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1 INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS
1.1 Antecedents
La contaminació com a conseqüència d’agents biològics patògens és un tema
que a despertat interès atesa la preocupació de les indústries biomèdiques i
alimentaries. En aquest context, una gran varietat de materials antimicrobians,
incloent polímers i biopolímers, compostos moleculars i nanopartícules, han
estat desenvolupats durant els últims anys per la seva aplicació en aquests
camps.
Els biopolímers han atret un destacable interès gràcies al seu caràcter
renovable, biocompatibilitat intrínseca, biodegradabilitat i característiques
específiques. Tot i que alguns biopolímers, com els chitosans i alguns pèptids,
ja exhibeixen propietats antimicrobianes intrínseques, la majoria d’ells, com la
cel·lulosa, no són de caràcter biocides.
Per aquest motiu és important la creació de nous materials nanocel·lulòsics
amb propietats antimicrobianes per embalatges, embolcalls, envasos i altres
aplicacions de caire biomèdic.

1.2 Objecte
L’objectiu d’aquest treball consisteix en l’obtenció d’un material nanocel·lulòsic
amb propietats antimicrobianes que inhibeixi el bacteri Bacillus subtilis i el fong
Aspergillus niger. Per tractar els nanopapers s’utilitzen tres tipus diferents de
substàncies antimicrobianes: clorur de benzalconi, pèptids i nanopartícules d’or.
Quan sigui possible, es variarà la concentració i el temps de contacte entre els
agents i els nanopapers per comparar com afecten aquests factors en l’acció
antimicrobiana. Alhora es compararà també l’efecte antimicrobià i antifungicida
que causa cada bactericida quan està en contacte amb el microorganisme
escollit.
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Es distingiran dos tipus de nanopaper (NP): uns produïts a partir de nanofibres
de cel·lulosa (CNF) i els altres a partir del bacteri Acetobacter xylinum (BC). El
mecanisme de formació dels NPs és diferent, així com l’estructura tant de les
CNF com de la BC. L’esquema a seguir és el que es mostra en la Figura 1.1.

Figura 1.1 Esquema per assolir l'objectiu principal.

1.3 Abast
L’abast de l’estudi és aconseguir un suport nanocel·lulòsic a partir de
nanofibres de cel·lulosa obtingudes mitjançant dues metodologies: la primera
segons la reacció d’oxidació catalitzada per TEMPO amb 15 mmols d’hipoclorit
sòdic i amb una posterior etapa de desestructuració mecànica; i la segona a
partir de cel·lulosa bacteriana. Aquest NP haurà d’inhibir l’acció dels
microorganismes esmentats anteriorment.
Amb la finalitat d’aconseguir propietats antimicrobianes i antifúngiques es
tractaran prèviament els NPs amb tres agents bactericides diferents: clorur de
benzalconi (CB), pèptids i nanopartícules d’or (NPsAu).
A més, es caracteritzaran els suports tractats per determinar les seves
propietats antimicrobianes mitjançant un anàlisi d’adsorció de bactericida, un
anàlisi qualitatiu i un de quantitatiu. Alhora també es determinaran les
propietats fisico-mecàniques dels suports per aportar una idea de la resistència
del material.
6
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2 FONAMENTS TEÒRICS
Per la comprensió del treball és indispensable una prèvia explicació teòrica del
què s’aplicarà posteriorment en la part experimental.

2.1 Introducció a la cel·lulosa
La cel·lulosa és la molècula biològica més abundant de la terra, constituint el
major percentatge dels biopolímers en la terra (Klemm, Heublein, Fink, & Bohn,
2005). Aquest polímer biològic és sintetitzat majoritàriament a les parets
cel·lulars de les plantes: aproximadament un 33% de tota la matèria de les
plantes i dels vegetals és cel·lulosa. Encara que sigui en un menor grau, hi ha
altres vies de síntesi: animal, bacteriana (comunament coneguda com
cel·lulosa bacteriana), fúngica, entre altres.
La seva estructura és lineal i està formada per la repetició d’enllaços β-(1,4)
glucosa en forma de cadenes no ramificades. La unió entre dos dels enllaços β(1,4) glucosa s’anomena cel·lobiosa i es considera el monòmer de la cel·lulosa.
En la Figura 2.1 es mostra l’estructura de la cel·lulosa, així com l’enllaç β-(1,4)
glucosa.

Figura 2.1 Estructura de la cel·lulosa.

El grau de polimerització de la cel·lulosa varia en funció de la font i del
tractament de les fibres de cel·lulosa originals. Generalment, els valors
reportats estan al voltant de 300 i 1700 per polpes fusteres mentre que per la
cel·lulosa bacteriana el grau de polimerització es troba entre 2000 i 6000
7
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(Iguchi, Yamanaka, & Budhiono, 2000; Yoshinaga, Tonouchi, & Watanabe,
1997). No es necessiten uns elevats graus de polimerització per tenir propietats
similars a les de la cel·lulosa, és suficient amb un valor de 20 – 30 unitats.
Les propietats que fan destacar a la cel·lulosa, com hidrofilitat, degradabilitat i
reactivitat química, són gràcies a la presència de grups hidroxils polars en tota
la cadena del biopolímer (Figura 2.1). Alhora, aquests mateixos grups hidroxils
presents en la cel·lulosa són els responsables de la formació d’enllaços pont
d’hidrogen entre les cadenes. Per aquest motiu en la cadena de cel·lulosa es
troben estructures molt cristal·lines acompanyades d’estructures amorfes
(Figura 2.2). Les estructures cristal·lines són les que recentment han definit les
propietats mecàniques de la cel·lulosa.

Figura 2.2 Macroestructura de la cel·lulosa.

La cel·lulosa presenta diverses formes cristal·lines, motiu pel qual es parla del
polimorfisme d’aquesta. Aquest biopolímer té un gran ventall d’aplicacions en
indústries papereres, tèxtils i alimentàries entre d’altres, així com importants
aplicacions en el camp biomèdic i de la biotecnologia (Carreño, Caicedo, &
Martinez, 2012).

2.1.1 Nanofibres de cel·lulosa (CNF)
El terme “nanofibres de cel·lulosa” (CNF) o “microfibres de cel·lulosa” (MFC)
s’aplica a les fibres de cel·lulosa amb característiques morfològiques
nanomètriques. Per ser considerat nanofibra, una de les seves mides ha de
tenir dimensions nanomètriques. La fibra fonamental o microfibrilla de cel·lulosa
té un diàmetre d’entre 3 i 5nm. Tot i així, les suspensions de nanofibres
normalment estan formades per feixos d’aquestes microfibrilles que tenen un
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diàmetre d’entre 15 i 20nm. Aquestes CNF s’obtenen quan es desestructura la
fibra, com s’observa en la Figura 2.3.

Figura 2.3 Procés de desestructuració des de la font primària de la cel·lulosa fins les molècules
que composen la cel·lulosa (Lavoine, Desloges, Dufresne, & Bras, 2012).

Per l’obtenció de nanofibres s’ha de pre-tractar la fibra abans de
desestructurar-la, ja sigui mecànica, química o enzimàticament. D’entre els
mètodes mecànics es destaca el refinatge amb el PFI o la Pila Valey. Pel que
fa els pre-tractaments químics, la reacció d’oxidació catalitzada per TEMPO és
la més utilitzada en aquests moments (Saito, Kimura, Nishiyama, & Isogai,
2007). En els tractaments enzimàtics es posa en contacte la cel·lulosa amb
enzims endoglucanasas, els quals hidrolitzen les zones amorfes de la cadena
de cel·lulosa.
Pre-tractar la fibra és un dels passos més importants: els primers estudis van
reportar que per l’alliberament de les microfibrilles eren necessàries moltes
passades d’una suspensió de fibres de cel·lulosa a través d’un equip de
homogeneïtzació o microfluidització. Amb el desenvolupament dels pre-
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tractaments es va aconseguir reduir substancialment la despesa energètica per
l’obtenció de les CNF (Klemm et al., 2005).

Reacció d’oxidació catalitzada per TEMPO
De tots els pre-tractaments mencionats anteriorment, el mètode d’oxidació és el
més utilitzat en aquests moments. Ha estat reportat per diversos autors com un
mètode molt efectiu per preparar les fibres per la posterior desestructuració.
Bàsicament consisteix en l’oxidació dels grups alcohol primaris de polisacàrids
naturals catalitzats per 2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxyl radical (TEMPO).
Aquesta metodologia inicialment es va proposar per polisacàrids solubles en
aigua i s’ha estès fins productes insolubles en aigua, com ara la cel·lulosa (da
Silva Perez, Montanari, & Vignon, 2003).
A part del catalitzador, en aquesta reacció hi intervenen els reactius: bromur
sòdic (NaBr) i hipoclorit sòdic (NaClO). Amb aquesta metodologia es modifica
la superfície de la cel·lulosa a causa de la introducció de grups funcionals
carboxílics i aldehids en medi aquós.
El principi d’aquesta reacció consisteix en l’oxidació de les fibres de cel·lulosa
mitjançant l’addició d’hipoclorit sòdic a la suspensió aquosa en presència del
catalitzador TEMPO i del reactiu NaBr a pH 10, amb agitació constant i a
temperatura ambient (Saito et al., 2007).
El carboni 6 del grup hidroxil primari de la cel·lulosa, al ser el més disponible,
és on actua el TEMPO, que oxida els grups hidroxils a aldehids. Com a resultat,
s’introdueixen càrregues negatives sobre la superfície de les fibres, fet que
genera

forces

de

repulsió

entre

elles

i

que

facilitarà

la

posterior

desestructuració mecànica de les fibres i l’alliberament de les nanofibres.

10

Materials nanocel·lulòsics amb propietats antimicrobianes

2015

Figura 2.4 Oxidació selectiva de carboni 6 de l'hidroxil de la cel·lulosa a grups carboxils mitjançant
TEMPO/NaBr/NaClO com a reactius, medi aquós, temperatura ambient, agitació constant i pH 10.
(Isogai, Saito, & Fukuzumi, 2011).

Un dels inconvenients de la reacció TEMPO és que durant el procés es
disminueix el grau de polimerització de la cel·lulosa i com a conseqüència
s’afecten les propietats mecàniques de les fibres. La determinació de grups
carboxílics és molt important perquè determina les propietats de força, llargària
i flexibilitat de les fibres individualitzades i repercuteix directament en les
propietats finals de les seves aplicacions.

Propietats de les CNF
És d’esperar que totes les propietats de la cel·lulosa mencionades en els
apartats anteriors estiguin presents en les CNF. Les propietats intrínseques de
la nanocel·lulosa han despertat un gran interès durant els últims 15 anys a
causa de la mida nanomètrica, l’elevada superfície específica, l’alt mòdul
cristal·lí i la baixa densitat (Shinoda, Saito, Okita, & Isogai, 2012). Altres
propietats també són:
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Elevada relació d’aspecte (relació longitud-diàmetre).



Coeficient d’expansió tèrmic baix.



Capacitat de formar gels amb aigua a molt baixes concentracions de
CNF.



Capacitat elevada de retenció de l’aigua.



Alta demanda catiònica.



Elevades propietats mecàniques.



Biocompatibilitat.



Capacitat de funcionalització.

Les CNF també tenen alguns inconvenients, com ara: la gran capacitat
d’absorció d’humitat, l’inflament i la degradabilitat enzimàtica.

Aplicacions de les CNF
Recentment s’han trobat moltes aplicacions de les CNF. En les indústries
papereres, per exemple, s’utilitzen com additius sobre les pastes cel·lulòsiques,
materials compostos, materials amb propietats barrera (oxigen, vapor d’aigua),
suports per catalitzadors, escumes i microelectrònica impresa.

2.2 Cel·lulosa bacteriana
En els últims 20 anys, la cel·lulosa d’origen bacteriana ha aconseguit una
notable importància gràcies a les seves propietats mecàniques, de puresa i alt
grau de cristal·linitat, entre d’altres, que la fan atractiva per aplicacions
específiques.
La cel·lulosa bacteriana (BC), també anomenada nanocel·lulosa bacteriana,
cel·lulosa vegetal o biocel·lulosa, és un polímer extracel·lular sintetitzat per
bacteris principalment del gènere Acetobacter. Encara que la primera aparició
de la BC va ser reportada per primer cop el 1886 per J. Brown, no només va
aconseguir cridar l’atenció durant la segona meitat del segle XX, sinó que
actualment s’estan estudiant diverses aplicacions, sobretot en el camp de la
salut.
12
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La nanocel·lulosa és sintetitzada per bacteris pertanyents als gèneres
Acetobacter, Rhizobium, Agrobacterium i Sarcina. Els productors més eficients
són els bacteris Gram-Negatius del gènere Acetobacter: A. xylinum, els quals
s’utilitzen com microorganismes model en els estudis bàsics i aplicats en
aquest producte.
Hi ha hagut un nombre molt elevat d’investigacions que s’han enfocat en el
mecanisme de síntesis del biopolímer, així com en la seva estructura, les seves
propietats i la seva composició química, la qual és idèntica a la de la cel·lulosa
d’origen vegetal. Pel que fa la conformació estructural i les propietats físiques
es troben diferències significatives comparada amb la cel·lulosa vegetal (Jonas
& Farah, 1998).
Com anteriorment s’ha esmentat, una de les característiques més importants
de la cel·lulosa bacteriana és la seva puresa que la distingeix de la cel·lulosa
vegetal, generalment associada a hemicel·lulosa i lignina. Una altra
característica és el seu elevat grau de cristal·linitat, superior al 60%. Un cop es
purifica, la BC és no tòxica, no al·lergènica, biocompatible i biodegradable.

Biosíntesi de la cel·lulosa bacteriana
Els bacteris del gènere Acetobacter produeixen cel·lulosa a partir de fonts de
carboni com: glucosa, sacarosa, glicerol, mannitol o arabitol (Krystynowicz et
al., 2002). La síntesi de la cel·lulosa consta de dues etapes principals: la
primera és la conversió de la font de carboni en uridin difosfat glucosa (UDPglucosa), que és el substrat utilitzat per produir la cel·lulosa; la segona etapa és
la formació de cel·lulosa i la seva secreció al medi del cultiu.

13
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Figura 2.5 Biosíntesi de la cel·lulosa bacteriana (Carreño et al., 2012).

La primera etapa s’inicia quan el microorganisme entra en contacte amb el
substrat i es converteix en glucosa-6-fosfat mitjançant l’enzim glucoquinasa;
posteriorment, la glucosa-6-fosfat passa a glucosa-1-fosfat per l’acció de
l’enzim fosfoglucomutasa. En el següent pas, la glucosa-1-fosfat es converteix
en UDP-glucosa en presència de l’enzim UDPG pirofosforilasa i finalment, pel
contacte

entre

l’enzim

cel·lulosa-sintasa

(encarregada

de

realitzar

la

polimerització de la glucosa), es forma la biocel·lulosa (Oikawa, Ohtori, &
Ameyama, 1995). La Figura 2.5 mostra esquemàticament el metabolisme de
l’Acetobacter així com també la ruta per la producció de cel·lulosa en funció de
la font utilitzada.
És en la segona etapa quan es polimeritza la glucosa i s’excreta la cel·lulosa al
medi de cultiu. El microorganisme es composa per un seguit de porus de 3.5nm
alineats diametralment en la membrana cel·lular per on alliberar la cel·lulosa.
En la cara interna de la membrana es troba el complex enzimàtic cel·lulosasintasa rodejant cada porus individualment (Chawla, Bajaj, Survase, & Singhal,
2009).

14

Materials nanocel·lulòsics amb propietats antimicrobianes

2015

Es secreta la cel·lulosa al medi de cultiu com una subfibrilla elemental de
cel·lulosa de 1.5nm de diàmetre. Quan aquetes subfibrilles s’ajunten es forma
una microfibrilla, i l’empaquetament d’aquestes produeix les fibres i les cintes
de cel·lulosa (Figura 2.6).

Figura 2.6 Esquema de la formació de cel·lulosa i la seva excreció al medi de cultiu a través de la
membrana cel·lular del microorganisme Acetobacter (Carreño et al., 2012).

La membrana resultant de cel·lulosa bacteriana té una estructura tridimensional
en forma de xarxa de nanofibres de mida entre 20 – 100nm. De l’hidrogel
format, un 99% és aigua.

Funció fisiològica
La principal distinció entre els bacteris productors de cel·lulosa que es coneixen
fins a data d’avui és que el polímer excretat es troba en forma d’agregats
extracel·lulars. Aquestes aglomeracions es deuen a la autoafinitat que presenta
el material.
En la natura, molts microorganismes sintetitzen polisacàrids extracel·lulars que
envolten les cèl·lules; de fet, la cel·lulosa bacteriana és un exemple d’aquests
polisacàrids. Pel que fa a les espècies A. xylinum i Sarcina ventriculi, la
cel·lulosa els aporta protecció mecànica, química i biològica ja que les cèl·lules
productores es queden atrapades en la xarxa del polímer, fet que manté la
població en la interfase aire-líquid (Chaudhry et al., 2008).
15
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La matriu polimèrica facilita el subministrament de nutrients a la cèl·lula ja que
aquests es concentren millor a causa de les propietats d’adsorció de
l’estructura de la cel·lulosa. De manera que, gràcies a la matriu, s’aconsegueix
unes condicions més favorables que si el microorganisme es trobés sol en medi
aquós. En el cas del cultiu estàtic de A. xylinum, la cel·lulosa es produeix en
forma de membrana en la interfase aire-líquid. Estudis suposen que en aquest
cas, la finalitat de la síntesi de la cel·lulosa és aconseguir una matriu superficial
ferma que permeti al microorganisme (aerobi) estar a prop de la fase gasosa
(Edwards, Prevost, French, Concha, & Condon, 2014). D’altra banda, altres
autors suposen que els aliments que necessita el microorganisme es troben a
la membrana sintetitzada i que aquesta té el paper d’emmagatzemar els
nutrients per quan el microorganisme els necessiti. La presència de exo i
endoglucanasas en el medi de cultiu d’algunes fermentacions amb A. xylinum
reforça aquesta suposició (Dubey, Saxena, Singh, Ramana, & Chauhan, 2002;
Krystynowicz et al., 2002).

Fermentació en cultiu estàtic
Es distingeixen dues tècniques per produir cel·lulosa bacteriana: el cultiu en
estàtic i el cultiu agitat. En funció de la tècnica s’obté cel·lulosa amb morfologia
diferent. Mentre que quan es tracta del cultiu en estàtic s’obtenen membranes
de cel·lulosa bacteriana, quan es cultiva la BC en agitat s’obtenen pellets de
cel·lulosa o aglomeracions amorfes de fibres.
És per aquest motiu pel qual en aquest treball s’ha utilitzat el cultiu estàtic, el
qual s’explica a continuació.
En el cultiu estàtic, la cel·lulosa s’obté en forma de gel i està composada per un
99% aigua, essent un 1% cel·lulosa pura. La membrana formada es pot veure a
la Figura 2.7.
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Figura 2.7 Membrana sintetitzada per A. xylinum.

Estudis realitzats demostren que inicialment el microorganisme incrementa la
seva població gràcies a l’oxigen dissolt trobat en el medi de cultiu. En aquest
temps, el microorganisme forma una certa quantitat de cel·lulosa en el medi
líquid. Només els bacteris que es troben a prop de la interfase de cultiu i tenen
disponibilitat d’oxigen poden mantenir la seva activitat i seguir produint
cel·lulosa en forma de capa sobre capa. A mesura que la fermentació té lloc,
l’espessor del gel es va incrementant per la formació de noves capes en la
superfície, formant una estructura de capes situada entre el medi de cultiu i
l’aire (Chaudhry et al., 2008). L’inconvenient més important és el llarg temps
d’espera que requereix i la gran àrea superficial que es necessita.

Aplicacions de la cel·lulosa bacteriana
Tot i semblar que la cel·lulosa bacteriana pot tenir aplicacions en molts de
camps, són poques les aplicacions comercials en les quals es fa servir. Uns
exemples de productes comercials que existeixen actualment són el Biofill®, un
producte per recobrir ferides, i el Gengiflex®, material utilitzat per elaborar
implants dentals (Tahara, Tonouchi, & Yano, 1998). Una altra aplicació
comercial és en els transductors acústics ja que la cel·lulosa bacteriana
tractada químicament adquireix una major resistència (Han & Robyt, 1998). Un
exemple dels nombrosos camps on és pot aplicar és com a aliment: a Filipines
la BC és un aliment anomenat “nata de coco” (Iguchi et al., 2000).
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A part de les aplicacions comercials, existeixen estudis que intenten aplicar la
BC en altres camps, com ara el de la medicina, on s’ha provat aplicar el gel de
cel·lulosa bacteriana com a substitut temporal de la pell en el tractament de
ferides, cremades, úlceres i abrasions en l’epidermis (Fernandes et al., 2013;
Krystynowicz et al., 2002). Per aportar propietats antimicrobianes al gel,
Maneerung et al., 2008 va desenvolupar un compòsit de cel·lulosa bacteriana i
nanopartícules de plata que va demostrar una alta eficiència per protegir les
ferides

de

microorganismes

tant

Gram-Negatius

com

Gram-Positius

(Maneerung, Tokura, & Rujiravanit, 2008).
L’estructura tridimensional de la cel·lulosa bacteriana és una característica clau
pel seu ús com a suport en l’enginyeria de teixits ja que facilita el lligam i la
proliferació de les cèl·lules que conformaran el nou teixit.

2.3 Agents antimicrobians
Els agents antimicrobians poden ser definits com un grup de substàncies de
diverses fonts, com per exemple d’origen bacterià, fúngic, semi-sintètic o
sintètic, que tenen en comú la propietat de provocar la mort o la inhibició del
creixement microbià (Soares, 2013).
L’activitat antimicrobiana està relacionada amb compostos que maten
localment els bacteris o aturen el seu creixement sense ser tòxic pel suport on
s’està aplicant o es vol aplicar. Es poden distingir dos tipus d’agents
bactericides:

els

bactericides,

com

el

grup

indica,

que

maten

els

microorganismes i els bacteriostàtics, que inhibeixen el creixement bacterià.
Els agents antimicrobians són generalment utilitzats en el tractament, o com a
prevenció, d’infeccions causades per agents biològics patògens en humans o
animals. Es poden classificar els bactericides en dos grans grups segons
Soares et al.: el primer, relacionat amb productes convencionals, inclou el sabó,
els detergents i els productes (teixits) que contenen principalment agents
antibacterians orgànics; i el segon que està format per productes produïts a
partir de bactericides inorgànics tal i com es mostra en la Figura 2.8.
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Figura 2.8 Classificació dels productes convencionals i no convencionals amb agents
antibacterians. Adaptat de (Soares, 2013)

En aquest treball, els comportaments dels agents antibacterians que s’han
analitzat són: clorur de benzalconi, pèptids i nanopartícules d’or, que pertanyen
al grup de productes no convencionals. Aquests agents antimicrobians
s’expliquen a continuació.

2.3.1 Clorur de benzalconi
El clorur de benzalconi (CB) és un compost d’amoni quaternari (QAC) que
s’utilitza com a desinfectant, bactericida i inhibidor d’activitat microbiana amb
éssers humans i animals en forma de productes sanitaris. La seva estructura
química està composada per 4 radicals enllaçats covalentment a un nitrogen
central formant un n-alquil metil bencil clorur d’amoni, mostrat a la Figura 2.9
següent.
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Figura 2.9 Estructura química del clorur de benzalconi.

Els compostos d’amoni quaternari són tensioactius catiònics que es van
descobrir al voltant del 1930 amb els primers antibiòtics. Estan classificats com
reactius d’alta producció (Tezel & Pavlostathis, 2015). Són efectius a baixes
concentracions contra la majoria de bacteris, fongs i virus.
Atès que els QACs són biodegradables sota condicions aeròbiques, les
concentracions amb les quals es treballa varien constantment en funció de
l’ambient

on

s’aplica.

En

general,

s’acostuma

a

treballar

a

baixes

concentracions per evitar els possibles efectes càustics que produeix quan
s’incrementa la concentració.

Mecanisme d’inhibició
Els QACs estan reconeguts com antimicrobians en un gran ventall d’activitats.
En general, aquests compostos actuen com a bactericides enfront organismes
tant Gram-Negatius com Gram-Positius, mentre que pel que fa als fongs que es
reprodueixen per espores, com el cas de A. niger, el clorur de benzalconi
només inhibeix les espores un cop s’han reproduït i es mostren a l’exterior,
però no quan s’han germinat. (Wessels, 2013).
Inicialment, es creu que aquests compostos ataquen a la cèl·lula del bacteri per
la intrusió de la cadena alquil llarga, que penetra a la membrana i pertorba les
seves propietats físiques i bioquímiques, mentre el nitrogen central carregat
positivament es manté a la superfície de la membrana i altera la distribució de
la càrrega de la zona (Zinchenko, Sergeyev, Yamabe, Murata, & Yoshikawa,
2004).
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El clorur de benzalconi a concentracions baixes actua inactivant els enzims
productors d’energia, desnaturalitzant les proteïnes cel·lulars essencials i
trencant la membrana cel·lular del microorganisme. Tot i que la metodologia
d’actuació del clorur de benzalconi és complicada i generalment inclou
múltiples processos.

2.3.2 Pèptids
Els pèptids són un grup de molècules enllaçades entre sí per la unió
d’aminoàcids mitjançant enllaços peptídics. La principal diferència entre un
pèptid i una proteïna és el nombre d’aminoàcids enllaçats: orientativament, un
pèptid està compost de 2 – 100 aminoàcids, mentre que s’anomena proteïna a
una seqüència de més de 100 aminoàcids. La seva estructura molecular és la
mostrada a la Figura 2.10

Figura 2.10 Estructura d'un pèptid.

Es defineix un enllaç peptídic com un enllaç covalent entre el grup amino (-NH2)
d’un aminoàcid i el grup carboxil (-COOH) de l’altre. La formació d’aquest enllaç
covalent implica la pèrdua d’una molècula d’aigua (H2O) ja que es produeix una
reacció de condensació entre ambdós grups. Sempre que es desitgi allargar la
cadena d’aminoàcids d’un pèptid s’hauran d’afegir a l’extrem del grup carboxil.
Per anomenar un pèptid es comença per l’aminoàcid que porta el grup amino
terminal i es finalitza amb l’aminoàcid que porta el grup carboxil. En el sistema
clàssic cada aminoàcid es representa per tres lletres, mentre que el modern es
representa per una lletra. El pèptid empleat en aquest treball es descriu a
l’apartat 4.3.
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Els pèptids produïts per bacteris, insectes, plantes, invertebrats i vertebrats són
un component molt important de les defenses naturals de la majoria
d’organismes vius: actuen en el sistema immune innat dels éssers vius contra
les infeccions. Tenen una gran capacitat de matar un ampli ventall de
microorganismes, incloent bacteris tant Gram-Negatius com Gram-Positius,
fongs i virus. Els pèptids antimicrobians (AMPs) no només actuen matant
bacteris, fongs i virus, sinó que entre les seves propietats també destaquen les
antivirals i les anticancerígenes. (Gomes, Mano, Queiroz, & Gouveia, 2015).

Mecanisme d’inhibició
El mecanisme exacte que els pèptids antimicrobians exerceixen per aportar-li a
un suport aquestes característiques d’inhibició encara és desconegut. Tot i així,
és acceptat per la majoria d’estudis que els AMPs catiònics interactuen
mitjançant forces electroestàtiques amb la càrrega negativa dels grups
fosfolípids externs de la membrana bacterial, fet que causa la interrupció de la
membrana i la conseqüent mort del microorganisme (Pinheiro Da Silva &
Machado, 2012).

2.3.3 Nanopartícules d’or (NPsAu)
Les nanopartícules de metalls nobles, sobretot les nanopartícules d’or (NPsAu),
tenen excel·lents propietats físiques, químiques i biològiques gràcies a la seva
mida nanomètrica compresa entre 1 i 100nm (Auffan et al., 2009). A més, les
nanopartícules d’or poden ser produïdes en diverses mides i formes, i poden
ser fàcilment funcionalitzades per una àmplia gamma d’usos: anticossos,
polímers, sondes de diagnòstic, fàrmacs, materials genètics, etc. Totes
aquestes aplicacions fan que les NPsAu despertin un gran interès en multitud
de camps, però especialment en els sectors biomèdics i alimentaris.
Mecanisme d’inhibició
Existeixen molts camps on les nanopartícules d’or tenen aplicació (medicina,
indústria dels aliments...), però no hi ha estudis que demostrin que les NPsAu
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per elles mateixes tinguin un comportament antimicrobià enfront cap
microorganisme.
Tot i així, el que s’ha trobat és que a la indústria dels aliments s’utilitzen com a
part integrant de nanocompostos polimèrics. Aquestes partícules, juntament
amb altres nanopartícules com plata, òxid de zinc o òxid d’alumini, s’utilitzen en
la fabricació d’envasos amb propietats antimicrobianes o per incrementar la
resistència a la abrasió dels envasos (Chaudhry et al., 2008).

2.4 Microorganismes
S’entén per microorganisme un ser viu (o sistema biològic) que només es pot
veure amb un microscopi. Aquest engloba organismes cel·lulars i pluricel·lulars
com procariotes (bacteris), eucariotes (protozous), una part de les algues i
fongs. En aquest treball s’ha estudiat el comportament antimicrobià amb dos
microorganismes: B. subtilis, un bacteri, i amb A. niger, un fong.

2.4.1 Bacteris
Els bacteris són un tipus de microorganismes unicel·lulars que es caracteritzen
per la ràpida reproducció de les seves colònies i per tenir una estructura
senzilla sense membrana nuclear ni un nucli distingit. La mida d’un bacteri
oscil·la entre 1 i 100μm i poden suportar nivells extrems de salinitat, pH i
temperatures. La morfologia general d’un bacteri es pot observar en la Figura
2.11.
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Figura 2.11 Morfologia d'un bacteri.

Les cèl·lules procariotes tenen una estructura interna molt simple però una
complexa estructura superficial. En funció de la seva estructura i components
es poden distingir dues categories de bacteris: Gram-Positius i Gram-Negatius.
Els bacteris Gram-Positius estan formats una paret gruixuda on es troben
peptidoglicans, àcids teïcoics i àcids lipoteicoïcs, mentre que els bacteris GramNegatius estan formats per una capa molt fina de peptidolicà sense àcids
teïoics ni lipoteicoïcs, però que estan envoltats per una membrana externa
constituïda per una doble capa lipídica que conté un gran nombre de proteïnes.
El bacteri B. subtilis és un bacteri Gram-Positiu.

2.4.2 Fongs
El terme “fungi” es designa al grup d’organismes eucariotes entre els quals es
troben les floridures, el llevat i els bolets. Es caracteritzen per tenir una mida
nanomètrica i per la seva estructura interna, la qual es pot visualitzar en la
Figura 2.12.
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Figura 2.12 Estructura d'una cèl·lula eucariota.

Aquestes cèl·lules contenen un nucli cel·lular delimitat dins d’una doble capa
lipídica, la qual és porosa i conté tot el material hereditari, fonamentalment la
seva informació genètica.
Els fongs tenen un nucli definit gràcies a la membrana nuclear, a diferència de
les cèl·lules procariotes que no tenen aquesta membrana, motiu pel qual el
material genètic es troba dispers en el seu interior.
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3 ESTAT DE L’ART
Hi ha pocs articles que estudiïn el comportament antimicrobià de suports
nanocel·lulòsics tractats amb substàncies que inhibeixin el creixement
microbiològic. En el cas del clorur de benzalconi, no va ser fins el 2011 que Bin
Wei et al. van aplicar aquest agent bactericida sobre un aerogel de cel·lulosa
bacteriana pel tractament de ferides. Els resultats obtinguts demostren una
prolongada activitat antimicrobiana després de 24 hores en contacte amb els
bacteris Staphylococcus aureus i B. subtilis, així com una alta capacitat
d’alliberament de bactericida a baixes concentracions de clorur de benzalconi.
Reconegudes les propietats antisèptiques i antimicrobianes del CB, 4 anys més
tard de l’estudi anterior es va publicar un article on es corroborava el
comportament antimicrobià del clorur de benzalconi (Arias-Moliz et al., 2015).
En aquest estudi no s’aplicava el bactericida sobre un suport nanocel·lulòsic
sinó sobre un producte d’higiene dental i se li determinaven les propietats
antimicrobianes enfront el microorganisme Enterococcus faecalis, un altre
bacteri Gram-positiu. Es va determinar que el clorur de benzalconi té una major
activitat inhibidora a mesura que s’augmenta la concentració en la barreja.
L’increment de les malalties infecciones a causa d’agents biològics patògens
resistents als antibiòtics va revolucionar la recerca de noves substàncies
antimicrobianes de caràcter biocompatible i amb una finalitat semblant als
antibiòtics. D’aquesta recerca va sorgir la idea de sintetitzar pèptids
antimicrobians i emprar-los com inhibidors del creixement de microorganismes.
M. Teixeira et al., 2013 va caracteritzar l’activitat d’un pèptid antimicrobià
sintetitzat a partir del bacteri B. subtilis enfront Haemophilus parasuis. Amb
20μg/mL de pèptid i després de 20 minuts d’exposició es va observar la
completa inhibició de H. parasuis. A mesura que la síntesis de pèptids
antimicrobians va guanyar interès, es va provar d’aplicar-los sobre suports
cel·lulòsics amb la finalitat d’obtenir un nou material biodegradable i amb
característiques antimicrobianes. L’objectiu principal de la formació d’aquests
suports és intentar eliminar l’ús de materials fabricats a partir de polímers
sintètics que contenen sals de plata o salts d’amoni quaternaris en l’àmbit
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mèdic. Per aquest motiu, A. Orlandin et al., (2014) van funcionalitzar el cotó
amb pèptids i van avaluar-ne el comportament. Per evitar l’eliminació del pèptid
un cop rentat el suport, va ser essencial enllaçar covalentment els pèptids a les
fibres de cotó. En el seu estudi es descriuen dues metodologies de lligament i
els compara entre ells. El primer mètode es basa en funcionalitzar les fibres de
cotó amb Epibromohydrin i 1,2-Diaminoethane; el segon, en modificar la seva
superfície amb Allyl Bromide. Mentre el primer tractament facilita l’adsorció de
pèptid degut a la síntesis de Lys dendrímer, el segon mètode, basat en la
química selectiva, necessita millores per incrementar la capacitat d’enllaçar
pèptid. Els enllaços covalents no modifiquen l’activitat antimicrobiana dels
pèptids, la qual es manté inalterada enfront bacteris Gram-positius.
La necessitat de millorar i optimitzar la interacció entre els pèptids i les fibres de
cotó per materials mèdics incentiva la recerca d’altres metodologies per
enllaçar els pèptids sobre les fibres suports cel·lulòsics. El 2015, A. Gomes et
al., desenvolupen una nova estratègia per l’obtenció de gases mèdiques
basada en la incorporació de pèptids antimicrobians en films multicapes,
produïts mitjançant l’alternança entre capes de chitosan (polímer catiònic) i
capes de salts d’alginat d’àcid sòdic (polímer aniònic) sobre la gasa de cotó. Un
anàlisi de raigs X va determinar si els pèptids antimicrobians havien penetrat a
l’interior de les capes i va donar resultats positius. El comportament
antimicrobià es va assajar sobre dos tipus de bacteris: Staphylococcus aureus
(Gram-positiva) i Klebsiella pneumònia (Gram-negativa). Els resultats mostren
que els pèptids utilitzats en l’estudi proporcionen un efecte antimicrobià molt
important, més que aplicats superficialment per mètodes d’immersió.
El recent interès en la nanotecnologia i les nanopartícules incrementa la
recerca sobre aquestes aplicades també en l’àmbit microbiològic. Les
nanopartícules ocupen una àrea molt significativa en el camp mèdic degut a la
relació

superfície-volum

i

les

excel·lents

propietats

fisico-químiques,

electròniques i mecàniques que tenen. Respecte les nanopartícules d’or, no hi
ha molts estudis que caracteritzin les propietats antimicrobianes aplicades
sobre suports cel·lulòsics. Els estudis que es troben corresponen al
comportament antimicrobià de les nanopartícules d’or enfront bacteris sense
aplicar-les sobre cap material. F. Fatima et al., 2015 posa en contacte
27

2015

Materials nanocel·lulòsics amb propietats antimicrobianes

nanopartícules d’or enfront dos bacteris i dos fongs. El comportament
antimicrobià

analitzat

demostra

que

hi

ha

una

moderada

eficiència

antibacteriana però cap indici d’activitat antifúngica. El mateix any, H. Wei et al.
prepara i avalua un nanocompòsit de nanocel·lulosa i nanopartícules d’or però
no determina el seu comportament antimicrobià. La metodologia per enllaçar
les nanopartícules sobre la cel·lulosa bacteriana es basa en la reducció de Au 3+
en presència de la membrana de BC.
Les nanopartícules de plata, atès que són més econòmiques, han proporcionat
més estudis, i per tant, més recerca sobre l’activitat antimicrobiana de suports
cel·lulòsics impregnats. La cel·lulosa bacteriana és un material interessant per
utilitzar en els camps mèdics gràcies a la biocompatibilitat i biodegradabilitat
que ofereix. El principal inconvenient és que aquesta no té cap comportament
antimicrobià per ella mateixa, motiu pel qual s’ha de funcionalitzar. T.
Maneerung et al. impregna nanopartícules de plata sobre cel·lulosa bacteriana
per immersió d’una mostra en una solució de nitrat de plata. El suport tractat el
posa en contacte enfront Escherichia coli i S. aureus i analitza el comportament
antimicrobià. Els resultats són positius per ambdós bacteris: es mostra una
forta activitat antimicrobiana. A mesura que les nanofibres de cel·lulosa
guanyen interès gràcies a la facilitat de funcionalització i a l’alta superfície
específica, el 2012, N. Martins et al. prepara per primer cop un nanopaper
impregnat amb nanopartícules de plata via forces electroestàtiques. El
nanopaper es submergeix en una suspensió col·loïdal de plata i s’analitza
l’activitat antimicrobiana enfront els bacteris S. aureus i K. pneumoniae. Els
resultats obtinguts concorden amb els reportats per T. Maneerung et al. tot i
tractar-se d’un altre tipus de nanopaper. Altres estudis que corroboren la forta
inhibició dels microorganismes mitjançant la unió electroestàtica entre els
nanopapers i les nanopartícules de plata són els reportats per L. Csóka et al.,
2012 i J. Yang et al. 2013.
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4 MATERIALS, EQUIPS I MÈTODES
4.1 Materials per la cel·lulosa bacteriana
Els reactius empleats per la formació d’aquesta s’explicaran posteriorment a
l’apartat de mètodes i equips. Aquests han estat proporcionats per l’empresa
Scharlau S.L, Barcelona i Oxoid Limited S.A, Regne Unit.

A. xylinum
Subministrat pel grup de recerca LEPAMAP en forma de medi inoculat amb el
bacteri. Es compra en forma liofilitzada a la Colección Española de Cultivos
Tipo (CECT) de la Universitat de València.

4.2 Materials per les CNF
Pasta de pi blanquejada
Per la producció de nanofibres de cel·lulosa s’ha fet servir pasta de pi
blanquejada. S’utilitza pi atès que és una fibra llarga i dóna una major
transparència al nanopaper comparada amb la fibra curta. La pasta ha estat
proporcionada per l’empresa Torraspapel S.A, Sarrià de Ter, Girona i s’ha
adquirit en format làmina.

Reactius per l’obtenció de CNF
El catalitzador TEMPO (2,2,6,6-Tetrarmetil-1-Piperidin-1-Oxil) ha estat adquirit
a l’empresa Sigma-Aldrich Co., Estats Units.
Pel que fa al bromur sòdic (NaBr), l’hipoclorit sòdic (NaClO) i l’hidròxid sòdic
(NaOH), aquests han estat subministrats per Scharlau S.L., Barcelona.
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4.3 Materials pels tractaments antimicrobians
Per modificar el nanopaper i aportar-li propietats antimicrobianes s’han utilitzat
per separat el clorur de benzalconi, nanopartícules d’or i pèptids.
Tant el compost com les nanopartícules han estat subministrades per SigmaAldrich Co., Estats Units. L’AKD (Alkylketene Dimer) utilitzat va ser adquirit a
Torraspapel S.A., Sarrià de Ter, Girona.
Pel que fa el bacteri B. subtilis i el fong A. niger han estat proporcionats pel
grup de recerca LEPAMAP, tot i que van ser adquirits a Colección Española de
Cultivos Tipo (CECT) de la Universitat de València.
Els pèptids han estat proporcionats pel Parc de Recerca Biomèdica de
Barcelona (PRBB) en forma liofilitzada. La seqüència d’aminoàcids és la
següent: KWKLFKKIGAVLKVL-amida o també, en notació de 3 lletres: H-LysTrp-Lys-Leu-Phe-Lys-Lys-Ile-Gly-Ala-Val-Leu_lys-Val-Leu-NH2. La seva massa
molecular és de 1769.2 Da amb una puresa superior al 96% i es tracta d’un
pèptid sintètic.

4.4 Equips i mètodes
4.4.1 Preparació de la cel·lulosa bacteriana
Creixement de la cel·lulosa bacteriana
Es prepara 1L de medi que conté: 50g de glucosa (substrat per la síntesi de la
cel·lulosa), 5g d’extracte de llevat i 5g de peptona bacterial (fonts
d’aminoàcids), 1.15g d’àcid cítric (nutrient), 2.7g de Na2HPO4 i 0.5g de
MgSO4·7H2O (estabilitzadors del pH). Es deixa en agitació i es mesura el pH, el
qual ha d’estar al voltant de 4.5. Si el pH està molt lluny d’aquest valor s’afegeix
àcid acètic gota a gota fins arribar-hi. S’emplena amb aigua desionitzada fins
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1L. A continuació s’esterilitza el medi durant 15 minuts a 121ºC en un autoclau1
de la marca Trade Raypa: Steam Sterilizer (Figura 4.1).

Figura 4.1 Autoclau.

Un cop esterilitzat es segueix el procediment sota campana per no contaminar
el medi amb altres microorganismes. S’emplenen 5 Erlenmeyers amb 100mL
del medi i s’afegeix 1mL del medi Mare inoculat amb A. xylinum a cada
Erlenmeyer.
S’agiten els Erlenmeyers inoculats durant 2 hores en un agitador de mostres
marca Stuart: Flask Shaker (Figura 4.2). Passades les dues hores, es deixen
reposar a l’estufa de la marca Memmert a 30ºC per afavorir el creixement del
bacteri, tal i com es mostra a la Figura 4.2.

1

L’autoclau és un equip metàl·lic que treballa a altes pressions per esterilitzar un medi amb

vapor d’aigua. Es distingeixen tres etapes: una primera etapa de buit (103kPa) on s’assoleixen
els 121ºC, una segona etapa de 15 minuts on s’esterilitza el material i posteriorment el
refredament forçat de l’equip.
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Figura 4.2 Equips per la formació de cel·lulosa bacteriana. En la figura A es veu l'agitador de
mostres.

En

la

B

l'estufa

Memmert

amb

els

Erlenmeyers

i

el

gel

format.

Es deixen 30 dies per assolir una membrana de gramatge G = 50 g/m 2. El
creixement de la membrana té lloc a la interfase de líquid i l’aire, ja que l’A.
xylinum és un bacteri aeròbic i necessita l’oxigen.

Purificació
Es retiren les membranes dels Erlenmeyers amb l’ajuda d’una pinça estèril i es
netegen amb aigua per eliminar els components del medi que s’han quedat
enganxats al gel.
Per eliminar les restes de medi i de bacteri, es submergeixen les mostres en
una solució de NaOH a l’1% durant 1 hora i a una temperatura constant de
60ºC. Transcorregut aquest temps es tornen a netejar amb aigua per eliminar el
NaOH restant.

4.4.2 Formació del nanopaper a partir de BC
S’assequen les 5 membranes de cel·lulosa bacteriana en un formador de paper
tipus Rapid Köthen2 de ISP (Investigación de Sistemas Papeleros, S.A) per
extreure tota l’aigua absorbida i deixar només les nanofibres de cel·lulosa
bacteriana. A la

2

El Rapid Köthen és un equip que serveix per formar fulles de paper i assecar-les ràpidament

amb l’ajuda d’una pressió constant que eleva la temperatura d’assecatge.
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Figura 4.3 es pot veure el BC-NP un cop s’ha format.

Figura 4.3 Cel·lulosa bacteriana a l'esquerra un cop assecat i format en BC-NP i a la dreta l'hidrogel
de BC.

4.4.3 Preparació de les CNF
Pretractament de la pasta
La pasta de pi blanquejada i assecada adquirida de Torraspapel S.A presenta
una quantitat d’aigua associada a la fibra que s’ha de determinar per poder
calcular quin tant per cent del total és fibra i quin humitat.
Per aquesta determinació s’utilitza l’analitzador d’humitat IDM IR-35 de Denver
Instrument i es treballa seguint el PNT-63.1EP15. Aquest aparell dóna el tant
per cent de massa seca (%S) de la fibra analitzada mitjançant una
termogravimetria: la resistència tèrmica aporta calor a la fibra fins que tota
l’aigua ha estat evaporada i el pes es manté constant.

La sequedat és un paràmetre molt important ja que és necessari saber quin pes
de fibra seca s’utilitza per processos posteriors.
El següent pas és desintegrar la pasta. L’objectiu és aconseguir separar les
fibres aplicant un treball mecànic a una suspensió de fibres i aigua sense
malmetre la seva morfologia.
S’utilitza el desintegrador ENJO Process de Papelquimia, S.A i es segueix la
norma ISO 5263. Es treballa amb 30g de fibra seca i un volum
d’aproximadament 2L. Per determinar aquests 30g s’utilitza la sequedat, de
manera que per saber els grams humits necessaris es segueix l’Eq. 1.
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30𝑔 𝑠𝑒𝑐𝑠 ·

100𝑔 ℎ𝑢𝑚𝑖𝑡𝑠
= 𝑦 𝑔 ℎ𝑢𝑚𝑖𝑡𝑠
𝑥 𝑔 𝑠𝑒𝑐𝑠
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Eq. 1

Es pesa la pasta, es deixa en remull durant 4 hores i posteriorment s’introdueix
esquinçada a l’interior del desintegrador, juntament amb l’aigua, fins que l’equip
apliqui 30000 revolucions. Passat aquest temps es filtra i es torna a determinar
la sequedat.
Per facilitar el tractament químic posterior, la pasta ha d’estar prèviament
refinada. Per refinar s’utilitza el PFI de IDM (Figura 4.4) i es segueix la norma
ISO 5264-2.

Figura 4.4 PFI de IDM

El PFI treballa a una consistència del 10% i amb 30g de fibra seca, de manera
que a l’interior s’introduirà una suspensió de màxim 300g. Aquest aparell
consta de dues parts: un recipient cilíndric a on es situa la suspensió
homogèniament repartida per la seva paret i una mola refinadora dentada que
efectua l’acció de cisalla sobre la pasta. Ambdues parts giren en la mateixa
direcció però a diferents velocitats. La pasta es refina a 4000 revolucions i es
guarda dins d’una bossa hermètica a la nevera fins la seva utilització.
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Oxidació de la fibra
L’objectiu principal de la reacció d’oxidació catalitzada per TEMPO és oxidar
l’alcohol primari de la cadena de cel·lulosa per convertir-lo en àcid carboxílic. El
grau d’oxidació ve determinat per la quantitat d’hipoclorit sòdic (NaClO)
addicionat. Aquest té una concentració de 2M.
S’agafen 15g secs i es porten a una consistència de l’1% en un vas de
precipitats. Aquest tractament químic ha d’estar en constant agitació i a pH
bàsic, exactament a pH 10.
S’addiciona el catalitzador TEMPO i el bromur sòdic (NaBr) i es deixa agitant
fins a la desintegració total les reactius. Per 1g de cel·lulosa s’ha d’afegir
0.016g de catalitzador i 0.1g de bromur sòdic.
La quantitat d’agent oxidant a afegir ve determinada pels mmols als quals
volem oxidar la fibra. Aquests varien entre 5, 10 i 15 mmols. Per aquest
projecte es van oxidar les fibres de pi a 15 mmols:
15𝑔 𝑓𝑖𝑏𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 ·

15 𝑚𝑚𝑜𝑙𝑠 𝑁𝑎𝐶𝑙𝑂
1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝐶𝑙𝑂
74.44𝑔 𝑁𝑎𝐶𝑙𝑂
·
·
·
1 𝑔 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑏𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 1000 𝑚𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝐶𝑙𝑂 1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝐶𝑙𝑂

· 𝑝𝑢𝑟𝑒𝑠𝑎 𝑁𝑎𝐶𝑙𝑂 = 𝑚𝐿 𝑁𝑎𝐶𝑙𝑂 𝑎 𝑎𝑑𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟
S’afegeix gota a gota l’hipoclorit sòdic fins que s’esgotin els mil·lilitres mesurats.
Posteriorment s’addiciona l’hidròxid sòdic a una concentració de 0.5M fins que
el pH sigui constant a 10.
Quan el pH sigui constant, s’atura l’agitació, es filtra l’aigua que acompanya les
fibres en una bomba de buit i es renten repetidament per eliminar el NaOH
restant i aconseguir un pH neutre.

Desestructuració de la fibra
La desestructuració de la fibra es porta a terme en l’homogeneïtzador mostrat
en la Figura 4.5. Com aquest treballa a consistències de l’1 – 2% s’han d’agafar
les fibres rentades i portar-les a 1.5L. Es fa passar la suspensió per l’entrada de
l’homogeneïtzador de la marca GEA Panda repetides vegades per aconseguir
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un gel consistent. Aquestes passades varien en funció del grau d’oxidació. Per
aconseguir unes nanofibres consistents a partir de pi tractat a 15 mmols es
necessiten 2 passades a 600 bar.

Figura 4.5 Homogeneïtzador GEA Panda.

La nanofibril·lació té lloc quan la solució passa pels estrets conductes de l’equip
a una pressió de 600 bar, acció que incrementa la formació de nous ponts
d’hidrogen entre la fibra i l’aigua de la suspensió. La formació de nous enllaços
augmenta la capacitat d’adsorció de la fibra i la seva superfície específica.
Acabat el procés s’obté el gel mostrat en la Figura 4.6. Per netejar
l’homogeneïtzador es fa passar aigua destil·lada per treure les restes de fibra i
es deixa una quantitat d’aigua a l’interior, ja que l’equip no pot estar mai sec.

Figura 4.6 CNF obtingudes.
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4.4.4 Formació del nanopaper a partir de CNF
En aquest projecte s’utilitza el mètode càsting per la formació del nanopaper. El
nom “càsting” prové de l’anglès “to cast” que significa emplenar i es basa en
l’operació bàsica d’evaporació de l’aigua per aconseguir un tortó de nanofibres
al fons del recipient. Per portar-lo a terme es necessitaran plaques Petri
d’aproximadament 9 cm de diàmetre.
Es determina el gramatge del nanopaper amb el qual es vol treballar, ja que
amb aquest es calcularà la quantitat de CNF necessària. Com es vol comparar
un nanopaper de cel·lulosa bacteriana amb un nanopaper de CNF, el gramatge
també serà de G = 50 g/m2, de manera que per aconseguir aquest gramatge
s’utilitzen les equacions Eq. 2 i Eq. 3.
50

𝑔
· 0.0063 𝑚2 = 0.318 𝑔 𝑠𝑒𝑐𝑠
𝑚2

0.318 𝑔 𝑠𝑒𝑐𝑠 · 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑠𝑡è𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑥 𝑔 ℎ𝑢𝑚𝑖𝑡𝑠

Eq. 2
Eq. 3

S’aboca la quantitat calculada en un vas de precipitats de 100mL i s’emplena
amb aigua fins arribar als 60mL. Per mesclar la solució es fa servir l’Ultra
Turrax IKA T25 digital durant 1 minut: un homogeneïtzador que agita a grans
velocitats. Com a conseqüència d’aquesta forta agitació apareixen bombolles
d’aire a la solució. Per evitar aquest problema, s’utilitza el Sonicador Qsonica
700. El seu principal mecanisme d’actuació és agitar la suspensió mitjançant
ultrasons, de manera que s’eliminen les bombolles aparegudes anteriorment.
Aquests dos equips es mostren a la Figura 4.7.
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Figura 4.7 Equips per la formació de CNF-NP. A l'esquerra (A) es mostra el Sonicador i a la dreta
(B) l'Ultra Turrax.

La barreja un cop homogènia es buida dins de la placa Petri i es manté 24
hores a l’estufa a 50ºC. Passat aquest temps es retira de l’estufa i es deixa sota
una campana extractora fins que perdi tota l’aigua que està en excés.
Quan la mostra està seca és quan s’obté el nanopaper. Aquest es queda
enganxat al fons de la placa i s’ha d’anar amb molta cura per retirar-lo, ja que
és molt fràgil i es pot trencar.

4.4.5 Caracterització dels nanopapers
S’analitza únicament el paràmetre de resistència a la tracció dels suports
produïts.

Tracció
L’objectiu d’aquest assaig és mesurar la càrrega màxima, el mòdul de Young i
la deformació a ruptura dels dos tipus de nanopapers. Per dur a terme l’assaig
s’utilitza el dinamòmetre Hounsfield

mostrat a la Figura 4.8. A més del

dinamòmetre, és necessari un ordinador a on instal·lar el software de Metrotech
i extreure els resultats.
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Figura 4.8 Dinamòmetre Hounsfield.

Un paràmetre molt important és la mida de la proveta, tant de llargada com
d’amplada. Aquestes mesures han de ser de 5mm d’amplada i 8mm de
llargada. S’ha de vigilar a l’hora de talles les provetes, ja que en el cas del
CNF-NP es tracta d’un material molt fràgil i es pot iniciar una esquerda que
suposarà la lectura errònia dels paràmetres a mesurar.
La metodologia a seguir és la següent: s’agafa una proveta i es col·loca entre
les mordasses fins que quedi perfectament llisa. Es fa el 0 en la força i
l’allargament i es dóna la indicació a l’ordinador de començar l’assaig.

4.4.6 Preparació del nanopaper antimicrobià
La presa de mostra es fa seguint la norma EN ISO 186. Es retallen formetes de
1 cm de diàmetre del nanopaper inicial amb unes tisores prèviament
esterilitzades i a aquestes se’ls hi aplica el tractament. Les mostres no es
poden tocar amb les mans: s’ha d’utilitzar guants de làtex. Es preparen 3
provetes per cada assaig.
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El tractament es basa en la immersió de les formetes en els diferents agents
antimicrobians variant: o bé la concentració de la solució agents i aigua o bé el
temps d’immersió.

Tractament 1: Clorur de benzalconi
Es preparen tres solucions de clorur de benzalconi amb aigua de
concentracions 0.1, 0.5 i 1% (p/v) i en cada dissolució es deixen tres formetes
durant 1, 2, 3, 6, 16 i 24 hores submergides. La metodologia del tractament es
pot veure a la Figura 4.9, on a dins de cada placa hi ha la solució de clorur de
benzalconi i a la tapa els pesos abans del tractament.

Figura 4.9 Immersió dels BC-NP i CNF-NP a diferents concentracions i a diferents temps
d'exposició amb el bactericida. Les concentracions d'esquerra a dreta: 1, 0.5 i 0.1% p/v.

Després de les hores desitjades es retiren les formetes amb unes pinces i es
deixen sobre un paper per treure-les-hi l’excés de solució. Es voltegen per
eliminar l’excés de la part superior i es guarden dins d’una placa Petri a l’estufa
durant 24 hores.

Tractament 2: Pèptids
S’adquireixen els pèptids en forma liofilitzada, de manera que se’ls hi ha
d’afegir aigua per poder treballar amb ells. Segons la metodologia d’ús que va
arribar del Parc de Recerca Biomèdic de Barcelona, per cada 6, 7 mg de pèptid
hi correspon 1 mL d’aigua.
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Es treballa a dues concentracions diferents: 6.5 mg/mL i 13 mg/mL. Per la
primera concentració, s’afegeix 1mL al pot amb els pèptids i aquest es reparteix
en dos tubs. Es submergeixen tant els nanopapers de CNF com els de BC
durant 24 hores segons la Figura 4.10.

Figura 4.10 Immersió dels BC-NP i CNF-NP a diferents concentracions durant 24 hores d'exposició
amb els pèptids. Les concentracions d'esquerra a dreta: 6.5 mg/mL + BC-NP; 13 mg/mL + BC-NP;
6.5 mg/mL + CNF-NP i 13 mg/mL + CNF-NP.

Pel que fa al segon experiment, es doblen els mg de pèptid en 1mL, de manera
que en comptes de 6.5mg es treballa amb 13mg. Es submergeixen també dues
mostres de cada NP durant 24 hores per poder comparar resultats en funció de
la concentració.
Passat aquest temps, es retiren dels tubs i es deixen assecar a temperatura
ambient dins d’una placa, ja que els pèptids es desactiven a temperatures
superiors als 50ºC. Es deixen assecar durant 24 hores en una placa Petri.
Com en un primer instant es va plantejar la possibilitat d’aplicar pèptids en
massa, s’explica a continuació la metodologia seguida pel CNF-NP. Un cop es
té el vas de precipitats amb la suspensió de CNF i aigua s’afegeixen 0.5, 1 i
3μmols de pèptid en 3 suspensions diferents. Per calcular aquests μmols s’ha
de saber que, per aquest tipus de pèptid, 57mg equivalen a 32μmols segons el
PRBB. S’agita la mescla amb el Sonicador a baixa potència per evitar
l’escalfament

dels

pèptids

i

conseqüentment

inhibir-li

les

propietats

antimicrobianes. A partir d’aquest moment el procediment de formació del CNFNP és el mateix que anteriorment.
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Tractament 3: Nanopartícules d’or
Com no s’han trobat estudis que incorporin nanopartícules d’or en suports
nanocel·lulòsics o cel·lulòsics, es submergiran els nanopapers durant 24 hores
en la suspensió col·loïdal sense modificar-li la concentració. És a dir, es
valorarà l’activitat antimicrobiana de les NPsAu a la concentració màxima
durant un temps “màxim” (el màxim que s’ha utilitzat en els altres tractaments).
Per tant, es submergeixen els NPs en 5 mL de la suspensió durant 24 hores.
Transcorregut aquest temps, es retiren de la suspensió i es deixen assecar en
una placa Petri durant 24 hores a l’estufa.
Es desconeix la concentració de la suspensió de NPsAu, de manera que abans
de tractar el nanopaper per immersió es va provar en massa. Es segueix la
mateixa metodologia que quan s’apliquen pèptids en massa, però en comptes
d’afegir μmols a la suspensió s’afegeixen 3, 6 i 9mL de NPsAu.

Tractament pels CNF-NP amb AKD
S’agafen les provetes obtingudes els CNF-NPs formats i es submergeixen
durant 1 minut en una solució d’AKD en medi aquós al 1% p/v. Transcorregut
aquest temps es treuen les mostres de la solució, es renten lleugerament amb
aigua per eliminar el possible excés d’AKD i es porten a l’assecador del RapidKöthen durant 15 minuts. L’acció d’assecar les mostres s’anomena curació.
Només es tracten amb AKD els CNF-NP per motius d’adsorció que
posteriorment s’explicaran en el treball i només durant el tractament 2 (pèptids)
i el tractament 3 (NPsAu) per immersió.

4.4.7 Anàlisi d’adsorció del bactericida
Inicialment s’ha d’anotar el pes de cada formeta (P1) a la qual se li vol aplicar el
tractament per poder després comparar-lo amb el pes després de tractament
(P2). Per determinar l’adsorció del bactericida en percentatge s’aplica l’Eq. 4:
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Eq. 4

Amb aquest anàlisi es valorarà la capacitat d’adsorció dels agents
antimicrobians en funció del tipus de suport i de les seves propietats internes.

4.4.8 Preparació dels medis nutritius
Per la preparació dels medis es segueix la norma ISO-8784-1:1987. Els
reactius emprats varien en funció del microorganisme a inocular, de manera
que es distingiran dos tipus de medis: medi pel BS i medi per AN.

Medi pel BS
En una ampolla de vidre de tap blau de 1000mL s’afegeixen els reactius
següents: 3g d’extracte de carn, 5g de peptona de caseïna, 5g de clorur sòdic
pur, 12g d’agar-agar i s’emplena fins a 1000mL amb aigua desionitzada. Es
tapen les ampolles i es mantenen en la nevera fins que s’hagin d’utilitzar.

Medi per AN
En una ampolla de vidre de tap gris (per distingir un medi de l’altre, degut que
un cop preparats ambdós medis són molt semblants) de 1000mL s’afegeix: 5g
de peptona de caseïna, 5g de peptona de carn, 10g de D(+)glucosa, 10g de
maltosa, 10-15g d’agar-agar i s’emplena fins a 1000mL amb aigua
desionitzada. De nou es tapa i es mantenen les ampolles a la nevera fins al seu
proper us.
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4.4.9 Inoculació del medi
Es procedeix a inocular el medi preparat tant pel bacteri com el fong, recordant
que el BS és el bacteri i el AN és el fong i que per tant el procediment operatori
serà lleugerament diferent.

Inoculació del medi per BS
Es treu de la nevera el medi que s’havia guardat i es posa a l’autoclau amb el
programa P6, el qual necessita 20 minuts a 121ºC, per tal que el medi quedi
líquid. Es prepara la campana estèril encenent l’extractor i la flama del Bunsen.
Quan el programa ha finalitzat, s’agafa l’ampolla i l’Erlenmeyer amb el bacteri
inoculat i es porta a sota de la campana.
Com l’Erlenmeyer ha estat també a la nevera, abans d’afegir-lo al medi s’ha
d’escalfar amb les mans fins que s’arribi a temperatura ambient. Pel que fa el
medi, s’ha de deixar refredar fins aproximadament 60ºC degut que si es treballa
a majors temperatures el bacteri pot no reproduir-se.
Amb una micropipeta s’agafa 1mL del bacteri i s’introdueix dins l’ampolla. Es
tapa i es barreja lleugerament amb les mans.

Inoculació del medi per AN
El procediment a seguir és el mateix que per inocular el medi amb BS, la
diferència és la manera d’inocular-lo. Un cop s’ha refredat el medi fins als 60ºC,
s’esterilitza una turunda amb la flama del Bunsen i suaument es fa lliscar per la
superfície del blanc d’A. niger. Quan la turunda quedi impregnada s’introdueix
en el medi. Es repeteix aquesta acció dos cops, llavors es torna a cremar la
punta de la turunda (per esterilitzar-la) i es tapa l’ampolla amb el medi inoculat.
S’agita lleugerament amb les mans.
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Anàlisi qualitatiu

L’activitat antibacteriana i antifúngica dels nanopapers s’analitza mitjançant el
creixement de BS i AN seguint la norma UNE-EN1104.
L’objectiu d’aquest anàlisi és comprovar si el tractament aplicat a les provetes
inhibeix l’aparició de microorganismes al voltant d’aquesta, és a dir, si hi ha
l’existència de “halo d’inhibició”.
Per l’anàlisi qualitatiu es necessiten els dos medis inoculats i diverses provetes
tractades amb els diferents agents bactericides. El procediment a seguir és el
següent: es buiden aproximadament 50mL del medi inoculat amb el
microorganisme adequat dins d’una placa Petri sota la campana, amb
l’extractor i la flama encesa per evitar contaminacions. Es deixa refredar el
medi fins que es torni sòlid i a continuació es col·loquen sobre superfície sòlida
tres formetes tractades amb l’ajuda d’unes pinces prèviament esterilitzades. Es
tapa la placa i es mantenen a l’estufa a 30ºC durant 5 dies pel bacteri i 7 dies
pel fong. S’analitza també l’efecte d’aquests microorganismes amb provetes
sense tractament. Es repeteix l’assaig per duplicat.
L’activitat antimicrobiana es determinarà mesurant la diferència del semidiàmetre entre la zona d’inhibició i el NP (Figura 5.7 i Figura 5.8).

4.4.11

Anàlisi quantitatiu

Es segueix la metodologia pour-plate per portar a terme l’anàlisi quantitatiu.
Aquesta es basa en afegir 1mL la mostra a l’interior de la placa i seguidament
abocar el medi amb agar. Es barreja lleugerament des de la base de la placa
sense tocar el seu interior i s’espera fins que solidifiqui.
Per la determinació de la transferència de constituents antimicrobians es
segueix el PNT-63.1 CA-15.
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Dilució de la mostra
Degut que en 1mL de la solució inoculada amb el bacteri es poden trobar milers
de colònies i el seu recompte no estaria dins del rang d’exactitud recomanat, es
procedeix a diluir-la fins a trobar la quantitat “comptable” de UFC. L’esquema a
seguir és el que es pot veure en la Figura 4.11.

Figura 4.11 Esquema de dilució i addició del mil·lilitre en les plaques. (Food Microbiology: A
Laboratory Manual).

Dins dels tubs de dilució s’hi troba aigua de triptona. Per preparar-la s’han
d’afegir 1g de peptona de carn i 8.5g de clorur sòdic pur en una ampolla de
vidre de 1000mL. S’emplena amb aigua desionitzada fins la quantitat de
1000mL. S’esterilitza i es deixa a la nevera fins el seu proper us.
S’afegeixen 9mL a cada tub del banc de dilució i es marquen els tubs del 1 al 5.
S’agafa 1mL de la solució bacteriana i s’aboca dins del primer tub, de manera
que el tub 1 tindrà una concentració de 10-1. Es tapa i es barreja la solució. Del
T-1 s’agafa 1mL i s’aboca al T-2, diluint així la concentració d’aquest a 10-2. Es
repeteix aquesta acció successivament fins arribar a 10-5.
Un cop es té el banc de dilucions fet, s’agafen 10 plaques petri marcades
(l’assaig es realitza per duplicat) i s’introdueix dins de les plaques 1mL de cada
dilució. Seguidament s’aboca el medi amb agar sense inocular i es deixa
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solidificar. Quan el medi ha solidificat es porten les plaques a l’estufa durant
48h. Passat aquest temps es treuen de l’estufa i es compten les UFC.

Recompte de UFC
“Comptar” en microbiologia es refereix a determinar el nombre d’unitats
formadores de colònies (UFC) que són capaces de formar-se en una placa amb
agar afegint 1mL de mostra. Com és impossible distingir colònies que
apareixen degut a l’agrupament de cèl·lules, la determinació de la població final
per aquest mètode s’expressarà en unitats formadores de colònies per unitat
de volum de mostra (UFC/mL).
Es compten les colònies visualment, posant les plaques a contrallum i amb un
fons negre. Per portar a terme aquest procediment es marquen les colònies
comptades amb un permanent, a la part inferior de la placa, per assegurar que
no es tornen a comptar les mateixes colònies. Aquest procediment es veu a la
Figura 4.12.

Figura 4.12 Colònies marcades amb un permanent durant l'anàlisi quantitatiu.
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Procediment per l’anàlisi quantitatiu
Les UFC que es poden comptar visualment sense hipotecar l’exactitud i la
fiabilitat de l’assaig són aproximadament 600 UFC/mL. Per aquest motiu,
després del recompte de UFC de les plaques inoculades amb diferents factors
de dilució, s’ha de triar el que no superi el valor de colònies esmentat
anteriorment.
Escollit el tub adequat, es procedeix amb la metodologia per l’anàlisi
quantitatiu. Es preparen dos medis: el primer per BS (B. subtilis) sense agar, i
el segon també per BS però amb agar. S’esterilitzen i es porten sota campana
juntament amb una micropipeta, unes pinces, les plaques petri necessàries i el
tub escollit.
Es segueix el procediment següent: s’agafen tantes ampolles com NPs tractats
es tinguin, de manera que si s’ha tractat un NP durant 0 (el blanc), 1, 2, 3 i 6h
s’agafaran 5 ampolles de vidre de 500mL. S’emplenen les ampolles de 500mL
amb 100mL del medi sense agar i s’afegeix 1mL del tub escollit. Es barregen
les ampolles tapades i es deixen a l’estufa a 30ºC durant 2 hores. Durant
aquest temps el bacteri es reprodueix.
Transcorregudes les 2 hores, es treuen les ampolles de l’estufa i es porten sota
campana. S’introdueix un NP per ampolla i s’espera el temps desitjat per
prendre mostres. Un cop ha passat aquest temps, s’agafa 1mL de cada
ampolla i es buida a l’interior de les plaques. Seguidament s’aboca el medi amb
agar a cada placa, es barreja des de la base i s’espera fins que solidifiqui. Es
deixen durant 48 hores les plaques a l’estufa. L’assaig es realitza per duplicat.
Les plaques s’han de marcar de la mateixa manera que la mostrada en la
Figura 4.13.
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Figura 4.13 Manera estandarditzada de marcar les plaques. (Food Microbiology: A Laboratory
Manual).

Després de romandre a l’estufa durant 48h, es treuen les plaques i es
recompten les UFC seguint el procediment explicat anteriorment.
Si a la placa hi ha més de 800 colònies, s’estimen les colònies dividint la placa
en quarts i comptant-ne el més representatiu. Es multiplica el valor per quatre i
es dóna el valor en UFC·104/mL.
Si a la placa hi ha una taca de colònies degut que el bacteri s’ha reproduït en la
base, es compten les colònies que es puguin distingir i no es compta la “taca”.
Si pel contrari no es poden distingir les colònies perquè la taca és major al 25%
de la placa, es reporta el valor com (Spr) en comptes d’un valor.
En el cas que hi hagi tantes colònies degut a un massiu creixement del bacteri
que no es puguin comptar, s’anotarà “No determinat” (nd) en els resultats.
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5 RESULTATS I DISCUSSIÓ
Seguint la metodologia anteriorment explicada, es procedeix a discutir els
resultats obtinguts.

5.1 Caracterització dels nanopapers
Es determina la càrrega màxima, el mòdul de Young i la deformació a
trencament dels nanopapers. Els resultats es mostren a la Taula 5.1.
Taula 5.1 Resultats mecànics.

Deformació a

Càrrega màxima

Mòdul de Young

(MPa)

(GPa)

CNF-NP

154,58 ± 23,59

12,12 ± 2,14

(%)
3,03 ± 1,31

BC-NP

263,12 ± 20,68

32,56 ± 2,05

6,39 ± 1,13

Mostra

trencament

Els resultats mostren que el BC-NP té, per tots els paràmetres, el doble dels
valors obtinguts pel CNF-NP. En el cas de la càrrega màxima, mentre pel CNFNP s’aconsegueixen valors de 154,58 MPa, pel BC-NP s’obté un valor de
263,12 MPa. Aquest resultat s’obté com a conseqüència del menor grau de
polimerització que presenten les CNF en comparació amb la cel·lulosa
bacterial, a més de les diferencies en la preparació dels diferents suports.
Pel mòdul de Young i la deformació a trencament s’observa la mateixa
tendència que quan es discuteixen els valors de càrrega màxima. La BC té un
mòdul de Young més elevat que les CNF (32,56GPa contra 12,12GPa) així
com també la deformació a la ruptura, la qual és el doble.
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5.2 Adsorció del bactericida
Es deixen actuar els agents bactericides a diferents concentracions i durant
diverses hores amb el nanopaper immers, tant de cel·lulosa bacteriana com de
nanofibres de cel·lulosa, i s’avaluen els resultats.

5.2.1 Tractament 1: Clorur de benzalconi
Per la cel·lulosa bacteriana
Aquest assaig es fa durant 1, 2, 3, 6, 16 i 24h amb l’objectiu d’analitzar el
comportament de la BC amb el clorur de benzalconi. S’obtenen els següents
resultats representats a la Figura 5.1.
5
4
3
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Abs (%)

1
BC-0.1%CB
0
-1
-1
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14

19
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BC-0.5%CB
BC-1%CB
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-4
-5

temps d'immersió (h)

Figura 5.1 Gràfica que relaciona el temps d'immersió en la solució de clorur de benzalconi enfront
l'adsorció d'aquest pel nanopaper de cel·lulosa bacteriana.

Transcorreguda la primera hora es veu com BC-0.5%CB té la major capacitat
d’adsorció del bactericida, seguida per BC-0.1%CB i finalment BC-1%CB.
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Pel que fa a l’adsorció de BC-0.1%CB aquesta tendeix a incrementar fins les 6
hores, on arriba a la seva saturació màxima, i llavors segueix absorbint
bactericida respecte el seu valor inicial. Pel cas de BC-0.5%CB, aquesta es
satura a la primera hora i a partir de les 3h comença a perdre pes. Finalment
per CB-1%CB es satura a les 2 hores i llavors a partir de les 3 hores, de la
mateixa manera que quan la concentració és del 0.5%, comença a perdre pes.
S’arriba a la màxima saturació entre la primera i la segona hora d’immersió en
clorur de benzalconi per les tres concentracions.
A mesura que augmenta la concentració de clorur de benzalconi es veu com la
cel·lulosa bacteriana perd pes fins arribar a absorcions negatives. Cal recordar
que el clorur de benzalconi és un bactericida que es creu que actua alterant les
interaccions intermoleculars, fet que dissocia la membrana cel·lular de la
bicapa lipídica dels organismes vius. De manera que aquesta disminució en el
pes de la formeta pot ésser degut a una incompleta purificació de la membrana
bacteriana on el clorur de benzalconi actua diluint la matèria orgànica no
eliminada del gel, tal com es mostra en la Figura 5.2.

Figura 5.2 Placa Petri amb restes de matèria orgánica no eliminades durant la purificació de la
membrana de cel·lulosa bacteriana.

En la figura anterior es mostra com queda la càpsula després de les 6 hores de
contacte entre la cel·lulosa bacteriana i la solució de clorur de benzalconi. Es
pot veure com queden restes de la formeta pels motius explicats anteriorment.
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Per les CNF
Degut que entre les 6 i les 24 hores d’immersió la cel·lulosa bacteriana només
disminueix el seu pes, pels nanopapers fets a partir de nanofibres de cel·lulosa
es va analitzar el comportament a les 1, 2, 3 i 6 hores d’immersió, obtenint els
resultats representats en la Figura 5.3.
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Figura 5.3 Adsorció del bactericida per part del nanopaper de CNF en funció del temps d'immersió
en la solució de clorur de benzalconi

En el cas de les CNF a mesura que s’augmenta la concentració de la solució,
s’incrementa l’adsorció del bactericida per part de les formetes. Es pot veure
com la tendència per les tres concentracions és la mateixa: fins les 3 hores hi
ha un increment de pes molt pronunciat on es produeix la major adsorció de
l’agent bactericida, i llavors es segueix augmentant progressivament fins que
s’arriba a estabilitzar, a excepció de CNF-1%CB que segueix incrementant el
seu pes: pot seguir absorbint bactericida.
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Comparativa BC amb CNF
Un cop comentats els resultats individualment, és important comparar ambdós
comportaments. Aquests estan mostrats en les següents gràfiques, on es
comparen les mateixes hores d’immersió en clorur de benzalconi a les
mateixes concentracions.
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Figura 5.4 Comparativa entre nanopapers de BC i de CNF a una concentració de 0.1% p/v de clorur
de benzalconi.

Com es pot veure a la Figura 5.4, a una concentració de 0.1%, tant per les CNF
com per la BC hi ha un guany en el pes degut a l’adsorció del bactericida. La
principal diferència és el grau en què absorbeix: mentre que les nanofibres
tenen una gran capacitat d’adsorció, la cel·lulosa bacteriana submergida en la
solució de 0.1% manté constant la seva capacitat per absorbir.
Aquesta diferència en quant el comportament dels NPs es pot atribuir a la
morfologia interna i a la seva formació. L’estructura de la cel·lulosa bacteriana
està molt més tancada i lligada, mentre que la de les nanofibres de cel·lulosa
conté més espais buits i més grups carboxílics amb els que formar enllaços
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amb el clorur de benzalconi cap a l’interior del nanopaper. Com més grups
carboxílics hi hagi en el nanopapers, major hidrofilitat. Per aquest motiu les
CNF tendeixen a adsorbir quantitats major de la solució.
Per la formació de nanopapers a partir de BC s’ha de premsar la mostra,
accentuant encara més la seva estructura, mentre que quan es tracta del
nanopaper de CNF, com es forma pel mètode càsting, no forcem els enllaços
entre nanofibres, creant una xarxa amb més espais buits i més capacitat
d’adsorció.
És important també destacar el diàmetre les de nanofibres, ja que a menors
diàmetres, major superfícies específiques. Com més gran sigui la superfície
específica, més increment de clorur de benzalconi que pot adsorbir el
nanopaper en la totalitat de la superfície. El diàmetre de les nanofibres de
cel·lulosa és molt més petit que el de la cel·lulosa bacteriana, per aquest motiu
els CNF-NPs són més transparents comparats amb els BC-NPs i alhora tenen
més capacitat d’adsorció en contacte amb una solució en medi aquós.
Pel que fa l’adsorció de bactericida pels nanopapers a una concentració del
0.5% p/v es mostren els resultats la Figura 5.5.
Fins les dues hores, ambdós nanopapers segueixen la mateixa tendència
d’adsorció: incrementar el seu pes i conseqüentment l’addició de bactericida a
la seva estructura.
A partir de les 3 hores d’immersió, apareix la suposició que el clorur de
benzalconi actua com a diluent de la matèria orgànica no purificada de la
cel·lulosa bacteriana. Aquesta hipòtesi, explicaria la disminució en el pes del
BC-NP. De les 3 hores a les 6 hores es veu com tendeix a recuperar el seu pes
indicant que un cop diluïda tota la matèria orgànica, el NP encara té enllaços on
poder lligar el bactericida, motiu pel qual apareix aquest lleuger increment de
pes en aquestes 3 hores.
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Figura 5.5 Comparativa entre nanopapers de BC i de CNF a una concentració de 0.5% p/v de clorur
de benzalconi.

El CNF-NP segueix absorbint agent bactericida, però no tant ràpidament com
fins les 2 hores: a partir d’aquest moment es podria afirmar que la majoria de
grups carboxílics de la nanocel·lulosa estan enllaçats amb el clorur de
benzalconi i per aquest motiu a partir de les 3 hores no incrementa amb tanta
velocitat com inicialment. Tot i així, sembla que a les 3h es comença a
estabilitzar-se el pes encara que a les 6h encara absorbeixi.
Cal recordar que les CNF es produeixen mitjançant un mètode químic i per tant
sempre hi haurà una major capacitat d’adsorció degut que les fibres estan
funcionalitzades.
Si s’augmenta la concentració de la solució de CB obtenim les següents dades,
mostrades a la Figura 5.6.
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Figura 5.6 Comparativa entre nanopapers de BC i de CNF a una concentració de 1% p/v de clorur
de benzalconi.

Quan s’augmenta la concentració de bactericida en la solució es pot veure
com, per BC-1%CB, fins les 2 hores d’immersió absorbeix clorur de benzalconi,
llavors comença a perdre pes però comparat amb la Figura 5.5 no torna a
absorbir bactericida sinó que aquest segueix actuant sobre la matèria orgànica
no purificada, disminuint-li progressivament el pes.
En el cas de CNF-1%CB es podria dir que tendeix a un comportament quasi
lineal, exceptuant el fort pendent inicial fins les 2h. Com s’ha augmentat la
quantitat d’agent bactericida, l’adsorció a les 6 hores encara no s’ha estabilitzat.
És en aquest moment quan es veu una gran diferència entre els suports, ja que
mentre per les CNF el guany tendeix a incrementar, per la BC si que es veu un
increment, que queda frustrat a partir d’un determinat temps degut a l’eliminació
per part del bactericida sobre la matèria orgànica. Aquesta afirmació és
suposada.
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5.2.2 Tractament 2: Pèptids
Per aquest tractament, degut a l’alt cost econòmic i a la escassetat de la
quantitat de mostra, s’han hagut d’escollir acuradament els assajos a
determinar. De manera que, en comptes de triar diferents temps d’immersió en
l’agent bactericida, aquest s’ha mantingut constant a 24 hores i s’han comparat
dues concentracions: la primera de 6.5 mg/mL i la segona de 13 mg/mL.

Per la cel·lulosa bacteriana
Es determina l’assaig per duplicat i s’obtenen els resultats mostrats a
continuació a la Taula 5.2.
Taula 5.2 Dades experimentals de l'anàlisi d'adsorció del bactericida realitzades per duplicat per
les provetes de cel·lulosa bacteriana.

Mostra

Concentració
(mg/mL)

Pes inicial (g)

Pes final (g)

Increment de
pes (%)

Blanc
1
2
3
4

0
6,5
6,5
13
13

0,0088
0,0068
0,0067
0,011
0,01

0,0088
0,0071
0,007
0,0113
0,0102

0
4,4118
4,4776
2,7273
2

Quan la concentració és de 6.5 mg/mL els NPs tendeixen a adsorbir una major
quantitat de pèptids, mentre que si augmenten la concentració, l’adsorció és
menor.

Per les CNF
Per la determinació d’aquest assaig amb les provetes de CNF primerament
s’han de tractar amb AKD i llavors immergir-les en la solució de pèptids a
diferents concentracions. El motiu d’aquest tractament s’explicarà a l’apartat
5.3.
Degut a la gran capacitat d’adsorció de les nanofibres de cel·lulosa i a
l’escassa quantitat de mostra, el tractament amb AKD aportarà a les formetes
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un cert grau d’hidrofobicitat, de manera que seran capaces d’absorbir
bactericida però sense que suposi la pèrdua total de la mostra.
Taula 5.3 Dades experimentals de l'anàlisi d'adsorció del bactericida realitzades per duplicat per
les provetes de CNF.

Mostra
Blanc
1
2
3
4

Concentració Pes inicial
(mg/mL)
(g)
0
0,0096
6,5
0,0076
6,5
0,0072
13
0,0079
13
0,0079

Pes AKD
(g)
0,0097
0,0076
0,0073
0,0079
0,008

Pes final
(g)
0,0097
0,0089
0,0084
0,0096
0,0097

Increment
de pes (%)
0
17,1053
15,0685
21,5190
21,2500

La determinació de l’adsorció quan es tracten els NPs amb AKD es calcula
entre el pes que s’obté després de l’AKD i el pes final. Els resultats que es
mostren a la Taula 5.3 demostren que, tot i haver hidrofobitzat el nanopaper,
l’adsorció de pèptid segueix essent elevada.
Quan s’incrementa la concentració de pèptids, s’incrementa l’adsorció
d’aquests. Es pot veure com l’adsorció passa d’un 16% a un 21%.
Pel que fa a l’adsorció d’AKD en el nanopaper, degut al poc temps de contacte
entre els NPs i l’AKD, no es veu un canvi significatiu en el pes de la proveta:
varia un 0.0001g, en el cas que variï.

Comparativa BC amb CNF
Es calcula la mitjana aritmètica dels resultats que estan realitzats per duplicat
per cada tipus de NP i es comparen. A la Taula 5.4 es mostren els resultats.
Tot i haver tractat el NP de CNF amb AKD, el percentatge d’adsorció d’aquest
és superior al de NP de BC. Aquest motiu és degut a la morfologia de cada
tipus de NP: mentre que el CNF-NP té una superfície específica molt elevada i
molts grups carboxílics capaços de crear enllaços amb els pèptids, la BC té una
estructura molt més compacte i més entrellaçada, de manera que l’adsorció de
pèptids és més dificultosa.
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Taula 5.4 Taula comparativa entre els dos tipus de NPs amb diferents concentracions d'agent
bactericida.

Mostra
BC + 0 mg/mL
BC + 6,5 mg/mL
BC + 13 mg/mL
CNF + 0 mg/mL
CNF + 6,5 mg/mL
CNF + 13 mg/mL

Increment de
pes (%)
0
4,44
2,36
0
16,09
21,38

Pel que fa a l’adsorció de pèptids quan es varia la concentració, la cel·lulosa
bacteriana tendeix a disminuir el seu percentatge d’adsorció, mentre que les
CNF segueixen absorbint.
La principal hipòtesi és que quan s’incrementa la concentració, la superfície
específica de la BC es satura i no pot enllaçar-se amb més pèptid, de manera
que l’allibera a la solució. Oposadament, el nanopaper de CNF tendeix a
incrementar el seu pes si s’incrementa la concentració de la solució: quan la
concentració és de 6.5 mg/mL no és suficient com per saturar els enllaços
disponibles de la nanocel·lulosa tractada, els quals segueixen absorbint a
mesura que s’incrementa la concentració.

5.2.3 Tractament 3: Nanopartícules d’or
En el cas de les nanopartícules d’or, com la suspensió col·loïdal no té una
concentració definida s’agafa la concentració de la suspensió com si fos del
100%. Es determina l’adsorció del bactericida dels nanopapers durant 24 hores
submergits en NPsAu per ambdós tipus de nanopapers.

Per la cel·lulosa bacteriana
Després de mantenir les quatre formetes submergides en la solució de NPsAu
durant 24 hores es determinen els resultats mostrats a la Taula 5.5.
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Taula 5.5 Resultats experimentals de l'adsorció de dues provetes de BC en la suspensió de NPsAu.

Mostra
1
2
3
4

Pes inicial (g)
0,008
0,0049
0,0067
0,0069

Pes final (g)
0,008
0,005
0,0067
0,007

Increment de pes (%)
0
2,040816327
0
1,449275362

L’adsorció del bactericida, en aquest cas, no és gaire elevada, si és que se’n
pot veure. Aquest lleuger d’increment en el pes es deu als possibles enllaços
entre els grups hidroxils de la cel·lulosa i les nanopartícules d’or, tot i que es
veu com la interacció entre els dos components no és gaire elevada i potser no
s’han enllaçat amb la cel·lulosa sinó que s’han mantingut a la superfície de les
provetes.

Per les CNF
Per aquest assaig també és important prèviament submergir la mostra en AKD
degut a l’escassa quantitat de mostra. Després d’immergir les dues provetes en
la solució i curar-les a l’assecador, s’anoten els resultats en la Taula 5.6
mostrada a continuació.
Taula 5.6 Resultats experimentals de de l'adsorció de dues provetes de CNF en la suspensió de
NPsAu.

Mostra
1
2
3
4

Pes inicial (g) Pes AKD (g) Pes final (g) Increment de pes (%)
0,0075
0,0078
0,008
2,5641
0,006
0,0064
0,0064
0
0,0078
0,0079
0,0079
0
0,0063
0,0066
0,0067
1,5151

Els nanopapers de CNF i les nanopartícules d’or no tenen gaire afinitat entre
elles. Per aquest motiu les absorcions no són tant elevades com amb els
agents inhibidors del creixement antimicrobià.
Tot i que l’adsorció no sigui gaire elevada, si que hi ha mostres on entre un 1 i
un 2% de nanopartícules s’han absorbit.
61

Materials nanocel·lulòsics amb propietats antimicrobianes

2015

Comparativa BC amb CNF
Per esquematitzar els resultats, es fa la mitjana dels 4 valors obtinguts per cada
nanopaper i es mostra en una taula conjunta.
Taula 5.7 Taula comparativa entre els dos NPs i les seves respectives absorcions després de 24h
submergides en NPsAu

Mostra
BC + 24h NPsAu
CNF + 24h NPsAu

Increment de pes (%)
0,872522922
1,01981352

En el cas de les nanopartícules d’or no es veu una forta atracció entre la
cel·lulosa i aquestes, ja que com es demostra en la Taula 5.7, les absorcions
són aproximadament del 1%. No es veu una diferència significativa entre els
suports, per tant, quan s’analitza el tractament amb NPsAu no intervé ni el
diàmetre de les nanofibres, ni la superfície específica de les mostres.

5.3 Anàlisi qualitatiu
Un cop es tenen els nanopapers tractats s’analitza l’halo d’inhibició que aquests
provoquen un cop es posen en contacte amb el medi inoculat tant amb el
bacteri com amb el fong.
Es mesura el semidiàmetre (SD) de l’halo d’inhibició en mm seguint la
metodologia aplicada en la Figura 5.7 pel B. subtilis. Aquesta metodologia està
basada en la mateixa que fa servir Bin Wei et al. per determinar l’halo
d’inhibició de les seves mostres (Wei, Yang, & Hong, 2011).
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Figura 5.7 Metodologia per mesurar el semidiàmetre de l'halo d'inhibició d'un NP tractat comparat
amb el control en el medi amb B. Subtilis.

I en el cas de A. niger la metodologia és la mateixa que anteriorment. Aquesta
és la que es veu en la Figura 5.8.

Figura 5.8 Metodologia per mesurar el SD de l'halo d'inhibició. En la Figura A es poden veure els 3
semidiàmetres. En la Figura B es tracta dels nanopapers sense tractament (Blanc).

Els resultats obtinguts dels assajos per triplicat es mostren a continuació.
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5.3.1 Cel·lulosa bacteriana
Tractament 1: Clorur de benzalconi
Es submergeixen les tres provetes en les diferents concentracions de clorur de
benzalconi (0.1, 0.5 i 1%) durant 1, 2, 3, 16 i 24h. Els resultats obtinguts es
troben classificats primer per A. niger i després per B. Subtilis.
Pel que fa el primer microorganisme es troben les mesures de semidiàmetre en
la Taula 5.8.
Taula 5.8 Halo d'inhibició (mm) que produeix el CB en contacte amb A. niger transcorregudes 1, 2,
3, 16 i 24h.

BC + AN
Mostra
1h-0,1%
1h-0,5%
1h-1%
2h-0,1%
2h-0,5%
2h-1%
3h-0,1%
3h-0,5%
3h-1%
16h-0,1%
16h-0,5%
16h-1%
24h-0,1%
24h-0,5%
24h-1%

Semidiàmetre 1 Semidiàmetre 2 Semidiàmetre 3
Mitjana (mm)
(mm)
(mm)
(mm)
1
3
5
1
2
4
3
3
4
3
3
4
3
4
4

1
2
4
2
2
3
1
3
4
1
3
5
3
3
5

2
2
4
1
2
4
2
3
4
3
3
4
2
3
4

1,3
2,3
4,3
1,3
2,0
3,7
2,0
3,0
4,0
2,3
3,0
4,3
2,7
3,3
4,3

La tendència que segueixen les mostres en contacte amb el medi inoculat és
molt semblant per totes les hores: a mesura que augmenta la concentració de
bactericida, augmenta el semidiàmetre de l’halo d’inhibició. Es podria dir que hi
ha una relació directa entre la quantitat de bactericida en la solució i els
mil·límetres d’inhibició que provoca.
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Pel que fan les hores d’immersió en les solucions, no hi ha una relació directa
entre el temps de contacte amb l’agent bactericida i un augment de halo
d’inhibició, tot i que s’aprecia un augment de l’halo a partir de les 3 hores, ja
que, mentre per les dues primeres hores l’halo és de 1mm, de les 3 hores a les
24 hores es comença amb un halo de 2mm.
Visualment, si comparem els halo d’inhibició de les de la mostra 1h-0.1% i les
de la mostra 24h-0.1% s’observen els mil·límetres mostrats a la Taula 5.8.

Figura 5.9 Halo d'inhibició de les mostres 1h-0.1% (esquerra) i 24h-0.1% (dreta) quan estan en
contacte amb A. niger.

A la Figura 5.9 es pot apreciar la lleugera inhibició que provoca la cel·lulosa
bacteriana tractada amb clorur de benzalconi a una concentració baixa. Mentre
que a 1h-0.1% es veu 1mm d’inhibició, a les 24h-0.1% aquest ha augmentat
fins 2mm. Si es compara aquesta inhibició amb la de la Figura 5.10 queda
demostrat que a major concentració, major halo.
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Figura 5.10 Halo d'inhibició de les mostres 1h-1% (esquerra) i 24h-1% (dreta) quan estan en
contacte amb A. niger.

En aquest cas, l’halo d’inhibició és més representatiu que en la Figura 5.9. Així
com anteriorment es produïa un augment de 1mm entre les mostres, per la
Figura 5.10 ambdós halos són molt semblants.
Seguint amb el bacteri B. subtilis, els resultats obtinguts es mostren a la Taula
5.9, on es veu una tendència a incrementar l’halo d’inhibició a mesura que
s’augmenta la concentració de la solució.
No es veuen grans diferències entre les hores d’immersió del NP en el
bactericida i l’augment de l’halo: la inhibició no depèn del temps d’adsorció.
Inicialment, a una concentració del 0.1%, totes les mostres comencen a
aproximadament 10mm d’inhibició llavors, quan s’augmenta la concentració al
1%, arriben fins a un màxim de 15mm.
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Taula 5.9 Halo d'inhibició (mm) que produeix el CB en contacte amb B. subtilis transcorregudes 1,
2, 3, 16 i 24h.

BC + BS
Mostra
1h-0,1%
1h-0,5%
1h-1%
2h-0,1%
2h-0,5%
2h-1%
3h-0,1%
3h-0,5%
3h-1%
16h-0,1%
16h-0,5%
16h-1%
24h-0,1%
24h-0,5%
24h-1%

Semidiàmetre 1 Semidiàmetre 2 Semidiàmetre 3
Mitjana (mm)
(mm)
(mm)
(mm)
10
14
14
11
14
15
10
14
14
10
13
15
9
13
13

10
14
14
10
14
16
10
14
14
10
12
15
9
13
14

11
16
17
14
15
16
15
15
14
12
13
15
11
14
14

10,3
14,7
15,0
11,7
14,3
15,7
11,7
14,3
14,0
10,7
12,7
15,0
9,7
13,3
13,7

Pel B. subtilis visualment es determina una gran diferència entre els halo i les
concentracions. En la Figura 5.11 s’aprecia com, per 1h d’immersió en clorur de
benzalconi, s’expandeix notablement l’halo d’inhibició.

Figura 5.11 Halo d'inhibició de les mostres 1h-0.1% (esquerra), 1h-0.5% (mig) i 1h-1% (dreta) quan
estan en contacte amb B. subtilis.

Entre el 0.5% i el 1% no es veu una diferència molt destacable en quant a halo
d’inhibició, mentre que entre 0.1% i les altres concentracions es veu com hi ha
un augment notable.
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Comparant el comportament dels dos microorganismes quan es posen en
contacte amb els BC-NPs tractats, es pot veure com aquests produeixen més
inhibició sobre el bacteri, mentre que inhibeixen lleugerament el creixement
fúngic de l’A. niger.

Tractament 2: Pèptids
Els resultats obtinguts en aquest apartat es realitzen per duplicat. Es
submergeixen en dues concentracions diferents de pèptids durant 24 hores i
s’anoten els resultats, primer per A. niger i posteriorment per B. subtilis.
En el cas del fong, els resultats del semidiàmetre es troben en la Taula 5.10, en
la qual es pot veure com no hi ha cap inhibició tot i haver tractat el nanopaper
amb dues concentracions diferents.

Taula 5.10 Halo d'inhibició (mm) que produeixen els pèptids en contacte amb A. niger
transcorregudes 24h.

Mostra
BC+6,5mg/mL pèptids
BC+13mg/mL pèptids

Semidiàmetre
(mm)
0
0

AN
Semidiàmetre
(mm)
0
0

Mitjana
(mm)
0
0

No hi ha cap indici de què els pèptids actuïn com a inhibidors de l’activitat
antifúngica per aquestes concentracions i aquest temps d’immersió. Es pot
observar que no hi ha activitat antimicrobiana en la Figura 5.12.
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Figura 5.12 Anàlisi qualitatiu del NP de BC tractat amb diferents concentracions de pèptid. A
l'esquerra 6.5 mg/mL i a la dreta 13 mg/mL en A. niger.

Es pot veure en la Figura 5.12 com, pel tractament amb 6.5 mg/mL de pèptid,
no hi ha halo d’inhibició i a més, el fong creix per sobre del paper tractat. Pel
que fa al BC-NP tractat amb el doble de la concentració (dreta), tampoc es veu
un halo marcat, de manera que tampoc es pot afirmar que hi hagi inhibició.
Tot i no haver-hi inhibició, s’observa que, augmentant la concentració, l’halo
d’inhibició, en certa mesura, també incrementa. Mentre que pel BC-NP tractat
amb 6.5 mg/mL el fong creix a sobre del paper, quan es tracta del BC-NP amb
13 mg/mL no es reprodueix tant sobre la superfície de la proveta.
Pel que fa el bacteri B. subtilis, es posen en contacte les dues provetes amb el
bacteri i s’anoten els resultats en la Taula 5.11. En aquest cas, si que hi ha una
certa inhibició, ja que es comencen a veure halo d’inhibició en el medi inoculat.
Taula 5.11 Halo d'inhibició (mm) que produeixen els pèptids en contacte amb B. subtilis
transcorregudes 24h.

Mostra
BC+6,5mg/mL pèptids
BC+13mg/mL pèptids
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Semidiàmetre
(mm)
0
5

BS
Semidiàmetre
(mm)
0
4

Mitjana (mm)
0
4,5
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Quan es tracta el BC-NP amb la primera concentració, és a dir, amb 6.5
mg/mL, no hi ha una inhibició visible del bacteri: no hi ha la quantitat suficient
de pèptid en la solució. És quan s’augmenta la concentració que apareix halo
d’inhibició al voltant de la proveta d’entre 4 – 5mm. Amb aquesta concentració
és suficient per demostrar inhibició. Els resultats del semidiàmetre de l’halo
d’inhibició es veuen a la Figura 5.13.

Figura 5.13 Anàlisi qualitatiu del NP de BC tractat amb diferents concentracions de pèptid. A
l'esquerra 6.5 mg/mL i a la dreta 13 mg/mL en B. subtilis.

A la proveta de l’esquerra de la placa no hi ha cap indici d’inhibició, sinó que el
bacteri creix en la superfície del BC-NP. És a dir, 6.5 mg/mL no és suficient
com per inhibir el B. subtilis. Pel que fa a la proveta de la dreta, la que està
tractada amb el doble de pèptid, si que es veu un increment de l’halo, ja que es
passa de 0mm d’inhibició a 4.5mm.
Una possible explicació de les diferències en els semidiàmetres dels halos
d’inhibició produïts pels BC-NP en contacte amb els microorganismes, és el
tipus de cèl·lula sobre la qual s’està actuant. En el primer cas es tracta del fong
A. niger mentre que en el segon cas és un bacteri.
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Tractament 3: Nanopartícules d’or
Pel tractament amb NPsAu, es deixen les mostres submergides en la solució
durant 24 hores per veure si durant aquest temps es produeix inhibició dels
microorganismes. Inicialment es determinarà la inhibició pel fong A. niger i
posteriorment pel bacteri B. subtilis.
A la Figura 5.14 es determina visualment l’halo d’inhibició, el qual és nul. Es va
realitzar l’assaig cinc vegades per assegurar l’exactitud de l’experiment i es van
trobar per tots els casos que no hi ha inhibició pel bacteri A. niger.

Figura 5.14 Anàlisi qualitatiu del NP de BC tractat amb NPsAu. Assaig realitzat per 5 provetes en el
medi A. niger.

No només no es veu l’aparició de l’halo d’inhibició sinó que el fong es
reprodueix en la superfície del nanopaper en tots els assajos.
Seguint pel bacteri, els resultats es poden veure a la Figura 5.15. En aquest
cas tampoc es veu cap halo d’inhibició. A més, el bacteri creix a sobre del BCNP i s’expandeix als voltants d’aquests.
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Figura 5.15 Anàlisi qualitatiu del NP de BC tractat amb NPsAu. Assaig realitzat per 4 provetes en el
medi B. subtilis.

Es podria afirmar que les nanopartícules d’or no tenen cap activitat
antimicrobiana enfront cap microorganisme degut al seu nul halo d’inhibició.
Fatima et al. va provar l’activitat antimicrobiana i antifúngica de les
nanopartícules d’or directament amb els microorganismes, sense aplicar-les
sobre cap suport. Els resultats van ser semblants als d’aquest treball: les
NPsAu van demostrar una lleugera activitat antimicrobiana enfront els bacteris
però una activitat nul·la quan es posen en contacte amb fongs. (Fatima et al.,
2015).

5.3.2 CNF
Tractament 1: Clorur de benzalconi
Pels resultats experimentals, es submergeixen tres provetes per cada placa en
les diferents concentracions de CB durant 1, 2, 3 i 6h. No es segueix realitzant
l’assaig per les 16 i 24h degut a la impossibilitat de comparació entre BC i CNF
(la BC es degrada a partir d’aquestes hores).
Inicialment es comença pel fong A. niger. S’anoten els mil·límetres que inhibeix
el nanopaper tractat amb clorur de benzalconi en la Taula 5.12. A priori es pot
observar una relació directa entre el temps d’immersió en clorur de benzalconi i
l’halo d’inhibició que hi provoca en el fong. Mentre a 1h-0.1% es comença
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inhibint 3.7mm, a mesura que passen les hores, mantenint constant la
concentració, l’halo també augmenta: incrementa de 3.7mm, a 8mm després de
6 hores (6h-0.1%).
Si es compara l’efecte que provoca incrementar la concentració però mantenir
constant el temps, es pot observar com incrementa en gran mesura l’halo
d’inhibició. Aproximadament s’incrementen 4mm entre la primera concentració
i la següent; per exemple, en el cas de les 2h d’immersió, el 2h-0.1% s’inicia
amb 7mm, el 2h-0.5% augmenta 3mm fins arribar als 10mm i finalment, el 2h1% augmenta en 5.3mm fins 15.3mm.
Taula 5.12 Halo d'inhibició (mm) que produeix el CB en contacte amb A. niger transcorregudes 1, 2,
3 i 6h.

Mostra
1h-0,1%
1h-0,5%
1h-1%
2h-0,1%
2h-0,5%
2h-1%
3h-0,1%
3h-0,5%
3h-1%
6h-0,1%
6h-0,5%
6h-1%

CNF + AN
Semidiàmetre 1 Semidiàmetre 2 Semidiàmetre 3
Mitjana (mm)
(mm)
(mm)
(mm)
3
4
4
3,7
8
7
8
7,7
14
12
11
12,3
8
8
5
7,0
10
10
10
10,0
16
15
15
15,3
8
8
8
8,0
11
12
11
11,3
14
15
15
14,7
7
8
8
7,7
13
16
16
15,0
14
16
16
15,3

Es pot afirmar que hi ha una relació entre temps d’immersió en la solució
d’agent bactericida i l’halo d’inhibició, com també entre aquest últim i la
concentració de la solució.
L’increment de l’halo d’inhibició es pot determinar visualment. En la Figura 5.16
es mostra una comparativa entre les dues primeres hores a diferents
concentracions. Es pot veure com augmenta el semidiàmetre de l’halo tant
augmentant la concentració de la solució, com augmentant el temps d’immersió
en la solució.
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Figura 5.16 Resultats visuals de l'halo d'inhibició produït pel clorur de benzalconi sobre A. niger.
Començant per dalt i esquerra i seguint a la dreta: 1h-0.1%, 1h-0.5%, 1h-1%. Continuant per baix a
l'esquerra i seguint a la dreta: 2h-0.1%, 2h-0.5% i 2h-1%.

Si es comparen les dues últimes hores s’obtenen els resultats mostrats en la
Figura 5.17.

Es manté l’afirmació que pels CNF-NP influeix tant la concentració de

la solució com les hores d’immersió en aquesta.

Figura 5.17 Resultats visuals de l'halo d'inhibició produït pel clorur de benzalconi sobre A. niger.
Començant per dalt i esquerra i seguint a la dreta: 3h-0.1%, 3h-0.5%, 3h-1%. Continuant per baix a
l'esquerra i seguint a la dreta: 6h-0.1%, 6h-0.5% i 6h-1%.
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Seguint amb el bacteri B. subtilis es repeteix el procediment i s’anoten els
resultats en la Taula 5.13. Es veu una gran inhibició tant a baixes
concentracions com a altes, de manera que es pot afirmar que la inhibició no
depèn de la concentració amb la qual es treballi.
Succeeix un fet semblant amb el temps d’immersió en la solució, ja que no
s’observen canvis destacables en l’halo d’inhibició a mesura que s’incrementen
les hores en clorur de benzalconi.
Taula 5.13 Halo d'inhibició (mm) que produeix el CB en contacte amb B. subtilis transcorregudes 1,
2, 3 i 6h.

Mostra
1h-0,1%
1h-0,5%
1h-1%
2h-0,1%
2h-0,5%
2h-1%
3h-0,1%
3h-0,5%
3h-1%
6h-0,1%
6h-0,5%
6h-1%

CNF + BS
Semidiàmetre 1 Semidiàmetre 2 Semidiàmetre 3
Mitjana (mm)
(mm)
(mm)
(mm)
20
17
18
18,3
20
20
20
20,0
20
20
21
20,3
21
20
20
20,3
20
21
21
20,7
22
23
22
22,3
19
20
21
20,0
20
20
21
20,3
20
21
22
21,0
21
20
21
20,7
21
21
24
22,0
21
21
22
21,3

Pel B. subtilis no influeix ni la concentració amb la qual es treballa ni les hores
d’immersió en la solució bactericida. El més destacable és l’estabilitat dels
valors de la mitjana, que tots estan propers als 20mm independentment dels
factors a variar. Visualment, l’aspecte que es veu a les plaques es mostra a la
Figura 5.18, on es demostra que els semidiàmetres són aproximadament de la
mateixa mida tot i les variables afegides.

75

Materials nanocel·lulòsics amb propietats antimicrobianes

2015

Figura 5.18 Halo d'inhibició que provoca el CNF-NP en contacte amb B. subtilis. D'esquerra a dreta:
3h-0.1%, 3h-0.5%, 3h-1% en clorur de benzalconi.

Tractament 2: Pèptids
Inicialment es va provar d’aplicar pèptids antimicrobians en massa en comptes
de superficialment en els CNF-NPs. Es van aplicar diferents μmols de pèptids
en els CNF-NPs i es va valorar el comportament antimicrobià que aquests
produïen en contacte amb el B. subtilis. Els resultats experimentals que es van
obtenir van ser negatius i no es va veure cap inhibició (Figura 5.19).

Figura 5.19 Resultats visuals del no-comportament antimicrobià dels CNF-NPs tractats amb
diferents quantitats de pèptids. D’esquerra a dreta: CNF-NP + 0.5μmol; CNF-NP + 1μmol i CNF-NP +
3μmol pèptid.

Les CNF tenen una gran capacitat d’enllaç amb els pèptids degut al seu
tractament químic, que individualitza les nanofibres i canvia els grups hidroxils
de la cel·lulosa pels carboxílics de la nanocel·lulosa. Aquesta forta capacitat
d’enllaç pot ser contraproduent quan es posa en contacte amb els pèptids, ja
que pot neutralitzar l’acció antimicrobiana del pèptid mitjançant les forces
electroestàtiques entre aquests i els grups carboxílics. Per aquest motiu, es
76

Materials nanocel·lulòsics amb propietats antimicrobianes

2015

planteja la possibilitat de tractar el CNF-NP amb AKD, per augmentar la
capacitat d’enllaç amb els pèptids.
L’AKD és un reactiu encolant que actua sobre el grups carboxílics de la
cel·lulosa formant enllaços β-ketoester, els quals impedeixen (o disminueixen)
la interacció entre el CNF-NP i l’aigua: s’hidrofobitza el nanopaper. A més,
també existeix una reacció entre l’aigua i l’AKD que dóna la formació d’un àcid.
Aquest àcid s’enllaça amb els grups carboxílics de la nanocel·lulosa aportant al
CNF-NP més hidrofobicitat a part de la mencionada anteriorment (Yang,
Takeuchi, Saito, & Isogai, 2014). Com una gran part dels grups carboxílics, tant
els disponibles com els situats a l’interior de la nanofibra, han estat enllaçats
amb l’AKD, els pèptids es lligaran amb els grups COOH- més exteriors, deixantse alliberar amb facilitat, ja que les forces electroestàtiques entre els pèptids i la
nanocel·lulosa són molt dèbils. Aquest alliberament aportarà al suport una certa
activitat antimicrobiana.
Es prova el tractament amb AKD dels CNF-NP i la posterior immersió d’aquests
en les dues solucions de pèptids en medi aquós. Els resultats obtinguts
després de submergir durant 24 hores les provetes en la solució de pèptids
s’anoten a continuació. Com en els apartats anteriors, es comença explicant
primer el fong A. niger i posteriorment el bacteri B. subtilis.
Pels CNF-NP els resultats no han sigut favorables quan s’han posat en
contacte les provetes amb A. niger: no hi ha hagut cap inhibició visible ni amb
6.5 mg/mL, ni quan s’ha augmentat el doble la concentració (Taula 5.14).

Taula 5.14 Halo d'inhibició (mm) que produeixen els pèptids en contacte amb A. niger
transcorregudes 24h.

AN
Semidiàmetre 1 Semidiàmetre 2
Mostra
(mm)
(mm)
CNF+6,5mg/mL pèptids
0
0
CNF+13mg/mL pèptids
0
0
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Mitjana (mm)
0
0
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Tot i haver vist que els nanopapers de nanofibres adsorbien una lleugera
quantitat de pèptid, no demostren cap efecte inhibitori

enfront el fong.

Visualment es demostra com no hi ha cap indici d’inhibició al voltant de les
provetes de CNF-NP (Figura 5.20).

Figura 5.20 Resultats experimentals de l'halo d'inhibició que provoca el CNF-NP en contacte amb
A. niger. D'esquerra a dreta: 6.5 mg/mL pèptid i blanc tractat amb AKD; 13 mg/mL pèptid i blanc
tractat amb AKD.

No hi ha cap relació entre la concentració de pèptid i l’efecte antimicrobià que
produeix el nanopaper per A. niger. Aquestes concentracions no són
suficientment elevades com per produir inhibició en els assajos, ja que es pot
veure a la Figura 5.20 com el fong arriba a tapar tota la superfície de la proveta
tractada. Comparant l’efecte que produeix tractar el nanopaper amb AKD i
posar-lo en contacte amb el microorganisme, s’observa com no influeix amb el
creixement del bacteri: a la part dreta de cada placa, on es situa el blanc,
també es pot veure l’aparició d’espores sobre la totalitat de la superfície del
nanopaper.
En el cas del bacteri, els resultats es varen realitzar per duplicat, augmentant la
concentració de 6.5 mg/mL a 13 mg/mL i mantenint-los submergits en la solució
durant 24h. Els resultats es poden trobar a la Taula 5.15 mostrada a
continuació.
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Taula 5.15 Halo d'inhibició (mm) que produeixen els pèptids en contacte amb B. subtilis
transcorregudes 24h.

BS
Semidiàmetre 1 Semidiàmetre 2
Mostra
(mm)
(mm)
CNF+6,5mg/mL pèptids
1
1
CNF+13mg/mL pèptids
5
6

Mitjana (mm)
1
5,5

Pel B. subtilis es pot apreciar una lleugera inhibició quan es tracta el nanopaper
amb 6.5 mg/mL, mentre que augmenta una forma destacable quan s’augmenta
la concentració. Aquest increment de semidiàmetre ens informa de què, a
concentracions baixes, la inhibició és menor, degut que no hi ha suficient pèptid
com per produir un efecte antimicrobià important. Mentre que si s’augmenta la
concentració al doble ja es pot distingir un halo d’inhibició al voltant de la
proveta.
Si aquests resultats anotats es passen a visuals, es poden veure els halo que
produeixen els pèptids quan estan en contacte amb el medi inoculat (Figura
5.211). En aquesta figura es pot veure com per la concentració de 6.5 mg/mL
l’halo és de 1mm mentre que quan s’augmenta la concentració a 13 mg/mL
l’halo augmenta fins els 5mm d’inhibició.

Figura 5.21 Resultats experimentals de l'halo d'inhibició que provoca el CNF-NP en contacte amb
B. subtilis. D'esquerra a dreta: 6.5 mg/mL pèptid i blanc tractat amb AKD; 13 mg/mL pèptid i blanc
tractat amb AKD.
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A la part dreta de cada placa hi ha el control, és a dir, el blanc tractat amb AKD
per comparar aquest comportament amb el de la proveta tractada amb pèptids i
veure si influeix la hidrofobicitat amb el bacteri quan estan en contacte. Es
demostra en la

Figura 5.211

com el tractament amb AKD només aporta

hidrofobicitat, ja que el bacteri s’ha reproduït a sobre de la superfície de les
provetes sense pèptids.

Tractament 3: Nanopartícules d’or
Com es desconeix la concentració de la suspensió de les nanopartícules d’or,
es va provar, en comptes de variar la concentració, variar els mil·lilitres afegits
en un nanopaper en massa, suposant que a majors mL afegits, major inhibició.
Els resultats no van concordar amb aquesta suposició, ja que no hi va
aparèixer cap halo d’inhibició al voltant de les provetes en contacte amb el
bacteri (Figura 5.22).

Figura 5.22 Resultats visuals del no-comportament inhibitori del CNF-NP amb 9mL de NPsAu
(esquerra) i CNF-NP amb 6mL de NPsAu (dreta).

Després d’aquesta prova inicial, es va seguir la mateixa metodologia que quan
es tractava el CNF-NP amb pèptid. Les provetes que es deixen en immersió
durant 24 hores en la solució de NPsAu, prèviament tractades amb AKD per
aportar-les-hi un comportament hidrofòbic i evitar la pèrdua excessiva de
mostra.
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Degut als resultats negatius obtinguts a l’assaig, es valoren visualment els
halos d’inhibició que produeixen les nanopartícules d’or en contacte amb A.
niger

i posteriorment amb B. subtilis. Per ambdós microorganismes es va

repetir l’assaig 4 vegades per incrementar l’exactitud de l’experiment.
En el primer cas, com es pot observar en la Figura 5.23, no es veu cap indici
d’inhibició en cap de les 4 provetes. Les espores del fong creixen per tota la
placa i també a la superfície del nanopaper. Es pot afirmar que no hi ha cap
inhibició quan es tracten els nanopapers amb NPsAu i es posen en contacte
amb A. niger.

Figura 5.23 Resultats experimentals de l'halo d'inhibició que provoca el CNF-NP en contacte amb
A. niger després del tractament durant 24 hores en NPsAu.

Quan es posen en contacte les provetes amb el bacteri, el que s’aprecia és el
mostrat a la Figura 5.24. Com passa amb A.niger, no es pot determinar cap
indici d’inhibició quan els nanopapers es tracten amb nanopartícules d’or. Per
les 5 provetes assajades, en totes el microorganisme creix en la superfície del
CNF-NP.
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Figura 5.24 Resultats experimentals de l'halo d'inhibició que provoca el CNF-NP en contacte amb
B. Subtilis després del tractament durant 24 hores en NPsAu.

Les nanopartícules d’or no inhibeixen el creixement del bacteri, no serviria
d’agent antimicrobià.

5.4 Anàlisi quantitatiu
En aquest apartat es comptaran les unitats formadores de colònies (UFC) que
és capaç de crear el microorganisme B. subtilis en un medi inoculat quan es
posa en contacte amb les provetes tractades. Inicialment es determinà quin és
el millor factor de dilució amb el qual es pot treballar sense hipotecar l’exactitud
del treball i posteriorment s’analitzarà la inhibició produïda pels suports durant
un període de temps determinat.
El motiu pel qual s’escull el bacteri en comptes del fong perquè s’ha pogut
determinar una major activitat antimicrobiana durant l’anàlisi qualitatiu i es
podrà valorar més extensament el comportament del bacteri enfront els
nanopapers tractats. Alhora, també s’ha escollit el B. subtilis perquè forma
colònies de bacteris, mentre que el fong forma espores i no és un assaig molt
precís.
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5.4.1 Banc de dilució
Un cop s’ha preparat el banc de dilució, s’agafa un mil·lilitre de cada tub
d’assaig i s’aboca a dins les plaques seguit del medi sense inocular amb agar.
S’escull la placa que tingui les colònies suficients com per poder veure la
disminució de les colònies però que es puguin comptar sense arriscar la
precisió de l’estudi. Quan s’ha realitzat el banc de dilució i s’ha deixat 48 hores
a l’estufa, s’obtenen les següent imatges.

-1

Figura 5.25 Retalls de les plaques amb els diferents factors de dilució. D'esquerra a dreta: T1-10 ,
-2

-3

-4

-5

T2-10 , T3-10 , T4-10 , T5-10 .

A la Figura 5.25 es poden observar les colònies formades en funció de la
dilució aplicada. El primer retall començant per l’esquerra és quan s’agafa 1mL
del bacteri i s’introdueix a dins del tub 1 (T1), diluint-lo 10-1; i l’últim retall és
quan s’agafa 1mL del T4 i s’aboca al T5, diluint fins a 10 -5. Si es comparen
totes les imatges, es veu com inicialment no es distingeix cap UFC i a mesura
que es dilueix el bacteri, es poden comptar millor les colònies.
Com per l’anàlisi quantitatiu s’agafa 1mL i s’aboca en 100mL de medi líquid i
s’agafa una mostra de 1mL, si triéssim el T5 quedarien les colònies diluïdes a
10-7 degut que es dilueix el T5 dos cops més (s’agafa 1mL). De manera que per
aquest projecte i aquest anàlisi en especial, es tria el T2 i es parteix d’un factor
de dilució de 10-4, que equival a 400 UFC inicials.

5.4.2 Tractament 1: Clorur de benzalconi
Escollit el millor factor de dilució per portar a terme el projecte, s’agafa 100mL
de medi líquid i s’aboca 1mL de bacteri diluït i el nanopaper tractat amb clorur
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de benzalconi. Les mostres s’agafen cada 2, 6 i 24 hores i s’anoten en una
taula. Per facilitar la comprensió del treball, pel clorur de benzalconi es
representen aquestes dades gràficament tant per la BC com per les CNF.

Per la cel·lulosa bacteriana
Transcorregudes les hores de contacte entre el NP i el medi líquid inoculat,
s’observen els següents resultats ordenats en funció de la concentració: de
menor a major.
Els resultats estan classificats en 3 seccions en funció de les hores que ha
estat el NP en contacte amb el medi líquid, i dins de cada secció es troben les
diferents hores d’immersió del NP en la solució de clorur de benzalconi. Degut
que el blanc (NP sense tractament) conté una quantitat molt elevada de
colònies i queda fora del rang de la representació gràfica, les dades s’anotaran
en una taula, com es pot veure en la Taula 5.16.
Taula 5.16 Resultats experimentals del NP sense tractament a una concentració del 0.1%.
4

Expressat en UFC·10 /mL.

Mostra
Blanc
Blanc
Blanc

UFC
Hores (medi)
2
6
24

UFC 1
1924
nd
nd

0,1%
UFC 2
2060
nd
nd

Mitjana
1992
nd
nd

Inicialment es parteix d’una mitjana de 1992 UFC/mL a les 2 hores de contacte
entre el nanopaper de BC i el medi inoculat. A mesura que passen les hores,
com el NP no està tractat, el bacteri es va reproduint fins no poder determinar
el nombre de colònies que conté la placa. Quan aquest fet succeeix, en
comptes de determinar una mitjana, s’escriu “nd”, que significa “no determinat”.
Visualment, per saber que es tracta d’una placa on no es poden comptar les
colònies formades es mostra un exemple a la Figura 5.26, juntament amb una
placa on sí que es poden comptar fent quartils i multiplicant per 4.
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Figura 5.26 Com distingir una placa on es poden comptar les UFC d’una altra que no es pot
determinar. A l’esquerra la placa amb el valor “nd”. A la dreta la placa amb el valor 1924 UFC/mL.

Excepte el blanc, les altres mostres queden representades gràficament a la
Figura 5.26. Es recorda que inicialment es parteix d’una mitjana de 1992
UFC/mL a les 2 hores de contacte. Si observem el comportament dels
nanopapers tractats a les 2 hores, aquests, tot i estar submergits durant
diferents hores en clorur de benzalconi, inhibeixen aproximadament de la
mateixa manera, tot i que sembla que no actuen com haurien, ja que hi ha un
augment de les UFC a partir de les 2h-CB.
A mesura que passen les hores, quan s’arriba a les 6 hores de contacte, es pot
veure a la Figura 5.27 una gran disminució de les UFC comparades amb els
valors anteriors. Quan es tracta durant 1h el BC-NP en clorur de benzalconi, es
veu una disminució del 85% respecte les 2 hores. Per 2h-CB la disminució és
del 70%, seguit de les 3h-CB que suposa un 72% i finalment a les 6h-CB un
67% de disminució de les colònies respecte les 2h de contacte. En aquest punt
de la discussió es podria afirmar que, a menors temps d’immersió del NP en
clorur de benzalconi, més comportament inhibitori presenta el suport. Tot i així,
els percentatges de disminució de colònies, són molt propers entre ells, no
demostrant una gran diferència entre disminució i hores d’immersió en el
tractament.
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0.1%
2500

2000

1500
UFC

1h CB
2h CB
1000

3h CB
6h CB

500

0
2

6

24

Temps d'immersió en el medi inoculat (h)

Figura 5.27 Anàlisi quantitatiu de les UFC que inhibeix el BC-NP tractat amb clorur de benzalconi a
una concentració de 0.1% p/v.

Després de 24 hores es pot apreciar una disminució notable de les UFC, ja que
es baixa de les 1000 UFC/mL. Tot i veure una activitat antimicrobiana
important, cal destacar l’augment que es produeix a les 6h-CB a les 24 hores:
sembla que inhibeix fins les 600 UFC/mL a les 3h-CB, però a les 6 hores
incrementen les colònies. Aquest fet es pot relacionar amb la pèrdua
d’efectivitat del tractament, degut que a partir de les 24 hores, tot i estar 6 hores
submergit en clorur de benzalconi, no es produeix l’efecte esperat i el bacteri es
torna a reproduir.
Comparant les hores d’immersió en l’agent bactericida, a la 1h-CB s’obtenen
les colònies de 1958, 1670 i 1056 UFC/mL. Es mostra un efecte inhibitori molt
important on es disminueixen unes 900 UFC des de les 2 hores a les 24 hores.
Succeeix el mateix fenomen a les 2h-CB: s’inhibeix fins un total de 1324 UFC
des de les 2 hores en el medi fins les 24 hores. Deixant la mostra una hora més
en clorur de benzalconi, és a dir, a les 3h-CB es pot apreciar més aquesta
disminució de colònies degut que inicialment es tenen 2140, després 1544 i
finalment 600, disminuint un 72% respecte el valor inicial. A les 6h-CB
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s’observa la mateixa tendència que per les hores d’immersió anteriors amb la
principal diferència que en aquest cas la disminució no és tant destacable, sinó
que si es compara amb les 3h-CB es veu com hi ha un augment en les
colònies. Si es mesuren els percentatges d’inhibició de cada mostra per
determinar quin és el millor temps d’immersió, s’obtenen, per ordre: 46%, 62%,
72% i 52%, de manera que a les 3h-CB hi ha una major disminució de les
colònies formades pel bacteri.
A continuació es mostren els resultats obtinguts quan s’augmenta la
concentració fins el 0.5%. A la Taula 5.17 es mostren els valors del blanc per la
concentració de 0.5%.
Taula 5.17 Resultats experimentals del NP sense tractament a una concentració del 0.5%.
4

Expressat en UFC·10 /mL.

Mostra
Blanc
Blanc
Blanc

UFC
Hores (medi)
2
6
24

UFC 1
1552
1600
nd

0,50%
UFC 2
1432
1716
nd

Mitjana
1492
1658
nd

A les 2 hores de contacte amb el medi s’obté una mitjana de 1492 UFC/mL,
seguida per 1658 UFC/mL fins no poder determinar les colònies formades.
Com per la concentració de 0.1%, no es mostra inhibició degut que el
nanopaper no està tractat.
Quan es tracta el BC-NP és quan s’obtenen els resultats mostrats a la Figura
5.28. Si partim d’una mitjana de 1492 UFC/mL a les 2 hores de contacte, la
disminució passa de 1492, 1408, 1380, 1213 i 1196 UFC/mL en funció de les
hores d’immersió en la solució. S’observa una lleugera inhibició del bacteri però
efectiva. A les 6 hores de contacte, tot i que segueix la mateixa tendència que
per les 2 hores, aquesta és més destacable: es passa de 1658, 1183, 1161,
906 i 968, valors més petits i per tant, major inhibició. Pels valors de 906 i 968,
s’assumeix que es deu a l’error humà i que no hi ha un augment de colònies,
sinó que la tendència és a disminuir.
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Figura 5.28 Anàlisi quantitatiu de les UFC que inhibeix el BC-NP tractat amb clorur de benzalconi a
una concentració de 0.5% p/v.

A les 24 hores de contacte la inhibició és més efectiva, ja que s’arriba a les 700
UFC/mL, valor molt baix d’inhibició comparat amb els altres de la Figura 5.28.
Segueix la mateixa tendència a disminuir, la diferència és l’alta efectivitat del
tractament a 0.5% i 24 hores de contacte.
Si es comparen les hores d’immersió amb els valors de colònies obtinguts, es
veu com, per 1h-CB la tendència és inhibir el creixement i per tant, disminuir la
formació de UFC fins disminuir un total d’un 21%. Seguint amb les 2h-CB es
parteix de 1380 i s’arriba a les 888 UFC/mL, una reducció del 36% respecte el
valor inicial. A les 3h-CB s’observa una disminució molt forta entre les 2 i les 6
hores de contacte del BC-NP amb el medi però lleugera a les 24 hores de
contacte. Tot i així, la tendència és a disminuir. Succeeix el mateix per les 6hCB, on es disminueix un 19% de les 2- 6 hores i un 27% de les 6 - 24 hores,
reduint més colònies a mesura que passen les hores de contacte, no perd el
tractament.
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Comparant l’efectivitat dels tractaments s’obtenen els valors següents ordenats
per hores de tractament, de menor a major: 21%, 36%, 30% i 41%, de manera
que a una concentració del 0.5% per obtenir els millors resultats s’ha de tractar
durant 6 hores.
Els resultats experimentals obtinguts quan s’augmenta la concentració fins el
1% es mostren a la Taula 5.18. Com succeeix amb els altres blancs anteriors,
aquests no depenen de la concentració degut que el BC-NP no està tractat.
Taula 5.18 Resultats experimentals del NP sense tractament a una concentració del 1%. Expressat
4

en UFC·10 /mL.

Mostra
Blanc
Blanc
Blanc

UFC
Hores (medi)
2
6
24

UFC 1
1779
1851
nd

1%
UFC 2
1802
1908
nd

Mitjana
1790,5
1879,5
nd

A mesura que augmenta el temps de contacte entre el nanopaper i el medi, les
colònies augmenten fins no distingir-se entre elles, motiu pel qual a les 24
hores la mitjana de UFC és de “nd”.
Per evitar aquest augment de colònies, es tracta el BC-NP durant diverses
hores a una concentració del 1%. Els resultats es mostren a la Figura 5.29 on
s’observa un comportament diferent al dels assajos anteriors.
A les 2 hores de contacte es parteix d’una mitjana de 1790 UFC/mL i es
disminueix fins les 1363 UFC/mL, de manera que s’observa una disminució
progressiva de les colònies formades.
Després de 4 hores de contacte, és a dir, a les 6 hores de contacte entre el NP
i el medi, inicialment es poden veure 1879 UFC/mL, seguides per 1913, 1698,
1482, 1663 UFC/mL. No es veu una clara disminució de les colònies degut que
per 1h-CB augmenten les colònies, però llavors a les 2h-CB disminueixen i
tornen a augmentar les 6h-CB. Aquest augment/disminució de les UFC es deu
a l’adsorció del bactericida, ja que per una concentració del 1% s’obtenien
valors negatius i aquest fet es pot veure reflectit en la Figura 5.29, on a les 6
hores de contacte les UFC augmenten comparades amb les 2 hores.
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Pel que fa a les 24 hores de contacte, es disminueixen precipitadament les
UFC passant de 800 UFC fins a 568 UFC/mL. Tot i que a les 24 hores
d’immersió hi ha un augment de les colònies que arriben a les 866 UFC/mL,
s’observa una gran disminució en comparació amb les altres hores de contacte.
Aquest augment es deu tant a l’adsorció del bactericida com a la pèrdua de
comportament inhibitori del BC-NP.
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Figura 5.29 Anàlisi quantitatiu de les UFC que inhibeix el BC-NP tractat amb clorur de benzalconi a
una concentració de 1% p/v.

Comparant segons les hores de tractament, començant per 1h-CB s’observa un
increment a les 6 hores de contacte i una disminució a les 24 hores. Succeeix
el mateix fenomen per les altres hores d’immersió en el bactericida: a les 6
hores de contacte s’incrementen les colònies degut a aquelles adsorcions
negatives de clorur de benzalconi amb el BC-NP.
Si es calcula el percentatge de reducció de les colònies després de 24 hores
d’immersió i s’ordena per les hores de tractament, el resultat és: 54%, 53%,
61% i 36% respecte l’inicial, de manera que a les 3h-CB és quan el BC-NP té
una major activitat antimicrobiana.
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Es mostren els resultats de la reducció de les colònies en percentatge dels
tractaments a les concentracions de 0.1%, 0.5% i 1% a la Taula 5.19.
Taula 5.19 Percentatge de reducció de les UFC pel BC-NP en funció del temps d’immersió de la
mostra i la concentració de la dissolució de clorur de benzalconi a les 24 hores de contacte amb el
medi líquid. Unitats expressades en percentatge (%).

Mostra

0.1%

0.5%

1%

1h-CB

46

21

54

2h-CB

62

36

53

3h-CB

72

30

61

6h-CB

52

41

36

El tractament més efectiu després de 24 hores és el BC-NP tractat durant 3
hores en clorur de benzalconi a una concentració de 0.1%, seguit pel BC-NP
tractat també a les 3 hores a una concentració del 1% i finalment el BC-NP
submergit en la solució de concentració 0.5% durant 6 hores.
Bin Wei et al., va determinar que, a menors concentracions, majors capacitats
d’inhibició presentava el BC-NP tractat amb clorur de benzalconi (Wei et al.,
2011). Aquest comportament queda recolzat amb els resultats obtinguts
experimentalment en aquest treball.

Per les CNF
Es repeteix el mateix procediment que pels BC-NP: es tracta el CNF-NP amb
diferents concentracions de clorur de benzalconi (0.1, 0.5 i 1% p/v) a diferents
temps d’immersió en la solució. Els resultats estan classificats de la menor
concentració a la major i es mostren a continuació.
Per cada concentració s’analitza també el blanc (CNF-NP sense tractament).
Aquest, per la concentració de 0.1% p/v es mostra a la Taula 5.20. Com les
provetes no es tracten no hi ha inhibició del bacteri, el qual es reprodueix des
de 940 fins a no poder determinar el nombre de colònies.
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Taula 5.20 Resultats experimentals del CNF-NP sense tractament a una concentració del 0.1%.
-4

Expressat en UFC·10 /mL.

Mostra
Blanc
Blanc
Blanc

UFC
Hores (medi)
2
6
24

UFC 1
900
950
nd

0.1%
UFC 2
980
1012
nd

Mitjana
940
981
nd

Per tant, partint del blanc de conté 940 UFC/mL a les 2h de contacte, si
s’observa la Figura 5.30 es pot veure com disminueixen les colònies fins a
l’hora de tractament (1h-CB) amb clorur de benzalconi, on hi ha 367 UFC/mL. A
partir d’aquest moment, es veu un augment en el nombre de colònies fins
arribar a les 564 UFC/mL, menor que la quantitat de colònies en el blanc, però
major que la inhibició produïda a la 1h-CB.
Es dedueix que el CNF-NP allibera molt ràpidament el bactericida a 1h-CB,
però a mesura que passen les hores de tractament, el CNF-NP segueix actuant
com a inhibidor però no tant ràpidament. Per aquest motiu, tot i no inhibir tant
intensament com a 1h-CB, es veu inhibició a les 6h-CB ja que el nombre de
colònies no arriba a les 940 UFC/mL inicials.
Seguint per les 6h de contacte entre CNF-NP i el medi, partint d’un blanc de
981 UFC/mL, es veu una notable reducció de colònies entre la 1h-CB (amb 290
UFC/mL) i les 2h-CB (amb 155 UFC/mL) que posteriorment incrementa a partir
de les 3 hores de tractament.
Tot i incrementar el nombre de colònies a partir de les 3h-CB, es pot apreciar
una disminució contínua entre les 2h en el medi i les 6h, de manera que el
CNF-NP encara conté bactericida que allibera lentament entre les 2 i les 6
hores en el medi. En aquest punt de la discussió es distingeixen dos fenòmens:
que el CNF-NP alliberi una gran quantitat de bactericida a les poques hores de
tractament degut a una impregnació en la superfície de la proveta; i que a partir
de les 3 i 6 hores de tractament, l’agent bactericida estigui tant enllaçat amb els
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grups carboxils de la cel·lulosa que necessiti més temps en el medi per
desprendre el bactericida.

0.1%
1200
1000

UFC

800
1h CB

600

2h CB
3h CB

400

6h CB
200
0
2

6

24

Temps d'immersió en el medi inoculat (h)

Figura 5.30 Anàlisi quantitatiu de les UFC que inhibeix el CNF-NP tractat amb clorur de benzalconi
a una concentració de 0.1% p/v.

Per aquest motiu, quan s’analitza el comportament de les provetes tractades en
contacte amb el medi líquid durant 24 hores, es veu com, per part dels CNF-NP
tractats a 1h-CB i 2h-CB, no inhibeixen tant com inicialment (2 i 6h de
contacte), fet que causa la reproducció del microorganisme en el medi arribant
a les 1000 UFC/mL. Mentre que per les provetes tractades durant 3 i 6 hores
en clorur de benzalconi, com han alliberat una menor quantitat de bactericida, a
les 24 hores encara tenen un comportament antimicrobià.
Si es compara el comportament per un determinat tractament, es troba que per
1h-CB inicialment conté 367 UFC/mL, les quals després es redueixen fins a
290 per acabar incrementant fins a 1000 UFC/mL. Per les 2h-CB succeeix el
mateix fet que anteriorment, ja que inicialment hi ha 379 UFC/mL que es
redueixen a 155 i per augmentar fins les 900 UFC/mL. No tant extremat com en
els dos casos anteriors, per les 3h-CB es parteix de 550 UFC/mL, les quals es
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disminueixen fins a 336 i augmenten després de 24 hores en el medi fins les
598 UFC/mL. Es podria afirmar que, durant les dues primeres hores en el medi,
el CNF-NP desprèn una gran quantitat de bactericida, el qual segueix actuant
fins les 6 hores en medi. És a partir de les 24 hores que l’agent bactericida
arriba al seu esgotament i el bacteri torna a reproduir-se.
En el cas de les 6h-CB el bactericida està tant enllaçat amb la cel·lulosa (hi ha
hagut més temps d’immersió) que el desprèn durant més temps, motiu pel qual
inicialment es veu a la Figura 5.30 que conté 564 UFC/mL i que s’inhibeixen
fins arribar a les 187 UFC/mL.
Es discuteix el comportament inhibitori del CNF-NP quan es tracta amb una
solució de clorur de benzalconi al 0.5% p/v. Els resultats experimentals
obtinguts per les provetes sense tractar es mostren a la Taula 5.21.
Taula 5.21 Resultats experimentals del CNF-NP sense tractament a una concentració del 0.5%.
4

Expressat en UFC·10 /mL.

Mostra
Blanc
Blanc
Blanc

UFC
Hores (medi)
2
6
24

UFC 1
951
1354
nd

0.5%
UFC 2
902
1343
nd

Mitjana
926,5
1348,5
nd

Com el CNF-NP no està tractat, no inhibeix l’aparició de microorganismes,
motiu pel qual a mesura que passen les hores de contacte, major quantitat de
colònies es poden determinar.
Es representen les unitats formadores de colònies en la Figura 5.31 en funció
del temps del tractament i del temps d’immersió en el medi inoculat. Si
s’analitza el comportament dels CNF-NP a les 2h de contacte amb el medi es
veu una lleugera disminució de les colònies, ja que inicialment hi ha 926
UFC/mL en el blanc i aquestes es redueixen fins les 779 UFC/mL. A partir de
les 3h d’immersió en clorur de benzalconi, les colònies augmenten de 779 a
820 UFC/mL, és a dir, hi ha un increment de colònies. A mesura que passen
les hores de contacte entre el medi i el CNF-NP, es veu com a les 6 hores en el
medi hi ha una disminució notable de les colònies: es parteix d’una mitjana de
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1348 UFC/mL en el blanc i disminueix fins les 440 UFC/mL. Hi ha una reducció
molt destacable de colònies comparades tant amb el blanc, com amb les 2
hores en el medi líquid.

0.5%
1000
900
800
700

UFC

600
1h CB

500

2h CB

400

3h CB

300
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200
100
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6

24

Temps d'immersió en el medi inoculat (h)

Figura 5.31 Anàlisi quantitatiu de les UFC que inhibeix el CNF-NP tractat amb clorur de benzalconi
a una concentració de 0.5% p/v.

Si ens fixem en la Figura 5.31 per un temps de contacte de 6 hores, hi ha una
forta disminució de colònies però molt estable, ja que tot i tractar el CNF-NP
durant diverses hores, l’efecte que produeix sobre les colònies és molt
semblant.
Passades 24 hores de contacte entre el CNF-NP i el medi líquid, encara es veu
una forta disminució de les colònies passant de 310 UFC/mL quan es tracta el
CNF-NP durant 1h-CB, a 120 UFC/mL quan es tracta durant 3h-CB. En aquest
temps de contacte succeeix el mateix que quan les mostres estan en el medi
durant 2 hores: fins les 3h-CB les UFC disminueixen, però a partir de les 6h-CB
tornen a augmentar en un % pel menor temps i un 35% pel temps de 24 hores.
Comparant el tractament amb la inhibició provocada pel CNF-NP, s’observa
com a 1h-CB disminueixen de 865 a 477 fins 310 UFC/mL, de manera que amb
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un 1 hora de tractament ja hi ha una inhibició destacable. Si es segueix per 2hCB les colònies disminueixen de 821 UFC/mL per 2 hores de contacte, fins
146 UFC/mL a les 24 hores de contacte amb el medi. Per aquesta concentració
encara es veu més inhibició per part del CNF-NP. A mesura que passen les
hores de tractament i s’arriba a les 3h-CB, les colònies disminueixen de 779
fins a 120 UFC/mL, una gran reducció: fins ara el valor de 120 UFC/mL és el
més baix obtingut. Pel que fan les 6h-CB, sí que es veu una reducció de
colònies per part del CNF-NP tractat, però no la suficient com per altres temps
d’immersió en l’agent bactericida, ja que es parteix de 820 UFC/mL (un nombre
més elevat comparat amb els altres temps d’immersió) i s’inhibeix fins les 161
UFC/mL (un valor molt positiu però insuficient si es compara amb les 3h-CB).
A diferència del comportament del CNF-NP tractat amb una concentració de la
solució amb l’agent bactericida del 0.1%, en aquest cas sí que es pot
determinar un percentatge de reducció entre les colònies formades a les 2
hores de contacte amb el medi i les 24 hores, de manera que aquest, ordenat
de menor temps d’immersió en clorur de benzalconi a major és el següent:
64%, 82%, 85% i 80%. El CNF-NP tractat que té una major capacitat d’inhibició
després de 24 hores de contacte amb el medi líquid inoculat és el de 3h-CB.
Aquestes reduccions són molt elevades si es comparen amb els percentatges
obtinguts pels BC-NP a aquesta concentració.
S’augmenta la concentració fins al 1% i s’analitza el comportament. Es
comença la discussió de l’assaig amb la determinació del CNF-NP sense
tractar. Els valors es mostren a la Taula 5.22, valors que segueixen la mateixa
tendència que els altres blancs analitzats: inicialment hi ha 998 UFC/mL i a
mesura que passen les hores de contacte entre el medi i el CNF-NP, com
aquest no està tractat, permet que el bacteri es reprodueixi en la seva totalitat.
Taula 5.22 Resultats experimentals del NP sense tractament a una concentració del 0.1%.
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Expressat en UFC·10 /mL.

Mostra
Blanc
Blanc
Blanc
96

UFC
Hores (medi)
2
6
24

UFC 1
1000
1048
nd

1%
UFC 2
996
1050
nd

Mitjana
998
1049
nd
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Seguint la metodologia de discussió emprada en els altres apartats, es
comença pel menor temps de contacte, és a dir, les 2 hores d’immersió en el
medi líquid inoculat. Els valors obtinguts de l’assaig es mostren a la Figura
5.32.
A les 2 hores de contacte ja es veu com hi ha una certa inhibició produïda pels
CNF-NPs tractats: aquests inhibeixen des de les 998 UFC/mL inicials fins les
657 UFC/mL a les 3 hores d’immersió de les provetes tractades amb la solució
de CB. És a partir de les 6h-CB que s’incrementa lleugerament el nombre de
colònies en el medi, un augment del 6% respecte les 3h-CB.
Es repeteix la mateixa tendència quan el CNF-NP està en contacte amb el medi
durant 2 hores que quan hi està 6h: es comença amb un nombre de colònies
de 1049 UFC/mL i es redueixen fins arribar a les 491 UFC/mL.
S’assumeix que el valor de 616 UFC/mL de les 2h-CB és degut a l’error humà a
l’hora de comptar unitats formadores de colònies.
Anteriorment s’ha dit que per les 6h es repetia la mateixa tendència que per les
2 hores de contacte entre el CNF-NP i el medi i aquesta afirmació també inclou
l’augment a les 6h-CB, que incrementa de 491 a 528 UFC/mL, suposant un
augment del 7%.
Després de 24 hores, s’observa en la Figura 5.31 com la disminució de
colònies és progressiva i sense cap augment a les 6h-CB. Aquesta reducció
constant es podria atribuir a una major capacitat d’enllaç entre el clorur de
benzalconi i el CNF-NP, ja que a l’absorbir una major quantitat de bactericida
degut a una major concentració, l’alliberament de l’agent perdura fins les 24
hores i és molt més estable que durant les primeres hores de contacte entre els
CNF-NPs i el medi inoculat.
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Figura 5.32 Anàlisi quantitatiu de les UFC que inhibeix el CNF-NP tractat amb clorur de benzalconi
a una concentració de 1% p/v.

Comparant el comportament bactericida en funció de les hores de tractament,
es comença per la primera hora, és a dir, 1h-CB i es veu com hi ha una clara
disminució de les colònies: es parteix de 919 UFC/mL i s’inhibeix fins les 297
UFC/mL. Aquesta tendència en el comportament succeeix tant a les 2h-CB,
com en les 3h-CB i les 6h-CB. En totes les hores de tractament es veu inhibició
per part del CNF-NP tractat. La principal diferència és quin tant per cent de
reducció de colònies és el més elevat. Aquests valors són, ordenats de menor a
major temps de tractament després de 24h en el medi: 68, 71, 68 i 72%. Tot i
que els percentatges siguin molt semblants, el que més destaca és el de 72%
que correspon al CNF-NP tractat durant 6 hores.
No es podrien comparar tots els percentatges de reducció per cada
concentració degut que quan la concentració és de 0.1% p/v, només a les 6
hores de tractament apareix una inhibició completa, és a dir, des de les 2 hores
de contacte fins les 24 hores (Figura 5.30). Si només es té en compte aquesta
reducció per aquesta concentració, els valors en percentatge són els mostrats a
la Taula 5.23.
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Taula 5.23 Percentatge de reducció de les UFC pel CNF-NP en funció del temps d’immersió de la
mostra i la concentració de la dissolució de clorur de benzalconi a les 24 hores de contacte amb el
medi líquid. Unitats expressades en percentatge (%).

Mostra

0.1%

0.5%

1%

1h-CB

-

64

68

2h-CB

-

82

71

3h-CB

-

85

68

6h-CB

67

80

72

El tractament més eficaç és el de 3h-CB a una concentració del 0.5% p/v:
elimina un 85% de les colònies formades pel bacteri. A aquest tractament el
segueix el de 6h-CB a una concentració del 1%, degut que redueix un 72% les
colònies formades després de 24 hores i referides a les inicials; i finalment,
quan es tracta el CNF-NP amb clorur de benzalconi a una concentració del
0.1%, és quan s’obté un percentatge de reducció del 67%.

Comparativa BC amb CNF
Agafant com a referència les taules Taula 5.19 i Taula 5.23 per comparar els
percentatges de disminució dels dos suports, es pot veure com els CNF-NPs
tenen una major capacitat d’inhibició del creixement del bacteri després de 24
hores. Els percentatges de disminució són més elevats per aquest tipus de
suport que pels BC-NPs: mentre la major reducció dels BC-NPs en percentatge
és del 72%, pels CNF-NPs s’arriba a percentatges del 85%.

5.4.3 Tractament 2: Pèptids
Es realitza l’anàlisi quantitatiu comptant les unitats formadores de colònies
(UFC) que és capaç d’inhibir el suport tractat durant 24 hores a dues
concentracions diferents: 6.5 mg/mL i 13 mg/mL. Els resultats s’obtenen tant
pel suport fet per cel·lulosa bacteriana com per CNF i es mostren en els
apartats següents.
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Per la cel·lulosa bacteriana
Quan es submergeixen durant 24 hores les provetes de BC-NP en la solució de
pèptid a diferents concentracions i es posen en contacte amb el medi inoculat
per B. subtilis es produeix una inhibició que cal analitzar. Per aquest motiu, a
continuació, es mostra el comportament que té el blanc (BC-NP sense tractar)
seguit per el BC-NP tractat a una concentració de 6.5 mg/mL i finalment el
comportament del mateix BC-NP quan la concentració és de 13 mg/mL. Pel
blanc els resultats es poden veure en la Taula 5.24.
-4

Taula 5.24 Comportament antimicrobià del BC-NP sense tractament.Expressat en UFC·10 /mL.

Mostra
24h pèpt.
24h pèpt.
24h pèpt.

UFC
Hores (medi)
2
6
24

UFC 1
925
nd
nd

Blanc
UFC 2
901
nd
nd

Mitjana
913
nd
nd

Com el BC-NP no ha estat tractat, inicialment hi ha 913 UFC/mL però a mesura
que transcorre el temps de contacte entre les provetes i el medi líquid s’observa
un augment continu de les colònies formades pel bacteri.
En canvi, quan es tracta el BC-NP amb una solució de pèptids de 6.5 mg/mL
els resultats són diferents. Com s’observa a la Taula 5.25, a les 2 hores de
contacte entre el medi i el BC-NP tractat es pot determinar una activitat
antimicrobiana degut que es passa de les 900 UFC/mL del blanc a 648
UFC/mL.
A mesura que passen les hores de contacte, el BC-NP segueix inhibint el
creixement del bacteri, arribant a un total de colònies de 362 per 1mL de bacteri
afegit al medi.
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Taula 5.25 Comportament antimicrobià del BC-NP tractat amb una solució de pèptids de
-4

concentració 6.5 mg/mL durant 24 hores d'immersió. Expressat en UFC·10 /mL.

Mostra
24h pèpt.
24h pèpt.
24h pèpt.

UFC
Hores (medi)
2
6
24

UFC 1
673
463
nd

6,5 mg/mL
UFC 2
623
261
nd

Mitjana
648
362
nd

És entre les 6 i les 24 hores de contacte quan ja no s’observa cap mostra
d’inhibició i es dóna per finalitzat l’efecte antimicrobià de les provetes tractades.
Es prova d’augmentar la concentració de la solució per analitzar el
comportament. Els resultats obtinguts es mostren a la Taula 5.26.
Taula 5.26 Comportament antimicrobià del BC-NP tractat amb una solució de pèptids de
-4

concentració 13 mg/mL durant 24 hores d'immersió. Expressat en UFC·10 /mL.

Mostra
24h pèpt.
24h pèpt.
24h pèpt.

UFC
Hores (medi)
2
6
24

UFC 1
nd
nd
nd

13 mg/mL
UFC 2
nd
nd
nd

Mitjana
nd
nd
nd

Possiblement degut a la mala adsorció dels pèptids en la proveta tractada, tot i
augmentar la concentració no hi ha cap indici d’activitat antimicrobiana. Es
podria afirmar que aquest suport treballa millor a concentracions més baixes de
pèptid.

Per les CNF
Els CNF-NPs també es tracten amb dues concentracions diferents de pèptids:
la primera de 6.5 mg/mL i la segona de 13 mg/mL per analitzar el seu
comportament i el seu efecte antimicrobià. Cal recordar que quan es tracta de
CNF i de pèptids, s’hidrobofitzen els CNF-NPs prèviament amb AKD per
afavorir l’adsorció dels pèptids únicament sobre la superfície del CNF-NP.
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Es comença inicialment pels valors de UFC comptats en les plaques quan es
posa en contacte els nanopapers tractats només amb AKD i el medi inoculat.
Aquests valors es mostren a la Taula 5.27.
4

Taula 5.27 Comportament antimicrobià del CNF-NP tractat amb AKD.Expressat en UFC·10 /mL.

Mostra
24h pèpt.
24h pèpt.
24h pèpt.

UFC
Hores (medi)
2
6
24

UFC 1
896
956
nd

Blanc
UFC 2
909
982
nd

Mitjana
902,5
969
nd

Encara que s’hagi tractat el CNF-NP amb AKD, les UFC obtingudes són molt
similars a les obtingudes per un suport sense tractament, com s’ha pogut veure
en les altres discussions sobre el blanc. La mitjana de colònies segueix
augmentant tot i la presència dels CNF-NPs tractats amb AKD, per tant, es pot
afirmar que aquest tractament no reacciona ni inhibeix el creixement
antimicrobià.
Quan es tracta el CNF-NP amb una solució de 6.5 mg/mL de pèptids durant 24
hores d’immersió es comença a veure un inici d’activitat antimicrobiana (Taula
5.28).
Taula 5.28 Comportament antimicrobià del CNF-NP tractat amb una solució de pèptids de
4

concentració 6.5 mg/mL durant 24 hores d'immersió. Expressat en UFC·10 /mL.

Mostra
24h pèpt.
24h pèpt.
24h pèpt.

UFC
Hores (medi)
2
6
24

UFC 1
234
nd
nd

6,5 mg/mL
UFC 2
217
nd
nd

Mitjana
225,5
nd
nd

Durant les 2 hores de contacte entre el CNF-NP i el medi inoculat és quan el
nanopaper allibera tot el pèptid adsorbit. Per aquest motiu, a les 2h es veu una
disminució molt elevada de les colònies, tenint en compte que es parteix de 900
UFC/mL. El CNF-NP desprèn tot el pèptid, disminuint la majoria de colònies i a
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partir de les 6 hores el nanopaper permet al bacteri reproduir-se degut a la
manca d’efecte inhibitori.
Amb la finalitat d’analitzar el comportament antimicrobià del CNF-NP quan
s’augmenta la concentració de pèptid en la solució, es prova aquest anàlisi i
s’anoten els resultats en la Taula 5.29. En aquesta es pot observar com
augmentant la quantitat de pèptids, augmenta la duració de l’activitat
antimicrobiana del suport.
Taula 5.29 Comportament antimicrobià del CNF-NP tractat amb una solució de pèptids de
4

concentració 13 mg/mL durant 24 hores d'immersió. Expressat en UFC·10 /mL.

Mostra
24h pèpt.
24h pèpt.
24h pèpt.

UFC
Hores (medi)
2
6
24

UFC 1
207
539
nd

13 mg/mL
UFC 2
211
466
nd

Mitjana
209
502,5
nd

Encara que sembli que hi ha hagut un augment de les colònies, ja que es
passa de 209 UFC/mL a 502 UFC/mL, cal recordar que el blanc contenia 970
UFC/mL i que el valor de 502 és inferior a 970. De manera que durant les 2
primeres hores de contacte, el CNF-NP allibera molt ràpidament els pèptids
que tenen més facilitat per desprendre’s, però encara manté alguns pèptids
enllaçats, els quals va alliberant paulatinament durant les següents 4 hores.

Comparativa BC amb CNF
En les taules anteriors queden mostrats els valors de colònies inhibides per
cada suport. Mentre que pel BC-NP sí que es mostra certa inhibició quan es
tracta amb la concentració de 6.5 mg/mL que perdura durant les 6 hores, pel
CNF-NP només s’observa inhibició durant les primeres 2 hores de contacte.
Contràriament, quan s’augmenta la concentració a 13 mg/mL, pel BC-NP no hi
ha inhibició mentre que pel CNF-NP sí que n’hi ha i produeix l’efecte inhibitori
des del moment zero a les 6 hores de contacte. Aquesta no disminució de
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colònies per part del BC-NP es pot deure a les variacions d’adsorció dels
pèptids sobre el suport.

5.4.4 Tractament 3: Nanopartícules d’or
Es mantenen durant 24 hores les provetes dels diferents suports submergides
en la suspensió col·loïdal de nanopartícules d’or i es discuteixen els resultats.
Els resultats experimentals obtinguts es troben en els següents apartats.

Per la cel·lulosa bacteriana
Durant 24 hores el BC-NP és submergit en la suspensió de NPsAu mantenint
invariable el temps d’immersió i la concentració. Si per una concentració del
100% es mostra inhibició, llavors s’hauria de provar fins a quina dilució de la
suspensió es podria veure una disminució de les colònies formades pel bacteri.
Atès que el blanc es comporta de la mateixa manera que en els altres assajos,
es recorda només que inicialment es parteix d’unes 900 UFC/mL. Quan es
posa en contacte el medi amb les provetes tractades amb NPsAu, els resultats
no són gens favorables (Taula 5.30).
Taula 5.30 Comportament antimicrobià del BC-NP quan està tractat durant 24 hores en la
-4

suspensió de NPsAu. Expressat en UFC·10 /mL.

UFC
Mostra
Hores (medi)
24h NPsAu
2
24h NPsAu
6
24h NPsAu
24

UFC 1
nd
nd
nd

100%
UFC 2
nd
nd
nd

Mitjana
nd
nd
nd

No es mostra cap indici d’inhibició del creixement del bacteri amb les NPsAu.
Aquests resultats ja s’esperaven degut als dos assajos previs.
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Per les CNF
Mantenint inalterables les condicions amb les quals es treballa en l’apartat
anterior, s’anoten els resultats obtinguts pels CNF-NPs. Cal recordar que
aquests nanopapers han estat tractats amb AKD i que aquests es comporten
de la mateixa manera que quan es deixen en contacte amb el medi per l’apartat
dels pèptids. És a dir, el blanc té el mateix comportament enfront el
microorganisme: es parteix d’unes 900 UFC/mL.
Per caracteritzar l’activitat antimicrobiana que produeix aquest suport s’anoten
els resultats a la Taula 5.31.
Taula 5.31 Comportament antimicrobià del CNF-NP quan està tractat durant 24 hores en la
4

suspensió de NPsAu. Expressat en UFC·10 /mL.

UFC
Mostra
Hores (medi)
24h NPsAu
2
24h NPsAu
6
24h NPsAu
24

UFC 1
nd
Nd
nd

100%
UFC 2
nd
nd
nd

Mitjana
nd
nd
nd

No es veu una activitat antimicrobiana en el cas dels CNF-NPs tractats amb
nanopartícules d’or.

Comparativa BC amb CNF
En aquest cas, els dos comportaments són idèntics, ja que cap dels suports
van presentar increments de pes i tampoc varen demostrar que hi hagués halo
d’inhibició al voltant de les provetes.
La no visualització de l’activitat antimicrobiana demostra que no hi ha interacció
entre les nanofibres i les nanopartícules d’or pel mètode d’immersió.
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6 CONCLUSIONS
A l’inici del treball es perseguia l’objectiu de funcionalitzar un suport
nanocel·lulòsic per aportar-li propietats antimicrobianes enfront diferents
microorganismes. Un cop analitzats els resultats obtinguts durant tot el treball
s’extreuen les següents conclusions:


S’han fabricat nanopaper a partir de cel·lulosa bacterial i nanofibres de
cel·lulosa

fabricades mitjançant oxidació TEMPO. La caracterització

mecànica indica altes propietats de resistència a tracció i rigidesa dels
nanopaper fabricats.


Els suports tractats amb clorur de benzalconi han demostrat una
destacable

activitat

antimicrobiana

i

antifúngica.

L’adsorció

del

bactericida en els nanopapers ha inhibit les colònies en l’assaig
quantitatiu, mostrant unes reduccions del 72% per BC-NP i del 85% per
CNF-NP. Els millors comportaments antibacterians s’han observat a
concentracions més baixes del 1% de clorur de benzalconi.


Tractar els nanopapers amb pèptids ha aconseguit inhibir el creixement
del bacteri B. subtilis però no del fong A. niger. Mentre que pel CNF-NP
queda demostrat que un augment de la concentració de la solució afecta
positivament a la inhibició del bacteri, aquest comportament no és seguit
pel BC-NP, el qual no té activitat antibacteriana a la concentració de 13
mg/mL.



No s’ha vist cap indici d’activitat antimicrobiana quan els pèptids són
aplicats en massa en el CNF-NP.



El pretractament dels CNF-NPs amb AKD ha ajudat a retenir els pèptids
en les nanofibres. Fins ara no s’ha trobat cap article amb pèptids en
suports nanocel·lulòsics on els pèptids es mantinguin actius.
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El

tractament

amb

NPsAu

no

té

l’efecte

desitjat

enfront

els

microorganismes a inhibir, independentment del nanopaper. Aplicar les
nanopartícules d’or en massa o per immersió ha tingut el mateix efecte
negatiu.


Com a conclusió final, es pot dir què es possible donar propietats
antimicrobianes als nanopaper mitjançant diferents tipus de substancies
antimicrobianes i mantenir aquestes substancies actives un cop fixades
en el suport.
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7 PRESSUPOST
Els costos associats a la realització d’aquest treball estan detallats a les taules
Taula 7.1, Taula 7.2 i Taula 7.3. Es dividirà el pressupost en tres seccions: la
primera, el cost dels equips; la segona, el cost del material; i finalment el cost
de la mà d’obra. També es determinarà el cost dels subministraments, és a dir,
els costos de l’aigua i de l’electricitat.
El cost dels equips es mostra en la Taula 7.1, on es detalla el valor inicial, és a
dir, el preu de l’equip, i el valor final d’aquest. Amb aquests dos valors s’obté
l’amortització anual (AA).
Taula 7.1 Cost dels equips emprats en la realització d'aquest treball.

Per l'obtenció de cel·lulosa bacteriana
Equip
Valor inicial (€) Valor final (€) AA (€/any)
Agitador de mostres
700
105
59,5
Estufa
1.500
225
127,5
Balança analítica
2.000
300
170
Autoclau
7.500
1.125
6.375
Per l'obtenció de CNF
Balança
450
67,5
38,25
Agitador mecànic
1.200
180
102
pH-metre
100
15
8,5
Bomba de buit
800
120
68
Homogeneïtzador
20.000
3.000
1.700
Per la formació de NPs
Ultraturrax
3.000
450
255
Sonicador
5.800
870
493
Nevera
1.000
150
85
Rapid-Köthen
12.000
1.800
1.020
TOTAL AMORTITZACIÓ ANUAL
10.501,75

El valor inicial s’ha trobat fent recerca, en canvi, pel valor final s’ha de tenir en
compte que és el 15% del valor inicial. En aquest treball s’ha suposat una vida
mitjana dels equips de 10 anys, de manera que per trobar l’amortització anual,
es restaran els dos valors (inicial menys final) i es dividirà pels 10 anys de vida
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útil. Els mateixos equips que s’han utilitzat en diverses activitats només es
tindran en compte una vegada i sempre on s’utilitzin per primer cop.
Seguint pels materials i reactius emprats per la realització del treball, a la Taula
7.2 es mostra el preu de cada component, les unitats utilitzades i el preu final.
Taula 7.2 Cost dels materials i els reactius per la realització del treball.

Per l'obtenció de cel·lulosa bacteriana
Materials i reactius
Preu (€/unitat) Unitats Preu total (€)
13,26
1
13,26
Glucosa
7,65
1
7,65
Extracte de llevat
27,46
1
27,46
Peptona bacteriana
49,39
1
49,39
Àcid cítric
34,33
1
34,33
Fosfat disòdic
18,26
1
18,26
Sulfat de magnesi heptahidratat
30
1
30
Hidròxid sòdic
30
5
150
Erlenmeyer
Per l'obtenció de les CNF
20,19
1
20,19
Hipoclorit sòdic
220
1
220
TEMPO
109,39
1
109,39
Bromur sòdic
90,89
1
90,89
Hidròxid sòdic
2,14
2
4,28
Vas de precipitats
45
1
45
Guants de plàstic
Pels medis nutritius
9,21
1
9,21
Extracte de carn
32,56
1
32,56
Peptona de caseïna
5,99
1
5,99
Clorur sòdic
104,48
2
208,96
Agar - agar
107,39
1
107,39
Peptona de carn
44,53
1
44,53
Maltosa
0,3
20
6
Aigua desionitzada
7
75
525
Placa Petri
Pels tractaments
49,39
1
49,39
Clorur de benzalconi
11
1
11
AKD
2.000
1
2.000
Pèptids
272
1
272
Nanopartícules d'or
TOTAL MATERIALS I REACTIUS
4.047,6
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Els components que han sigut aportats pel grup LEPAMAP, com la fulla de pi
blanquejada, els microorganismes i el bacteri A. xylinum no es tenen en compte
en el cost dels materials i reactius.
Pel cost de la mà d’obra s’analitzen les hores dedicades a les activitats que
formen part d’aquest treball i es multipliquen pel preu d’una hora de treball. Els
valors es mostren a la Taula 7.3.
Taula 7.3 Cost de la mà d'obra del projectista.

Activitat
Tria del projecte
Redacció del full de projecte
Recerca bibliogràfica
Producció de BC i CNF
Producció de NP
Caracterització del NP
Aplicació dels tractaments
Anàlisi d'adsorció
Anàlisi qualitatiu
Anàlisi quantitatiu
Discussió dels resultats
Redacció de la memòria
TOTAL MÀ D'OBRA

Durada (h)
20
8
45
56
90
6
120
150
126
126
56
120
1.619

Preu (€/h)
0
5
0
10
10
10
20
20
20
20
10
10
185

Preu total (€)
0
40
0
560
900
60
2.400
3.000
2.500
2.500
560
1.200
13.720

Pels costos de subministraments, com és el projectista qui realitza les activitats
i qui utilitza el material i els equips, es considera que el valor d’aquest cost
equival al 15% del total de la mà d’obra.
Si s’aplica aquest 15% sobre els 13.720€ s’obtenen uns costos de
subministraments de 2.058€.
S’agrupen els costos per obtenir el cost total del projecte en una mateixa taula
(Taula 7.4). En aquesta s’observa que el cost de la mà d’obra és el més elevat,
seguit per l’amortització anual dels equips emprats.
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Taula 7.4 Cost total del projecte.

Amortització anual
Materials i reactius
Mà d’obra
Subministraments
TOTAL

10.501,75€
4.047,60€
13.720€
2.058€
30.327,35€

En la Figura 7.1 es mostra la proporció en què ha estat distribuït el cost del
projecte. Es pot veure com la mà d’obra és el cost més important d’un projecte,
seguit per l’amortització anual dels equips.

Figura 7.1 Distribució dels costos del treball.
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8 PLANIFICACIÓ DEL PROJECTE
Per portar a terme la planificació del projecte s’ha fet servir l’eina Project
Professional. Aquesta s’inicia el divendres 01 de maig de 2015 i després de 4
mesos, el dimecres 02 de setembre de 2015, es finalitza. Es pot veure la
planificació a la Figura 8.1 mostrada a continuació.

Figura 8.1 Planificació del projecte
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