a aconseguir una 

pressió més baixa (reduïda), de manera que aquesta evaporació és més ràpida.  

 

Per determinar l’estructura que presenten els materials d’HA un cop secs, aquests s’ha 

observat amb microscòpia electrònica de rastreig (SEM). Els materials d’HA s’han 

recobert prèviament amb or per fer conductora la mostra i obtenir un millor contrast de 

la imatge per SEM. La Figura 4.42 mostra les imatges obtingudes pels material d’HA 

obtinguts a partir dels dos mètodes d’assecat.  

 

 

 
 

Figura 4.42. Imatges de SEM de les escumes sòlides d’HA per a dos metodologies 
d’assecat dels materials. 
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Com es pot observar, els materials d’HA que s’assequen a temperatura ambient i a 

pressió atmosfèrica perden la seva estructura porosa i col·lapsen. Per altre banda, els 

materials que se sotmeten a un assecat més ràpid, a pressió reduïda, conserven la 

seva porositat obtenint d’aquesta manera l’escuma sòlida provinent de 

l’entrecreuament del HA en la fase contínua de la HIPE. La diferència en l’estructura 

segons el procés d’assecat es pot atribuir a la formació d’un menisc en els pors del 

material. La tensió superficial líquid-aire durant el procés d’assecat genera pressions 

capil·lars que produeixen el col·lapse del material. No obstant, l’ús de tècniques 

d’assecat com la pressió reduïda o la liofilització eviten la formació d’aquest tipus 

d’interfase i per tant, s’evita el col·lapse del material [Job, 2005; Quignard, 2008; 

Tamon, 2000]. 

 

Per assegurar que tot l’HA de l’escuma sòlida es troba entrecreuat, aquesta se sotmet, 

un cop acabat el rentat amb etanol, a un segon rentat del material durant un període 

de 12 hores mitjançant el mètode soxhlet amb aigua. Amb aquest segon rentat 

s’aconsegueix no només extreure l’etanol del material sinó també aquell HA que no 

s’hagi entrecreuat. Un cop ha finalitzat aquest segon rentat el material es liofilitza 

(Figura 4.43). 

 

 

 
 

 

Com s’ha comentat anteriorment el procés de liofilització disminueix el col·lapse del 

material. L’aspecte visual de l’escuma sòlida d’HA liofilitzada es mostra en la Figura 
4.44. 

 

Figura 4.43. Representació esquemàtica de la metodologia per a l’extracció del etanol i del 
HA no entrecreuat del material d’HA. 
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L’escuma sòlida d’HA obtinguda és un material molt fràgil i amb una densitat molt 

baixa. La Figura 4.45 mostra les imatges de SEM de l’escuma sòlida d’HA resultant.  

 

 

 
 

L’escuma sòlida d’HA no perd la seva porositat després del segon rentat amb aigua i 

de ser liofilitzada. A més, s’observa com la grandària de por no es veu alterada de 

manera significativa després del procés. Així, s’ha determinat la grandària de por 

mitjana mitjançant la mesura d’aquests amb les imatges obtingudes per SEM del 

material obtingut després del assecat a pressió reduïda i del obtingut després de 

liofilitzar-lo (Taula 4.24).  

Figura 4.44. Aspecte visual de l’escuma sòlida d’HA després de ser liofilitzada.  

Figura 4.45. Imatges de SEM de l’escuma sòlida d’HA després del segon rentat amb aigua 
i liofilitzada. 
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Taula 4.24. Valors corresponents al diàmetre mitjà (dmitjà), al D(4,3) i al Span dels pors 

de les escumes solides d’HA obtingues mitjançant dos mètodes d’assecat un cop 

extret el tensioactiu i l’oli del sistema: assecat a pressió reduïda i liofilitzat.  

Mètode dmitjà (µm) D(4,3) (μm) Span (μm) 

Assecat pressió reduïda 2.3 7.4 1.2 

Liofilitzat 2.5 7.9 1.3 

 

 

Els resultats obtinguts en aquests estudis preliminars han establert que la millor 

manera d’obtenir les escumes sòlides d’HA entrecreuat és mitjançant un primer rentat 

amb etanol extreure l’oli i el tensioactiu de la HIPE, seguit d’un segon rentat amb aigua 

per extreure l’etanol i el HA que no s’hagi entrecreuat, i una posterior liofilització del 

material.  

 

Un cop determinat el mètode d’extracció de la fase oliosa i del tensioactiu per a 

l’obtenció de les escumes sòlides, s’ha estudiat la influència de la concentració 

d’entrecreuant en el sistema aigua/ CRH 455/ Miglyol 812 amb HA incorporat en 

l’obtenció d’aquestes. S’han obtingut escumes sòlides d’HA mitjançant el mètode 

d’extracció de la fase oliosa i del tensioactiu, descrit anteriorment, amb diferents 

concentracions d’entrecreuant. Les concentracions utilitzades han estat: 1000 μL 

BDDE/ g HA, 2000 μL BDDE/ g HA, 4000 μL BDDE/ g HA. Les imatges obtingudes per 

SEM donen mostra de la porositat de les escumes sòlides obtingudes (Figura 4.46).  
 
 

 

 

Figura 4.46. Imatges de SEM de l’escuma sòlida d’HA preparades amb diferents concentracions 
d’agent entrecreuant. 
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No s’observa una diferència significativa en la porositat en funció de la concentració 

d’entrecreuant. Així, sembla que la quantitat d’entrecreuant que s’ha assajat per a 

entrecreuar l’HA en la HIPE no provoca una desestabilització significativa d’aquesta. 

Tal i com s’ha discutit en l’apartat 4.1.1.1 dels resultats, per a una concentració 

d’entrecreuant de 1000 μLBDDE/ gHA, l’HA es troba pròxim al seu màxim 

entrecreuament. Per aquest motiu la concentració de BDDE que utilitzarem per la 

obtenció de les escumes sòlides d’HA serà la corresponent a 1000 μLBDDE/gHA. 

 

 

4.2.1.5.- Caracterització de les escumes sòlides d’àcid hialurònic 

 

Un cop determinada la concentració de BDDE per a entrecreuar l’HA i el mètode 

d’extracció de la fase dispersa i el tensioactiu de la HIPE per a l’obtenció de les 

escumes sòlides d’HA, s’han obtingut escumes sòlides d’HA utilitzant diferents 

composicions d’HIPEs amb un 5% d’HA incorporat en la fase contínua (HIPEHAs). 

S’han obtingut escumes sòlides d’HA a partir de tres composicions d’HIPEHAs. Les 

composicions utilitzades han estat: un relació aigua(+5% HA)/tensioactiu igual a 70/30 

amb un volum de la fase dispersa del 75% (HIPEHA 1), una relació aigua(+5% 

HA)/tensioactiu igual 70/30 amb un volum de la fase dispersa del 85% (HIPEHA 2), i 

una relació aigua(+5% HA)/tensioactiu 50/50 amb un volum de la fase dispersa del 75% 

(HIPHA 3). Les composicions de les emulsions en el diagrama ternari del sistema 

aigua(+5% HA)/ CRH 455/ Miglyol 812 (5% HA) es troben representades en la Figura 
4.47. Les escumes sòlides d’HA obtingudes a partir d’aquestes HIPEHAs 

s’anomenaran: ES 1, la obtinguda de la HIPEHA 1; ES 2, la obtinguda de la HIPEHA 2; 

i ES 3, la obtinguda de la HIPEHA 3 (Taula 4.25). 

 

 

Taula 4.25.  Nom de l’escumes sòlides d’HA obtingudes a partir de cada HIPEHA. 

HIPEHA 
Escuma sòlida 

Denominació W(+5% HA)/S % Oli 

HIPEHA 1 70/30 75 ES 1 

HIPEHA 2 70/30 85 ES 2 

HIPEHA 3 50/50 75 ES 3 
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Tal i com s’ha vist en l’apartat anterior, les escumes sòlides d’HA s’han caracteritzat 

mitjançant microscòpia electrònica de rastreig (SEM). Aquesta tècnica ens ha permès 

observar la porositat de les escumes sòlides i determinar la grandària de por mitjà, el 

D(4,3), i l’Span d’aquestes, mitjançant un software d’anàlisi d’imatges (Image J). La 

Figura 4.48 mostra l’estructura porosa de les escumes sòlides d’HA obtingudes.  

 

Figura 4.47. Representacions de les composicions de les HIPEHAs a partir de les quals 
s’han obtingut les escumes sòlides d’HA. 

Figura 4.48. Imatge de SEM corresponent a: ES 1, ES 2 i ES 3. 
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Les imatges de SEM de les escumes sòlides d’HA mostren materials amb una 

porositat molt elevada. Tenint en compte les dimensions dels materials i el seu pes, 

s’ha pogut estimar la seva densitat. El valor corresponent a la densitat que presenten 

les escumes sòlides d’HA es troba al voltant de 0.04 g/cm3. Així, les escumes d’HA 

obtingudes són materials amb una densitat molt baixa i molt porosos. Els valors 

corresponents al diàmetre mitjà de por (dmitjà), D(4,3) i el Span de les escumes sòlides 

ES 1, ES 2, i ES 3 determinades a partir de les imatges de SEM es mostren a la Taula 
4.26. 

 
 
Taula 4.26. Valors corresponents al diàmetre mitjà (dmitjà), al D(4,3) i al Span dels pors 

de les escumes sòlides d’HA ES 1, ES 2, i ES 3. 

Escuma sòlida dmitjà (µm) D(4,3) (μm) Span (μm) 

ES1 2.5 7.9 1.3 

ES2 2.3 7.4 1.2 

ES3 1.9 4.6 0.9 

 

 

Les escumes sòlides d’HA: ES1, ES2, i ES3, obtingudes a partir d’emulsions altament 

concentrades són materials principalment macroporosos, amb pors de l’ordre de 

micròmetres. A més, presenten un diàmetre de por mitjà inferior quan l’emulsió de 

partida té més quantitat de tensioactiu. Així, observem com l’escuma sòlida ES1 i ES2, 

que provenen d’una relació de fase aquosa/ tensioactiu corresponent al 70/30, tenen 

uns valor de diàmetre mitjà de por semblants. L’escuma sòlida ES 3, que prové d’una 

emulsió amb una relació de fase aquosa/tensioactiu del 50/50, presenta un valor de 

diàmetre mitjà de por inferior. També s’observa com la mida de por de les escumes 

sòlides obtingudes són superiors a la mida de gota de les emulsions a partir de les 

quals s’han preparat. Així, per a l’escuma sòlida ES 1 s’ha determinat un valor del 

D(4,3) de 7.9, mentre que el valor del D(4,3) de la seva emulsió de partida, HIPEHA 1, 

és de 2.1. Aquest increment en la mida de por de l’escuma sòlida en comparació a la 

mida de gota de l’emulsió de partida s’ha observat en totes les escumes sòlides 

obtingudes. Els valors corresponents al D(4,3) de les emulsions HIPEHA 1, HIPEHA 2, 

i HIPEHA 3 es troben a la Taula 4.23 del apartat 4.2.1.3.2 dels resultats. Aquesta 

discrepància en la mida pot ser deguda a un efecte d’expansió que experimentaria 
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l’escuma sòlida d’HA durant el procés d’extracció de l’oli i el tensioactiu quan aquesta 

està sotmesa a un reflux continu d’etanol i després d’aigua durant un període de 12 

hores per a cada solvent. No obstant es manté una correlació entre la mida de gota i la 

mida de por. La mida de por augmenta amb la mida de gota. Així, podem concloure 

que existeix un efecte plantilla per part de l’emulsió en l’obtenció de les escumes 

sòlides d’HA. 

 

Un cop determinada la porositat de les escumes sòlides d’HA mitjançant les imatges 

obtingudes amb SEM, també s’ha determinat la superfície específica dels materials. 

Com s’ha explicat en l’apartat 3.3.3.6 de la part experimental, és possible conèixer la 

superfície especifica d’un material determinant la seva isoterma d’adsorció mitjançant 

un aparell de sorció de gasos. La teoria BET permet calcular el valor de la superfície 

específica a partir de les isotermes d’adsorció i desorció. La Figura 4.49 mostra les 

isotermes de nitrogen per a les escumes sòlides d’HA.  
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Figura 4.49. Isotermes d’adsorció i desorció de nitrogen de les escumes sòlides d’HA: ES 
1, ES 2, i ES 3.



 

 

 

190 

 

4 RESULTATS I DISCUSSIÓ 

El cicle d’histèresi que s’observa entre les isotermes d’adsorció i desorció de nitrogen 

és degut a la mesoporositat de la mostra. La presència de mesopors (2-50 nm) 

provoca una condensació capil·lar del adsorbat que produeix una diferència entre les 

pressions d’adsorció i de desorció. Mitjançant aquesta histèresi es possible 

caracteritzar la porositat que presenta la mostra. La histèresi que s’observa en totes 

les isotermes és deguda a la presència de mesopors. A més, els forts augments de 

gas adsorbit a pressions altes són una característica típica de la presència de 

macropors (mida > 50 nm). La tècnica d’adsorció i desorció de nitrogen no permet tenir 

informació de grandàries de pors superiors als 300 nm, però podem observar la 

macroporositat mitjançant microscòpia electrònica de rastreig (SEM) (Figura 4.50).  

 

 

 

 
 

Així, les escumes sòlides d’HA mostren una porositat no només deguda al efecte 

plantilla de les emulsions a partir de les quals s’obtenen, sinó que també presenten 

porositat en les parets dels pors. Aquesta porositat prové, probablement, del fet que 

l’HA es troba en la fase contínua de la HIPE en un percentatge relativament baix, 5%. 

Així que, l’HA no cobreix tota la superfície de la fase contínua de la HIPE de manera 

que queden espais buits durant l’entrecreuament de l’HA. Això també podria explicar 

que la mida dels macropors sigui més gran que la mida de les gotes de l’emulsió.  

 

Figura 4.50. Imatge de SEM de les parets dels pors de les escumes sòlides d’HA.  
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Pel que fa referència al valor de la superfície específica determinada per les escumes 

solides ES 1, ES 2 i ES 3, aquests es mostren en la Taula 4.27. 
 
 
Taula 4.27. Valors corresponents a la superfície específica en m2/g de les escumes 

sòlides d’HA determinat a partir de la teoria BET mitjançant les isotermes d’adsorció. 

Escuma sòlida Superfície específica, SBET (m2/g) 

ES1 23 

ES2 25 

ES3 43 

 

 
Els valors relativament baixos de la superfície específica per a les escumes sòlides 

d’HA, entre 20 m2/g i 40 m2/g, mostren com aquestes són bàsicament macroproroses. 

A més, l’estructura de filaments que s’observa en les parets dels pors de l’escuma 

sòlida no és microporosa (grandària de por < 2 nm), ja que els valors que s’esperarien 

per a la superfície específica seria molt superior en el cas de la presencia de 

micropors. A més, la baixa adsorció de gas a pressions baixes també indica absència 

de microporositat. Els valors de la superfície específica obtinguts per a les escumes 

sòlides d’HA són similars als que s’observen en la bibliografia per a escumes sòlides 

de quitosà i de poliestirè preparades també a partir d’HIPEs [Canal, 2012; Miras, 

2013a]. A més, s’observa com la superfície específica de les escumes sòlides d’HA 

varia en funció de la composició de l’emulsió de partida. S’observa com quan menor es 

la mida de gota de l’emulsió de partida, menor és el diàmetre mitjà de por de l’escuma 

sòlida resultant i, per tant, major és la seva superfície específica. 

 

Els resultats obtinguts mostren com és possible de modificar lleugerament les 

característiques, mida de por i superfície específica, de les escumes sòlides d’HA 

obtingudes, mitjançant un canvi en les composicions de les emulsions de partida.  

 
Un cop obtingudes escumes sòlides d’HA mitjançant l’ús de HIPEs del tipus O/W. S’ha 

estudiat l’obtenció de materials d’HA en forma de partícules mitjançant l’ús de HIPEs 

del tipus W/O. 
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4.2.2.- Preparació del materials en forma de partícules d’àcid 
hialurònic a partir d’emulsions altament concentrades 

 

Per a l’obtenció del material en forma de partícules d’HA s’han utilitzat HIPEs del tipus 

W/O, que són emulsions amb un contingut de fase interna (aquosa) superior al 74%. 

Degut a la solubilitat del HA i del BDDE en aigua, la reacció d’entrecreuament tindrà 

lloc en la fase interna de l’emulsió i es podran obtenir materials en forma de partícules. 

L’obtenció d’aquests materials s’ha detallat en l’apartat 3.3.3.4. de la part experimental.  

 
 

4.2.2.1.- Selecció del sistema d’emulsió 

 
En la selecció del sistemes d’emulsió per a l’obtenció de les partícules d’HA, s’han 

tingut en compte: que el sistema fos capaç de formar HIPEs del tipus W/O i que 

aquestes tinguessin l’estabilitat cinètica suficient com per a poder entrecreuar l’HA en 

la seva fase interna. Així, s’ha seleccionat com a component oliós la parafina liquida 

(descrita en l’apartat 3.1.5 de la part experimental), i com a agent emulsionant, un 

tensioactiu comercial no iònics capaç de formar emulsions del tipus W/O, el 

Cremophor WO7 (CWO 7) (descrit en l’apartat 3.1.3 de la part experimental). 

Finalment, també s’ha tingut en compte que l’extracció del tensioactiu i del component 

oliós en el procés de rentat del material per a l’obtenció de les partícules d’HA es 

pogués dur a terme amb dissolvents poc tòxics i fàcilment eliminables tals com l’etanol.  

 

 
4.2.2.2- Formació i estabilitat d’emulsions altament concentrades del tipus 
W/O  

 
Estudis previs realitzats pel grup de recerca i descrits a la bibliografia ha permès 

seleccionar el sistema aigua/ CWO 7/ parafina líquida. Aquest sistema va ser estudiat 

per Llinàs et al. que va observar la formació de HIPEs del tipus W/O que presenten 

una gran estabilitat cinètica [Llinàs, 2013].  

 

S’ha determinat la regió de formació d’emulsions no fluides del tipus W/O així com la 

seva estabilitat. Les emulsions s’han preparat a una temperatura de 25°C segons el 
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mètode d’addicions successives descrit en l’apartat 3.3.3.1. de la part experimental. La 

determinació de la regió de formació d’emulsions no fluides (concentrades i altament 

concentrades), s’ha dut a terme mitjançant una avaluació qualitativa de la fluència de 

les emulsions del tipus W/O durant un temps determinat, aproximadament un minut. La 

Taula 4.28 mostra les relacions oli/ tensioactiu (O/S) per a les quals s’obtenen 

emulsions concentrades i altament concentrades no fluides. També s’indica el rang de 

fase dispersa (% de fase aquosa) en els quals s’obtenen emulsions no fluides en cada 

una de les relacions O/S. 

  

Taula 4.28. Relació O/S i interval de concentració de la fase dispersa en la qual es 

formen emulsions no fluides (concentrades i altament concentrades) pel sistema aigua/ 

CWO 7/ parafina líquida a 25°C.  

O/S 
Concentració de la fase dispersa (%) 

aigua 

90/10 50-91 

80/20 55-92 

70/30 56-90 

60/40 53-89 

50/50 54-91 

40/60 50-91 

30/70 41-90 

20/80 36-91 

10/90 35-90 

 

 

Per a les relacions (O/S) en la que la quantitat de tensioactiu es superior al 70%  es 

formen composicions no fluides per a un volum de fase dispersa al voltant del 35%. 

Això pot indicar la presència de mesofases tals com cristalls líquids, i no pas la 

formació d’emulsions no fluides. 

 

Els resultats obtinguts s’han representat en un diagrama ternari on queda delimitada la 

regió de formació d’emulsions no fluides per al sistemes aigua/ CWO 7/ parafina 

líquida (Figura 4.51).  
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El diagrama mostra com la regió de formació d’emulsions concentrades i altament 

concentrades, no fluides, és molt extensa. A més, s’obtenen emulsions altament 

concentrades per a totes les relacions O/S estudiades (regió de color blau intens). 

S’observa com la quantitat de fracció de volum de la fase dispersa (aigua) que podem 

incorporar és molt elevada, superant en molts casos el 90%.  

 

S’ha determinat l’estabilitat d’una emulsió altament concentrada en el sistema aigua/ 

CWO 7/ parafina líquida. L’estabilitat s’ha determinat qualitativament per observació 

visual del procés de separació de fases al llarg del temps. L’emulsió s’ha col·locat en 

un bany termostatitzat a 25°C durant un període de tres mesos.  

 

L’emulsió seleccionada per a determinar-ne la seva estabilitat ha estat la 

corresponents a una relació O/S igual a 80/20 i una fracció de volum de la fase 

dispersa del 90%. S’han seleccionat aquesta composicions, ja que ens permet obtenir 

Figura 4.51. Zona de formació d’emulsions no fluides del tipus W/O pel sistema aigua/ 
CWO 7/ parafina líquida. La regió de color blau més intens mostra la zona de formació 

d’emulsions altament concentrades (fase dispersa > 74%). 
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una emulsió altament concentrades no fluida que es troba lluny de la regió de 

mesofases i de la regió de fluïdesa. Els resultats de l’observació visual de l’estabilitat 

es mostra en la Taula 4.29.  

 

Taula 4.29. Estabilitat, determinada per observació visual, de l’emulsió corresponents 

a una relació O/S igual a 80/20 i una fracció de volum de la fase dispersa del 90%. del 

sistema aigua/ CWO 7/ parafina líquida a una temperatura de 25°C. 

O/S 
Concentració fase 

dispersa (%) 
Comença a fluir 

Separació de fases 
(t = 3 mesos) 

80/20 90 > 3 mesos No 

 

 
L’estabilitat que presenta aquesta emulsió, juntament amb l’elevada fracció de fase 

dispersa d’aquesta, indica que pot ser utilitzada per a l’obtenció de partícules d’HA. La 

composició d’aquesta HIPE del sistema aigua/ CWO7/ parafina líquida, la 

denominarem com HIPE 4. 

 
 

4.2.2.3.- Incorporació d’àcid hialurònic a les HIPEs del sistema aigua/ 
Cremophor WO7/ parafina líquida  

 
Per a la incorporació de l’HA a les emulsions altament concentrades del tipus W/O, 

s’han preparat solucions d’HA en aigua. S’han preparat diferents solucions aquoses: 

0.5%, 1% i 2% d’HA. Les HIPEs s’han obtingut preparant prèviament les mescles 

binàries formades per la fase oliosa i el tensioactiu (O/S). Mitjançant addicions 

successives s’ha incorporat la fase aquosa per a l’obtenció de les emulsions altament 

concentrades del tipus aigua en oli (W/O). Per a les diferents concentracions d’HA en 

la fase aquosa, s’han preparat emulsions altament concentrades amb la composició 

següent: relació O/S del 80/20 amb una fracció de volum de la fase dispersa del 90% 

(HIPE 4). La concentració referent al 2% d’HA és la màxima que s’ha pogut incorporar 

a la HIPE 4 degut a l’elevada viscositat de la solució d’HA. 

 

S’ha determinat l’estabilitat qualitativa de la HIPE 4 amb HA incorporat. Aquesta 

determinació  s’ha dut a terme per observació visual del procés de separació de fases 
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en funció del temps. Les emulsions s’han situat en un bany termostatitzat a 25°C 

durant un període de tres mesos. Els resultats referents a l’estabilitat de la HIPE 4 amb 

diferent concentració d’HA a la fase dispersa es mostren a la Taula 4.30. 
 

Taula 4.30. Estabilitat, determinada per observació visual, de la HIPE 4 amb diferents 

concentracions d’HA en la fase dispersa a una temperatura de 25°C. 

HIPE W/O 
Concentració HA 

en la fase 
dispersa (%) 

Comença a fluir 
Separació de fases 

(t = 3 mesos) 

HIPE 4 

0.5 % 

> 3 mesos No 1 % 

2 % 

 

 
Els resultats referents a l’estabilitat mostren com transcorreguts tres mesos no hi ha 

fluïdificació ni separació de fases per a l’emulsió estudiada amb diferent concentració 

d’HA a la fase dispersa. Per tant, les emulsions són estables. 

 

Com que interessa que el contingut d’HA sigui màxim per a l’obtenció de les partícules 

d’HA, també s’ha determinat l’estabilitat quantitativa per a la HIPE 4 amb un contingut 

d’HA a la fase dispersa del 2%, ja que aquesta serà l’emulsió que utilitzarem per a 

l’obtenció de les partícules d’HA. Aquesta emulsió l’anomenarem HIPEHA 4. Com en 

els casos precedents, l’estabilitat quantitativa s’ha determinat mitjançant un aparell 

Turbiscan. L’estudi s’ha dut a terme a una temperatura de 40°C durant 24 hores 

(Figura 4.52).  
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Els resultats obtinguts dels espectres de la llum retrodispersada (backscattering) 

mostren com el sistema no manifesta inestabilitat durant un període de 24 hores a una 

temperatura de 40°C. La intensitat de backscattering mitjana per a la HIPEHA 4 no 

disminueix en el període de temps estudiat (Figura 4.53).  

 

Figura 4.52. Espectre de la llum retrodispersada (backscattering) en funció de l’alçada de 
la mostra i del temps per a la HIPEHA 4. 
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Així, no s’observen inestabilitats associades a un canvi en la grandària de gota de les 

emulsions tals com coalescència o maduració d’Ostwald en el període de 24 hores. A 

més, tampoc s’observa sedimentació o cremat ja que el backscattering en els punts 

extrems de la mostra en manté constant. Com s’ha observat en les mostres HIPEHA 2 

i HIPEHA 3 (apartat 4.2.1.3.1 dels resultats), les petites oscil·lacions que s’observen en 

els espectres de llum retrodispersada de la mostra HIPEHA 4 són degudes a l’error 

experimental ocasionat per la dificultat d’introduir la mostra en el dispositiu de mesura 

degut a la seva alta viscositat.  

 

 

4.2.2.4.- Obtenció i caracterització dels materials en forma de partícules 
d’àcid hialurònic 
 

Un cop seleccionat el sistema d’emulsió (aigua/ CWO 7/ parafina líquida) i la 

composició HIPE 4 (relació O/S igual a 80/20 i volum de la fase dispersa del 90%) que 

ha permès d’incorporar l’HA i dona l’estabilitat cinètica suficient per a dur a terme 

Figura 4.53. Intensitat de la llum retrodispersada mitjana (backscattering) 
de les emulsions altament concentrades en funció del temps. 
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l’entrecreuament del HA en la seva fase dispersa, s’ha procedit a l’obtenció del 

material en forma de partícules d’HA. 

 

Un cop obtinguda la HIPE amb l’HA en la fase dispersa (HIPEHA 4), s’ha incorporat 

l’agent entrecreuant, el BDDE. Com en els casos descrits anteriorment, la incorporació 

s’ha realitzat mitjançant una solució de BDDE en medi bàsic per tal que la reacció 

tingués lloc. La quantitat de BDDE que s’ha addicionat ha sigut de 1000µLBDDE/ gHA. 

La reacció d’entrecreuament s’ha dut a terme com en el cas dels hidrogels i de les 

escumes sòlides a una temperatura de 40°C durant un període de 8 hores (Figura 
4.54).  

 

 

 
 

 

Com en el cas de les escumes sòlides, un cop entrecreuat l’HA en la fase dispersa del 

la HIPE, s’ha d’extreure l’oli i el tensioactiu per a l’obtenció del material en forma de  

particules d’HA. Com es detalla en l’apartat 3.3.3.4. de la part experimental, l’extracció 

s’ha realitzat en reflux i en continu mitjançant un extractor soxhlet durant un període de 

12 hores. El dissolvent utilitzat ha estat l’etanol ja que aquest és capaç de dissoldre i 

extreure l’oli i el tensioactiu del sistema (Figura 4.55).     

 

 

 

Figura 4.54. Representació esquemàtica de la metodologia per a l’entrecreuament del HA 
en la fase dispersa de la HIPE.  
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Un cop transcorregudes les 12 de l’extracció amb etanol, la mostra contenia un 

romanent de fase oliosa. Per eliminar el component oliós romanent, s’ha submergit la 

mostra en 1-hexanol durant 24 hores. Posteriorment, s’ha deixat evaporar a 

temperatura ambient. L’aspecte visual del material en forma de partícules d’HA es 

mostra en la Figura 4.56. 

 

 

 
 

Els materials obtinguts són molt rígids i molt més densos que els obtinguts per a les 

escumes sòlides d’HA. 

  

Figura 4.56. Aspecte visual del material en forma de partícules d’HA després de ser 
assecat. 

Figura 4.55. Representació esquemàtica de la metodologia per a l’extracció del l’oli i el 
tensioactiu del material d’HA.  



 

 

 

201 

 

4 RESULTATS I DISCUSSIÓ

Per a caracteritzar la morfologia del material en forma de partícules d’HA obtingut s’ha 

utilitzat la microscòpia electrònica de rastreig (SEM). Com en el cas de les escumes 

sòlides, el materials s’ha recobert en or per a fer la mostra més conductora i obtenir 

així una major contrast en la imatge. La morfologia del material en forma de partícules 

d’HA determinada per SEM es mostren a la Figura 4.57.  

 

 

 
 

 

Com s’observa en les imatges de SEM, el material obtingut esta constituït de 

partícules d’una grandària de l’ordre de micròmetres. Les partícules es troben 

agregades entre si. Aquests agregació pot ser deguda a la proximitat de les gotes que 

constitueixen la HIPE, de manera que també hi ha un entrecreuament entre aquestes, 

formant un material particulat d’HA. 

 

Amb l’objectiu de determinar l’efecte plantilla de la HIPE en l’obtenció de les partícules 

d’HA, s’ha determinat la grandària de gota de la HIPE i s’ha comparat amb la grandària 

de les partícules d’HA obtingudes. La grandària de les gotes de la HIPE s’ha 

determinat mitjançant un comptatge d’aquestes amb les imatges obtingudes per 

microscòpia òptica (Figura 4.58), utilitzant el software d’anàlisi d’imatges Image J. 

 

Figura 4.57. Imatge de SEM del material en forma de partícules d’HA.  



 

 

 

202 

 

4 RESULTATS I DISCUSSIÓ 

 

 
 
 
Els valors obtinguts corresponents al diàmetre mitja de les gotes de la HIPEHA 4 així 

com de les partícules del material d’HA, juntament amb els seus valors de D(4,3) i 

Span es representen en la Taula 4.31.   

 

Taula 4.31. Valors corresponents al diàmetre mitjà (dmitjà), al D(4,3) i al Span del les 

gotes de la HIPE i de les partícules del material d’HA obtingut a partir de la HIPE.   

Sistema dmitjà (µm) D(4,3) (μm) Span (μm) 

HIPE 0.96 1.15 0.82 

Partícules d’HA 0.84 0.93 0.41 

 
 

Com es pot observar en els resultats obtinguts, la mida de gota de la HIPE és molt 

similar a la grandària de partícula del material d’HA, de manera que es pot concloure 

que les gotes de la HIPE fan d’efecte plantilla per a l’obtenció de les partícules d’HA. 

 

 

4.2.3.- Estudis d’alliberament de fàrmacs des dels materials 
porosos d’àcid hialurònic 

 

En la present Tesi doctoral, el principal objectiu de l’obtenció de materials porosos 

d’HA ha estat el d’estudiar-ne el seu potencial com a sistemes d’alliberament de 

Figura 4.58. Imatge de microscòpia òptica de la HIPEHA 4.  
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fàrmacs. Com s’ha vist en l’apartat precedent dels resultats, les partícules d’HA que 

s’han obtingut a partir de l’entrecreuament de l’HA en la fase interna de HIPEs del 

tipus W/O, formen agregats. Aquests agregats es formen probablement degut a un 

entrecreuament de l’HA no només dins de les gotes de la HIPE sinó també, entre les 

gotes de la HIPE degut a la proximitat d’aquestes. La dificultat en desagregar les 

partícules, juntament amb l’estructura desordenada que presenten fa que el seu ús 

com a sistema d’alliberament de fàrmac sigui limitat.  

 

L’estructura porosa de les escumes sòlides d’HA obtingudes a partir de HIPEs del 

tipus O/W presenten, en canvi, un estructura ordenada i la seva morfologia és similar a 

l’estructura interna del teixit ossi. A més, la seva elevada superfície específica i 

estructura interconnectada, les fan interessants per a estudiar-ne les seves propietats 

d’alliberament de fàrmacs per a ser utilitzades en aplicacions biomèdiques tals com a 

implants o pròtesis. Així, s’ha estudiat la incorporació i l’alliberament de fàrmacs des 

de les escumes sòlides d’HA. Els fàrmacs assajats han estat, com en el cas dels 

hidrogels, el KP i el tensioactiu cataniònic LHyd12/KP.  

 

 

4.2.3.1.- Incorporació de fàrmacs a les escumes sòlides d’àcid hialurònic 

 

La incorporació de KP a les emulsions altament concentrades es pot fer directament 

per dissolució a la fase oliosa. En canvi, per incorporar el principi actiu a les escumes 

sòlides, cal fer-ho al final del procés per evitar pèrdues durant els rentats per a 

l’extracció dels productes residuals. La incorporació dels fàrmacs a les escumes 

sòlides s’ha dut a terme, tal i com s’especifica en l’apartat 3.3.4.1 de la part 

experimental, mitjançant l’addició d’una solució alcohòlica pel cas del KP (KP en 

etanol) i d’una solució aquosa pel cas del tensioactiu cataniònic LHyd12/KP. L’addició 

s’ha dut a terme en petites quantitats (gota a gota), fins a la total incorporació de la 

solució. Després, l’escuma sòlida s’ha deixat assecar a 50°C fins a la total evaporació 

del solvent. La quantitat de KP o de tensioactiu cataniònic LHyd12/KP incorporat a 

l’escuma sòlida d’HA s’ha determinar per diferència de pes abans i després de la 

incorporació del fàrmac.  
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4.2.3.2.- Alliberament de ketoprofè des de les escumes sòlides d’àcid 
hialurònic 

 
En aquest apartat s’ha determinat les propietats que presenten els materials porosos 

d’HA en l’alliberament del KP. S’han dut a terme estudis d’alliberament del KP des de 

diferents materials porosos d’HA. D’una banda, s’han determinat les propietats 

d’alliberament per part dels materials d’HA sense extreure’n la fase oliosa i el 

tensioactiu, és a dir, de les HIPEHAs; i d’altra banda, els materials porosos constituïts 

únicament de l’HA entrecreuat, és a dir, les escumes sòlides d’HA. 

 

Primerament, s’han determinat, a mode comparatiu, les propietats d’alliberament per 

part de les HIPEs en funció de la presencia o no d’HA en la seva fase contínua 

(HIPEs, i HIPEHAs). Les HIPEHAs contenen un 5% d’HA en la seva fase contínua. 

Aquest percentatge d’HA a la fase contínua representa en el total de l’emulsió un 

0.87%. Els components de les emulsions són: aigua/ CRH 455/ Miglyol 812. En 

aquestes formulacions el KP s’ha dissolt en la fase oliosa (Miglyol 812) per després 

obtenir l’emulsió altament concentrada. Així, el KP es troba dins de les gotes de 

l’emulsió. La Figura 4.59 mostra els perfils d’alliberament del KP per part de les 

formulacions: emulsió altament concentrada amb una relació W/S igual a 70/30 i un 

volum de la fase dispersa (Miglyol 812) del 75% (HIPE 1), emulsió altament 

concentrada amb la mateixa composició i amb HA incorporat (HIPEHA 1), i emulsió 

altament concentrada amb la mateixa composició i amb HA incorporat i entrecreuat 

(HIPEHA 1 entrecreuat). 
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Els resultats obtinguts en els perfils d’alliberament del KP des de les formulacions a la 

solució receptora mostren com aquests no presenten diferències significatives. 

L’alliberament acumulat del KP a la solució receptora després de 24 hores es troba al 

voltant del 60% per a totes les formulacions estudiades. Com que partim de tres 

formulacions amb la mateixa composició, sembla que la presència del HA en la fase 

contínua de l’emulsió no afecta de manera significativa en la difusió del KP des de les 

gotes de la fase oliosa a través de la fase contínua cap a la solució receptora.   

 

Un cop conegudes les propietats d’alliberament del KP per part de les HIPEs amb i 

sense HA incorporat, s’han determinat les propietats d’alliberament del KP per part de 

les escumes sòlides d’HA. S’ha realitzat l’assaig d’alliberament amb l’escuma solida 

provinent de la HIPE amb la composició utilitzada en els assajos d’alliberament 

precedents, és a dir, la ES1. La Figura 4.60 mostra el perfil d’alliberament del KP per 

part de l’escuma sòlida ES 1. 

Figura 4.59. Perfils d’alliberament del KP des de les HIPEs (relació W/S igual a 70/30 
i volum de la fase dispersa del 75%) amb i sense HA incorporat (HIPE 1, HIPEHA 1, i 

HIPEHA 1 entrecreuat). 
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El perfil d’alliberament del KP des de l’escuma sòlida ES 1 mostra una retenció del KP 

respecte a l’alliberament que s’obté amb les HIPEs. Així, s’observa com l’alliberament 

acumulat a les 24 hores és d’un 25% del KP total, mentre que per a les HIPEs era al 

voltant del 60%. El perfil d’alliberament mostra també, la distinció entre dos 

comportaments. D’una banda, per a temps curts, s’observa com la velocitat 

d’alliberament és major que per a temps llargs. A més, aquesta velocitat va disminuint 

amb el temps fins a arribar a un valor constant. Per a temps llargs, a partir 

d’aproximadament la tercera hora, la velocitat d’alliberament ja no varia més amb el 

temps i es manté constant. D’aquesta manera, obtenim una alliberament que no depèn 

de la concentració de fàrmac en la formulació i aconseguim, per tant, el que 

s’anomena una cinètica d’ordre zero. Aquest comportament s’observa clarament al 

representar l’increment (el pendent) per unitat de temps de la quantitat alliberada de 

KP per a l’escuma sòlida ES 1 en funció del temps (Figura 4.61). També s’han ajustat 

als valors experimentals de l’alliberament del KP des de l’escuma sòlida ES 1 a una 

cinètica d’ordre zero a partir de la quarta hora de l’assaig d’alliberament.  

Figura 4.60. Perfils d’alliberament del KP des de la HIPEHA 1 entrecreuada i ES1.  
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Efectivament, s’observa com a partir de la quart hora de l’assaig d’alliberament, la 

velocitat d’alliberament, representada pel pendent dels punts experimentals, es manté 

constant al llarg del temps. A més, a partir de la quarta hora els punts experimentals 

s’ajusten molt bé a una cinètica d’ordre zero. El valor corresponent al coeficient de 

correlació de l’ajust és de 0.996. Els dos comportaments observats en l’alliberament 

del KP des de l’escuma sòlida ES 1: alliberament depenent de la concentració per a 

temps curts, i alliberament independent de la concentració per a temps llargs (cinètica 

d’ordre zero); poden ser deguts a la presència de pors de diferents mides. Les imatges 

de SEM de les escumes sòlides d’HA mostraven la presència de petits macropors a 

les parets dels macropors més grans. A més, els cicles d’histèresi de les escumes 

sòlides d’HA obtinguts en les isotermes d’adsorció i desorció de nitrogen també 

denotaven l’elevada polidispersitat dels materials (apartat 4.2.1.5 dels resultats). Així, 

els pors més grans permetrien una difusió ràpida del KP, mentre que els pors més 

petits provocarien un alentiment en el seu alliberament.  

 

Figura 4.61. Increment de l’alliberament de KP per unitat de temps per part de ES 1 en 
funció del temps.  
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Com en els casos precedents, per tal de quantificar la difusió del KP des de l’escuma 

sòlida ES 1, s’han ajustat els punts experimentals de les primeres sis hores de 

l’alliberament al model de Ritger-Peppas (Figura 4.62). 
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Com es pot observar en el gràfic precedent, els  punts experimentals s’ajusten bé al 

model proposat per Ritger-Peppas. Els valors obtinguts en l’ajust corresponents als 

coeficients K1 i K2 es mostren en la Taula 4.32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.62. Ajust de Ritger-Peppas dels punts experimentals de l’alliberament del KP des 
de l’escuma sòlida ES 1. 
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Taula 4.32. Paràmetres de l’ajust de Ritger-Peppas (R-P) pel perfil d’alliberament del 

KP des de l’escuma sòlida ES 1.  

Escuma sòlida Model R-P:     Mt/Mmax =K1·t1/2 + K2·t 

ES 1 

Ajust R-quadrat = 0.996 

K1 = (4.8 ± 1.0)·10-2 h-1/2 

K2 = (-0.2 ± 0.5)·10-2 h-1 

 
 
Tal i com es pot observar, el component corresponent al mecanisme de difusió de 

Fick, K1, és molt superior que l’associat a l’inflament de la matriu polimèrica, K2. Així, 

com en el cas dels hidrogels la difusió del KP a través de les escumes sòlides d’HA és 

també del tipus Fickiana. S’observa però, com el valor de K1 és inferior respecte als 

obtinguts pels hidrogels d’HA. El valor corresponent al coeficient K1 pel hidrogel amb 

un 10% de BDDE (la mateixa relació d’entrecreuant que la de les escumes sòlides 

d’HA, 1000 μLBDDE/ g HA) és de 8.3·10-2 h-1/2. Així, la difusió del KP a través de les 

escumes sòlides d’HA és inferior a la difusió a través dels hidrogels d’HA. La dificultat 

que presenta el KP per difondre a través de les escumes sòlides d’HA pot ser deguda, 

com s’ha esmentat anteriorment,  a la presencia dels pors molt petits que mantindrien 

el KP retingut en el seu interior. Mitjançant l’ús d’aquests materials s’obté una 

alliberament més sostinguda del KP que la que s’ha obtingut amb els hidrogels.  

 

 

4.2.3.3.- Alliberament del tensioactiu cataniònic LHyd12/KP des de les 
escumes sòlides d’àcid hialurònic 

 

Un cop conegut l’alliberament del KP de de les escumes sòlides d’HA, s’ha determinat, 

com en el cas dels hidrogels, l’alliberament del tensioactiu cataniònic LHyd12/KP. Com 

en el cas dels hidrogels, s’ha seleccionat el tensioactiu cataniònic LHyd12/KP i no el 

GHyd12/KP, ja que el LHyd12/KP (derivat de la lactosa) és més soluble en aigua. Això 

ha permès incorporar més quantitat de KP a l’escuma sòlida d’HA.  

 

Com en el cas dels hidrogels, també s’ha determinat la influència en els perfils 

d’alliberament des de les escumes sòlides d’HA de la formació o no d’agregats per part 
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del LHyd12/KP. S’han preparat escumes sòlides d’HA del tipus ES 1, i s’han incorporat 

dues solucions de tensioactiu cataniònic, LHyd12/KP, en aigua a diferents 

concentracions. D’una banda, a una concentració de tensioactiu cataniònic on es 

formen els agregats (concentració superior al valor determinat per a la CAC, que és de 

1.1mM), i d’altra banda, a una concentració inferior a la de formació d’agregats 

(concentracions inferiors als valor de la CAC). Les concentracions de LHyd12/KP en 

aigua que s’han incorporat a les escumes sòlides per als assajos d’alliberament es 

mostren en la Taula 4.33.  

 

 

Taula 4.33. Concentració de tensioactius cataniònics de les solucions per als estudis 

d’alliberament.  

Sistema Concentració (mM)  Estat d’agregació 

LHyd12/KP 0.5 < CAC (No agregat) 

LHyd12/KP 3.5 > CAC (Vesícules) 

 

 

Els resultats obtinguts en els estudis d’alliberament pel tensioactiu cataniònic 

LHyd12/KP des de les escumes sòlides d’HA, mostra com els perfils d’alliberament del 

LHyd12/KP  presenten diferències en funció del seu estat d’agregació (Figura 4.63).  
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El comportament que s’observa en l’alliberament del tensioactiu cataniònic LHyd12/KP 

en el cas de les escumes sòlides d’HA, és el mateix que l’observat anteriorment pels 

hidrogels d’HA. L’alliberament és inferior quan el tensioactiu cataniònic forma agregats, 

en comparació amb el cas que no forma els agregats. Així, després de 24 hores, 

l’alliberament pel cas del LHyd12/KP no agregat és del 50%, mentre que per a les 

vesícules de LHyd12/KP l’alliberament arriba al 28%. Comparant els resultats amb els 

del KP, s’observa com l’alliberament d’aquest des de l’escuma sòlida no presenta 

diferències significatives a la obtinguda quan el LHyd12/KP es troba en forma de 

vesícules. Aquest comportament és el mateix que s’ha observat en els assajos 

d’alliberament amb els hidrogels d’HA (apartat 4.1.2.3.3 dels resultats). 

 

Ajustant els valors experimentals obtinguts en els assajos d’alliberament al model de 

Ritger-Peppas, s’observa com s’ajusten bé al model matemàtic (Figura 4.64). La 

Taula 4.34 mostra els valors obtinguts pels coeficients K1 i K2.  

Figura 4.63. Perfil d’alliberament del tensioactiu cataniònic: LHyd12/KP no agregat (<CAC), 
LHyd12/KP en forma de vesícules (>CAC), i KP des de escumes sòlides ES 1. 
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Taula 4.34. Paràmetres de l’ajust de Ritger-Peppas (R-P) pel perfil d’alliberament del 

LHyd12/KP des de les escumes sòlides ES 1.  

Actiu Model R-P:     Mt/Mmax =K1·t1/2 + K2·t 

[LHyd12/KP] < CAC 

Ajust R-quadrat = 0.997 

K1 = (7.3 ± 2.7)·10-2 h-1/2 

K2 =(0.3 ± 0.4)·10-2 h-1 

[LHyd12/KP] > CAC 

Ajust R-quadrat = 0.9998 

K1 = (3.3 ± 0.2)·10-2 h-1/2 

K2 = (0.7 ± 0.3)·10-2 h-1 

KP 

Ajust R-quadrat = 0.996 
K1 = (4.8 ± 1.0)·10-2 h-1/2 

K2 = (-0.2 ± 0.5)·10-2 h-1 

 

 

Figura 4.64. Ajust de Ritger-Peppas dels punts experimentals de l’alliberament del 
LHyd12/KP des de les escumes sòlides ES 1. 
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Els valors obtinguts en ambdós casos, [LHyd12/KP]<CAC i [LHyd12/KP]<CAC, 

mostren com el coeficient K1 és superior al obtingut pel coeficient K2, de manera que 

l’alliberament, també és del tipus Fickiana. A més, el valor de K1 obtingut en 

l’alliberament del LHyd12/KP quan aquest no forma agregats és superior al obtingut per 

a les vesícules de LHyd12/KP. Així, s’observa una retenció en l’alliberament quan es 

formen les vesícules, mentre que el tensioactiu no agregat afavoreix l’alliberament del 

KP. Cal remarcar, també, que els valors obtinguts en la difusió del LHyd12/KP per les 

escumes sòlides també és inferior als valors obtinguts pels hidrogels (apartat 4.1.2.3.3 

dels resultats), repetint-se d’aquesta manera, el mateix comportament observat en el 

KP.  

 

Els resultats en l’alliberament tant pel KP com pel LHyd12/KP, formant o no agregats, 

indiquen que l’alliberament d’aquests des de les escumes sòlides d’HA és més 

sostinguda que no pas pels hidrogels d’HA. A més, per aquests materials s’han 

obtingut cinètiques d’ordre zero per a temps superiors a les tres hores en els estudis 

d’alliberament. Aquests resultats prometedors, obren la porta a nous estudis 

d’alliberament de les escumes sòlides d’HA com són: l’estudi de la influència de la 

concentració de fàrmac i la incorporació de fàrmacs amb diferents propietats 

fisicoquímiques.  
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En aquest treball de recerca s’han obtingut hidrogels d’àcid hialurònic i materials 

porosos d’àcid hialurònic a partir d’emulsions altament concentrades. S’han estudiat 

les propietats d’alliberament dels materials obtinguts mitjançant la incorporació d’un  

fàrmac lipòfil model, el ketoprofè, i els seus derivats en forma de líquids iònics i 

tensioactius cataniònics. 

 

Pel que fa als hidrogels, l’anàlisi dels resultats obtinguts ha permès arribar a les 

següents conclusions: 

  

• S’han obtingut hidrogels d’àcid hialurònic (HA) amb diferents graus 

d’entrecreuament utilitzant el butanediol diglicidil èter (BDDE) com a agent 

entrecreuant. La caracterització dels hidrogels obtinguts ha permès conèixer la 

capacitat d’inflament, les propietats reològiques, i la resistència davant l’enzim 

hialuronidasa, en funció del grau d’entrecreuament. Per hidrogels amb un major 

grau d’entrecreuament, menor és la seva capacitat d’inflament, major és la seva 

elasticitat i energia de cohesió, i major és la seva resistència davant l’enzim 

hialuronidasa. 

 

• La incorporació homogènia de ketoprofè (KP) als hidrogels d’HA s’ha dut a terme 

mitjançant dos mètodes: el mètode d’atrapament i el mètode d’absorció. La 

preparació del líquid iònic [Bmim][KP], i de tensioactius cataniònics, GHyd12/KP i 

LHyd12/KP, han permès augmentar la solubilitat en aigua del KP i incorporar-lo 

més fàcilment a les formulacions desenvolupades. Els estudis fisicoquímics del 

tensioactiu cataniònic LHyd12/KP han mostrat la formació de vesícules a partir 

d’una concentració de 1.1mM en aigua. 

 

• Els estudis d’alliberament del KP des dels hidrogels d’HA han permès observar la 

influència del grau d’inflament i del grau d’entrecreuament dels hidrogels en 

l’alliberament. L’alliberament del KP és més ràpid quan major és l’inflament i 

menor és l’entrecreuament dels hidrogels. 

 

• Els ajustos a models matemàtics dels valors obtinguts en els estudis 

d’alliberament han permès concloure que el model que millor s’ajusta als hidrogels 

no inflats és el de Ritger-Peppas. Per als hidrogels inflats, el component no Fickià 

és molt petit de manera que també és poden ajustar al model de Higuchi. Per a 
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tots els hidrogels estudiats, independentment del seu estat d’inflament, s’ha 

observat com el mecanisme dominant en l’alliberament és el mecanisme Fickià, 

representat pel coeficient K1. El coeficient K1 és més gran quan major és el grau 

d’inflament dels l’hidrogels i quan menor és el seu grau d’entrecreuament. 

 

• La modificació de la solubilitat del KP mitjançant la formació del líquid iònic amb 1-

butil-3-metilimidazoli, [Bmim][KP], no modifica les propietats d’alliberament del KP 

des dels hidrogels d’HA. En canvi permetria, augmentar la quantitat de KP 

incorporada als hidrogels. 

 

• Els estudis d’alliberament del tensioactiu cataniònic LHyd12/KP han demostrat com 

l’associació del KP amb el LHyd12 augmenta l’alliberament d’aquest. L’increment 

es pot atribuir al augment de la solubilitat del KP quan forma l’associació iònica. 

En canvi, quan el tensioactiu cataniònic forma vesícules, l’alliberament és veu 

retardat. Aquest efecte és degut a que la grandària que presenten les vesícules en 

dificulten la seva difusió.  

 

 

Pel que fa als materials porosos, l’anàlisi dels resultats obtinguts ha permès arribar a 

les següents conclusions: 

 

• S’han preparat emulsions altament concentrades (HIPEs) del tipus W/O mitjançant 

un mètode d’alta energia a 25°C amb el sistemes aigua/ Cremophor WO 7/ 

parafina líquida. Les HIPEs obtingudes tenen una elevada estabilitat cinètica. S’ha 

incorporat un 2% d’HA a la fase dispersa de les HIPEs del sistema  aigua/ 

Cremophor WO 7/ parafina líquida. S’ha entrecreuat l’HA mitjançant BDDE i s’ha 

obtingut, un cop rentat i assecat el material, un material en forma de partícules 

agregades d’HA. La mida de les partícules coincideix amb la mida de les gotes de 

la HIPE de partida i per tant, s’ha pogut constatar l’efecte plantilla de les emulsions 

per la formació de les partícules.  

 

• S’han preparat HIPEs del tipus O/W mitjançant un mètode d’alta energia a 25°C 

amb els sistemes aigua/ Cremophor RH 40 / Miglyol 812 i aigua/ Cremophor RH 

455 / Miglyol 812. Les HIPEs obtingudes tenen una elevada estabilitat cinètica. Els 

estudis de la mida de gota mitjançant microscòpia òptica i difracció de llum de les 
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HIPEs del sistema  aigua/ Cremophor RH 455 / Miglyol 812, mostren com la mida 

de gota es redueix al augmentar la fase dispersa i la quantitat de tensioactiu en 

l’emulsió. S’ha incorporat un 5% d’HA a la fase contínua de les HIPEs del sistema  

aigua/ Cremophor RH 455 / Miglyol 812. La incorporació de l’HA produeix una 

disminució en la mida de gota de les HIPEs. Aquest efecte s’atribueix a un 

augment en la viscositat de la fase contínua de l’emulsió que produeix un augment 

en la cisalla durant el procés d’emulsificació.  

 

• S’han obtingut escumes sòlides d’HA mitjançant l’entrecreuament de l’HA amb el 

BDDE en la fase contínua de les HIPEs del sistema aigua/ Cremophor RH 455 / 

Miglyol 812. El procés de rentat i liofilització han permès conservar l’estructura 

porosa de les escumes sòlides. S’observa una grandària de por de les escumes 

sòlides superior a la grandària de les gotes de les HIPEs de partida. Malgrat 

aquesta diferència, que es pot atribuir al procés de rentat, s’observa l’efecte 

plantilla de les HIPEs. Les escumes sòlides obtingudes són materials amb una 

densitat molt baixa (~ 0.04 g/cm3). Mostren una estructura principalment 

macroporosa amb una grandària de por de l’ordre de micres, i una superfície 

específica entre 23 y 43 m2/g.  

 

• Les isotermes d’absorció i desorció de nitrogen de les escumes sòlides d’HA 

indiquen una elevada polidispersitat en la mida dels pors, i també la presencia de 

mesopors (pors entre 2-50 nm). Aquesta mesoporositat es podria trobar a les 

parets dels macropors de les escumes sòlides, ja que les imatges obtingudes per 

microscòpia electrònica de rastreig (SEM) mostren la presència de pors més petits 

a les parets. 

 

• S’ha incorporat KP a les escumes sòlides d’HA. Els estudis d’alliberament mostren 

un retard del KP en comparació als resultats obtinguts pels hidrogels. A més, 

s’observen dos comportaments diferenciats en funció del temps. Per a temps 

superiors a les tres hores l’alliberament del KP des de les escumes sòlides és 

constant amb el temps, i s’obté una cinètica d’ordre zero. Els dos comportaments 

en l’alliberament del KP des de les escumes sòlides poden ser deguts a l’elevada 

polidispersitat que presenten, produint-se una retenció en l’alliberament deguda a 

la presència de pors molt petits presents en les parets de les escumes sòlides.  
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• S’ha incorporat el tensioactiu cataniònic LHyd12/KP a les escumes sòlides d’HA. 

Els estudis d’alliberament han mostrat el mateix comportament que l’obtingut pels 

hidrogels, un augment en l’alliberament del KP quan aquest es troba associat amb 

el LHyd12 en forma monomèrica, i un retard quan el tensioactiu cataniònic forma 

vesícules. 

 

• La biocompatibilitat i biodegradabilitat de l’HA, juntament amb les propietats 

fisicoquímiques i d’alliberament obtingudes pels hidrogels i les escumes sòlides en 

funció de variables de composició i tecnologia de preparació, mostren el potencial 

d’aquest materials d’HA per a ser usats com a sistemes d’alliberament controlat de 

fàrmacs i el seu potencial ús en implants.    
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Abreviatures i Símbols 
 

[Bmim] 1-butil-3-metilimidazoli 

AER Resina de bescanvi aniònic (Anion Exchange Resin) 

AINE Antiinflamatori no esteroïdal  

API Ingredient farmacèutic actiu (Active Phamaceutical Ingredient) 

BDDE Butanediol diglicidil èter 

BET Brunauer-Emmett-Teller 

CAC Concentració d'agregació crítica 

CH Constant de difusió en el model de Higuchi 

CMC Concentració micel·lar crítica 

CRH 40 Cremophor® RH40 

CRH 455 Cremophor® RH455 

CWO 7 Cremophor® WO7 

D(4,3) Diàmetre mitjà de Broukere 

DLS Difusió dinàmica de la llum (Dynamic Light Scattering) 

dmitjà Diàmetre mitjà 

EC Energia de cohesió 

ES Escuma sòlida 

FDA Agència d'aliments i medicaments dels EUA (Food and Drug 
Administration) 

G' Mòdul elàstic 

G'' Mòdul viscós 

GHyd12 N-dodecilamino-1-deoxiglucitol  

GlcA àcid glucurònic 

GlcNAc N-acetilglucosamina 

H0 Hipòtesis nul·la 
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HA Àcid hialurònic 

Ha Hipòtesis alternativa 

HI Hidrogel 

HIPE Emulsió altament concentrada (High Internal Phase Emulsion) 

HIPEHA Emulsió altament concentrada amb àcid hialurònic incorporat  

HLB Balanç hidrofílic-lipofílic (Hydrophilic-Lipophilic Balance) 

HPLC Cromatografia líquida d'alta eficiència (High Performance Liquid 
Chromatography) 

IL Líquid iònic 

IUPAC Unió Internacional de Química Pura i Aplicada (International 
Union of Pure and Applied Chemistry) 

K1 
Coeficient referit al mecanisme Fickià en l'equació de Ritger-
Peppas 

K2 
Coeficient referit al mecanisme no Fickià en l'equació de Ritger-
Peppas 

KP Ketoprofè 

LHyd12 N-dodecilamino-1-deoxilactitol  

mQ Aigua Milli-Q® 

Mt/Mmax Relació de la quantitat de fàrmac alliberat en un temps igual a t 

MWCO Pes d'exclusió molecular de la membrana (Molecular Weight Cut 
Off) 

N Grandària de la mostra 

O/S Relació oli/ tensioactiu 

O/W Emulsió oli en aigua 

p/p  Relació pes/pes 

P/P0 Pressió relativa 

PBS Solució reguladora de fosfats (Phosphate Buffer Solution) 

RMN Ressonància Magnètica Nuclear 

s Desviació estàndard mostral 
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SBET Superfície específica obtinguda mitjançant el mètode BET 

SE Solució d'entrecreuant 

SEM Microscòpia electrònica de rastreig (Scannig Electron Microscopy) 

Span Polidispersitat 

SR  Relació d'inflament (Swelling Ratio) 

T Temperatura 

t Temps/ Valor de l’estadístic t 

TF-IR Espectroscòpia Infraroja amb transformada de Fourier 

UV Ultraviolat 

v/v Relació volum/volum 

W/O Emulsió aigua en oli 

W/S Relació aigua/ tensioactiu 

WD Pes de l'hidrogel sec 

WS Pes de l'hidrogel inflat 

γc 
Valor de la deformació màxima dins de la regió de viscoelasticitat 
lineal 

μ Mitjana mostral 

μ0 Mitjana mostral de la hipòtesis nul·la 
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