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RESUM 

El camp de les nanopartícules ha crescut considerablement en els darers anys per la necessitat de la 

nanotecnologia en productes cotidians de cada vegada més miniaturitzats. Aquest elevat consum de 

nanopartícules ha fet augmentar la preocupació cap als possibles impactes que poden generar en el 

medi i en els éssers vius, ja que hi ha pocs estudis sobre aquests possibles impactes. Unes 

nanopartícules molt utilitzades sobretot en el camp de la medicina són les nanopartícules de plata, 

utilitzades com a agent antimicrobià i sobretot per a tractar creamdes. 

El pròposit d’aquest estudi és analitzar el comportament de les nanopartícules de plata en el medi 

ambient, en concret en les plantes (enciams), sabre quanta plata i en quin estat estan les nanopartícules 

absorbides per l’enciam i la quantitat que trasloca de les arrels cap a les fulles. També és important 

descobrir variables que facin augmentar la quantitat de nanopartícules absorbides per les arrels i també 

les nanopartícules traslocades a les fulles. Per això, un objectiu important d’aquest any ha estat millorar 

els resultats anteriors mitjançant la modificació de diferents processos. Per a cumplir aquests objectius 

es van fer diferents experiments amb cultius fortificats amb nanopartícules de plata, que es van digerir 

mitjançant dos processos diferents segons l’experiment, la digestió enzimàtica i la digestió completa, 

després de digerir les mostres resultats es van analitzar amb el ICP-OES i el ICP-MS per quantificar la 

plata que contenia les mostres, a més es va determinar la presència de plata iònica i nanopartícules 

mitjançant un mode amb el ICP-MS, el mode de la partícula aïllada. 

Un cop analitzades les mostres, els resultats han demostrat que alguns dels canvis realitzats per a 

obtenir millors resultats aquest any, han estat efectius i d’altres no tant, el canvi que millors resultats ha 

donat ha estat l’agitació mitjançant agitadors magnètics. També s’ha aconseguit veure com les plantes 

absorbien plata i la traslocaven a les fulles. A més, s’ha pogut veure com a les arrels hi ha presencia de 

plata, però no s’ha arribat determinar la presencia de nanopartícules a les fulles. Finalment, cal dir que 

fan falta més modificacions i experiments per millorar les desviacións estàndard dels resultats i també 

alguna manera de filtrar les mostres per a la tècnica SP-ICP-MS sense perdre la gran majoria de 

nanopartícules i així poder trobar AgNPs a les fulles. 
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RESUMEN 

El campo de las nanopartículas ha crecido considerablemente en los últimos años por la necesidad de la 

nanotecnologia en productos cotidianos de cada vez más miniaturizados. Este elevado consumo de 

nanopartículas ha hecho aumentar la preocupación hacia los posibles impactos que pueden generar en 

el medio ambiente y en los seres vivos, porque hay pocos estudios sobre estos posibles impactos. Unas 

nanopartículas muy utilizadas sobretodo en el campo de la medicina són las nanopartículas de plata, 

utilizadas como agente antimicrobiano i sobretodo para tratar quemaduras. 

El propósito de este estudio es analizar el comportamiento de las nanopartículas de plata en el medio 

ambiente, en concreto en las plantas (lechugas), saber cuanta y en que estado estan las nanopartículas 

absorbidas por la lechuga y la cantidad que trasloca de las raíces hacia las hojas. También es importante 

descubrir variables que hagan aumentar la cantidad de nanopartículas absorbidas por las raíces y 

también las nanopartículas traslocadas a las hojas. Por eso, un objetivo importante de este año ha sido 

mejorar los resultados anteriores mediante la modificación de diferentes procesos. Para poder cumplir 

estos objetivos se hicieron distintos experimentos con cultivos fortificados con nanopartículas de plata, 

que se digirieron mediante dos procesos distintos según el experimento, la digestión enzimática y la 

digestión completa, después de digerir las muestras resultantes se analizaron con el ICP-OES i el ICP-MS 

para cuantificar la plata que contenían las muestras, además se determinó la presencia de plata iónica y 

nanopartículas mediante un modo con el ICP-MS, el modo de la partícula aislada. 

Una vez analizadas las muestras, los resultados han demostrado que algunos de los cambios realizados 

para obtener mejores resultados este año, han sido efectivos y otros no tanto, el cambio que mejores 

resultados ha dado ha sido la agitación mediante agitadores magnéticos. También se ha conseguido ver 

como las plantas absorbían plata y la traslocaban a las hojas. Además, se ha podido ver como en las 

raíces hay presencia de plata, pero no se ha llegado ha determinar la presencia de nanopartículas en las 

hojas. Finalmente, hace falta decir que se necesitan más modificaciones y experimentos para mejorar 

las desviaciones estándar de los resultados y también alguna manera de filtrar las muestras para la 

técnica SP-ICP-MS sin perder la gran malloria de nanopartículas i así poder encontrar AgNPs en las hojas. 
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ABSTRACT 

Nanoparticles’ field has experienced an exponential growth in last years due to the need of 

nanotechnology in everyday items, which are further miniaturized day by day. This high consumption of 

nanoparticles has risen a concern about their potential impact on the environment and life, very few 

studies have been portrayed over these possible harms. Some very spreadly used nanoparticles, 

specially in medicine, are silver nanoparticles, which are used as antimicrobials in burnt patients. 

 

The objective of the present study is to analyze the behaviour of silver nanoparticles in the 

environment, in plants (lettuce) to be more precise, to determine the amount of nanoparticles absorbed 

by the plant and the amount of it displaced by the roots to the leafs. It’s also important to discover the 

factors that increase the nanoparticles absorbed by the roots and the ones that increase its 

displacement to the leafs. This is why one of the objectives established in this study is to improve the 

results obtained in previous ones, modifying different procedures. To accomplish these objectives 

several experiments have been performed with silver nanoparticle fortified crops, which were digested 

through two different systems depending on the experiment, enzymatic digestion and complete 

digestion. Once the samples were digested, they were analyzed with an ICP-OES and an ICP-MS in order 

to quantify the amount of silver captured by them. The presence of ionic silver and nanoparticles was 

also determined with the ICP-MS’ single particle mode. 

 

Once analyzed all samples, the results have shown that some of the changes applied to these have 

offered better values than the ones obtained in previous studies, some more effectives than others. The 

modification that has offered the best results has been magnetic stirring. It has also been possible to 

observe how plants absorb silver and displace it to its leafs. Furthermore, the presence of silver in the 

roots has been confirmed, but the presence of nanoparticles on the leafs has not been determined yet. 

Finally, more changes and experiments should be performed in order to improve the standard 

deviations of the results, as well as to manage some way of filtering the samples without losing most of 

the silver nanoparticles (AgNPs) to determine its presence in leafs through SP-ICP-MS technique. 
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1-INTRODUCCIÓ 

1.1- Nanopartícules i la plata: 

La nanotectologia es defineix com la producció i aplicació d’estructures, dispositius i sistemes mitjançant 

el control de la forma i el tamany de materials en una escala nanomètrica. Aquesta escala comprèn des 

del nivell atòmic al voltant de 1nm fins a aproximadament 100nm.(1) El camp de les nanopartícules ha 

crescut molt en els últims 20 anys per la necessitat que es té de la nanotecnologia a mesura que la 

miniaturització es torna més important en àrees com la informàtica, sensors, aplicacions biomèdiques, 

les imatges, la impressió, la catàlisis química, cosmètics, sintesis de materials, articles de consum (tèxtils, 

materials d’esport, recobriment de vidres)...(2,1,3) 

La plata ha estat utilitzada desde fa molt, principalmet per la desinfecció de l’aigua, ja que els ions de 

plata i els compostos a base de plata són molt tòxics per als microorganismes. Després a partir del segle 

XVII se descriu com a un producte medicinal per a molts propòsits i a partir del segle XIX es va començar 

a utilitzar el nitrat de plata com a gotes pels ulls dels nadons que tenien conjuntivitis. Més tard, al 1920 

es van aprovar les solucions de plata iónica com agents antibacterians, i actualment té molts més usos 

en medicina, sobretot per evitar la infecció en pacients amb cremades. Químicament, la plata (Ag) 

poseeix un nombre atòmic 47 i l’estat d’oxidació més comú és ±1, tot i això també es pot trobar com ±2 i 

±3.(1,4,3) 

Les nanopartícules de plata (AgNPs), es consideren aquelles amb un tamany entre 1 i 100nm a les tres 

dimensions. D’acord a la disminució del tamany, la relació entre l’àrea superficial i el volum 

s’incrementa de forma molt important, lo que provoca moltes modificacions en les seves propietats 

químiques, biològiques i físiques.(1) 

1.2- Relació  nanopartícules de plata amb el medi ambient i amb la salut: 

No s’ha aconseguit avançar molt sobre els impactes que causen les nanopartícules de plata en el medi 

ambient. És necessari seguir investigant per poder determinar la  interacció i efecte de les 

nanopartícules amb un entorn amb múltiples factors.(5) 

Pel que fa a l’impacte de les nanopartícules en éssers vius, en un estudi realitzat amb rates es va evaluar 

la biodisponibilitat de plata despres de l’administració oral de AgNPs, i es va veure que de un 1 a 4% de 

la dosis oral arriba a la circulació sistemàtica, també es va demostrar l’ingrés de plata per inhalació al 

trobar-ne presència en varis teixits. El que també s’ha pogut determinar són els principals organs 

afectats per la contaminació de AgNPs, que són la melsa, els ronyó, el fetge i possiblement en menor 

quantitat cervell i testicles. Tot i això, no hi ha molta informació sobre la contaminació per AgNPs en 

humans, bàsicament la contaminació es produeix per la dèrmis i per ingestió, i provoca Argiria o 

Argirosis, que és la decoloració blau-grisàcea de la pell o ulls.(1) 

Les fonts principals de contaminació per AgNPs que afecten el medi ambient són antropogèniques i 

provenen sobretot de productes com tèxtils, electrònics, cosmètics, envasos d’aliments, dispositius 

mèdics, desinfectants d’aigua i aerosols ambientals. Tot i això, també s’ha trobat gran quantitat de 

nanopartícules de plata en zones mineres d’extracció de plata.(1,3) 
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Quan s’alliberen les AgNPS al medi ambient, pateixen varies transformacions, com l’agregació i altres 

com l’adsorció i la dissolució, el problema ve donat quan al dissoldrer-se en contacte amb altres 

substàncies presents al medi acaba formant clorur de plata i sulfur de plata, ja que aquest últim és molt 

estable, i a més, es pot trobar en grans quantitats a estacions depuradores d’aigües residuals i en 

reserves d’aigua dolça. La problemàtica en cossos d’aigua dolça es dona quan una gran fracció de la 

plata alliberada s'absorbeix a la matèria particulada en suspensió i és transferida als sediments, on 

poden ser emmagatzemats, patir transformacions, acumular-se, o tornar a quedar en suspensió 

depenent de les condicions físiques, químiques i biològiques. Posteriorment es poden observar canvis 

relacionats amb l’estrés oxidatiu en els peixos per causa tòxica i també en embrions.(1) 

La incineració de residus i l’acumulació de materials que contenen plata provoca l’acumulació de AgNPs 

en el sòl. Un dels problemes en la contaminació dels sòls per AgNPs és que les condicions d’aquests són 

molt complexes i variables, això dificulta predir on i com afectaran les AgNPs presents. A part de les 

propietats del sòl també efecten les característiques de la partícula a la biodisponibilitat de AgNPs.(1,3) 

1.3-Tècniques analítiques: 

Pel que fa a la determinació analítica, excepte en el cas de treballar amb nanomaterials purs, la majoria 

de mostres necessiten una preparació prèvia abans de la seva anàlisis mitjançant moltes de les 

tècniques analítiques utilitzades. Aquests tractaments consisteixen en eliminar la matriu o separar-la de 

les nanopartícules.(2) 

Els tractaments de les mostres més comuns són la digestió, la centrifugació, la filtració, la ultrafiltració, 

la dialisis, l’extracció en fase líquida i l’extracció en fase sòlida. La digestió s’utilitza per digerir les 

mostres que són sòlides i contenen nanopartícules inorgàniques. Cada tractament s’utilitza per 

aconseguir el tractament de diferents tipus de mostres i per a obtenir mostres posteriors amb 

propietats específiques per a les anàlisis a realitzar. (figura 2)(6,7) 
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Les tècniques d’anàlisi més comunes per a la determinació de nanopartícules són les següents: 

Les tècniques de microscòpia d’electrons, com la microscòpia electrònica de restreig (SEM) i la 

microscòpia electrònica de transmissió (TEM), són considerades unes de les millors tècniques d’anàlisis 

per a nanopartícules, perque poden visualitzar les nanopartícules i donar informació sobre les seves 

característiques físiques. Tot i això, no són una bona eina per quantificar-les. 

Les tècniques de dispersió de llum, com la dispersió de llum dinàmica (DLS) i l’anàlisi de seguiment de 

nanopartícules (NTA), són les més comunes per mesurar el tamany de les nanopartícules en suspensions 

aquoses. Aquestes tècniques presenten limitacions al interpretar els resultats quan hi mostres amb 

partícules de mides molt heterogènies. 

La espectroscòpia d’absorció de raigs X, és una tècnica específica per aportar informació sobre l’entorn 

molecular d’un metall o un metal·lòide.  

Les tècniques d’espectroscòpia atòmica s’utilitzen bàsicament per detectar i quantificar nanopartícules 

inorgàniques en mostres complexes. A més, són considerades tècniques molt versàtils que poden fer 

analísis multielementals i de forma rápida i sensible. L’absorció atòmica  amb atomització 

electrotèrmica (ET-AAS), l’espectrometria d'emissió òptica de plasma d’acoblat inductiu (ICP-OES) i 

espectrometria de masses de plasma d’acoblament inductiu (ICP-MS)  són les tècniques més importants 

Figura 1. Pretractaments més comunts de mostres per determinar NP en mostres líquides, sòlides i gaseoses. (6) 
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i utilitzades que es poden emprar per a deteccions sensibles i per quantificar elements presents en les 

nanopartícules i les mostres.  La tècnica més utilitzada per identificar i quantificar nanopartícules 

inorgàniques  és l’ICP-M, ja que pot arribar a mesurar fins a ng.L
-1

. La tècnica consisteix en un sistema de 

nebulització (habitualment neumàtica), un plasma d’acoblament inductiu que atomitza i ionitza la 

mostra, una interfase que  extreu els ions i finalment aquests es separen d’acord al seu rati de 

massa/càrrega a l’espectròmetre d masses i són detectats i quantificats. El ICP-OES, en canvi, té el límits 

de detecció a nivell de µg.L
-1

 i el ET-AAs té els límits de detecció entremig de les altres dues tècniques.(7) 

Finalment, el mòde partícula aïllada ICP-MS (SP-ICP-MS) és un mode d’adquisició de la tècnica ICP-MS, 

que serveix per discriminar el senyal procedent de les nanopartícules en suspensió dels elements 

dissolts, així com la mida de lesnanopartícules, bàsicament s’utilitza per fer analísis on s’ha de 

caracteritzar i quantificar nanopartícules a concentracions molt baixes i en matrius amb gran varietat de 

partícules i amb mides diferents. En aquesta aplicació, si el metall està en forma de nanopartícula, i el 

temps d’integració és l’adequat, no s’obté un senyal constant, i per això, si es donen les condicions 

d’anàlisi necessàries el detector tan sols detecta metall al entrar nanopartícules, és per això que en 

molts moments no detecta res, i per tant, el senyal no és constant. Així en la figura 2 és pot observar la 

quantitat de nanopartícules per la representació de la senyal amb el temps, on els pics més alts són 

nanopartícules, i l’histograma de la freqüència del senyal respecte al senyal, aquests dos tipus són els 

gràfics característics per el mòde SP-ICP-MS. Quan la solució és homogènia ( no hi ha nanopartícules) el 

senyal és constant i només s’observa una gausiana, en canvi quan hi ha dues gausianes, la primera 

formada pels registres on no hi ha nanopartícules i una segona més ample que representa la quantitat 

de nanopartícules.(8,9,7) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. (a) Temps d’escanejat d’una nanopartícula en suspensió que conté formes dissoltes de l’element que conté la 

nanopartícula. (b) Histograma freqüència del senyal respecte al senyal.(9) 
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2-OBJECTIVES 

2.1-Objectives: 

The widespread use of silver nanoparticles in different fields of nanoscience and nanotechnology will 

increase human and ecosystem exposure to them. Thus, the most important objective in this final 

degree project is to improve our knowledge about the interaction of silver nanoparticles with plants 

(lettuce in this case) and their travel from the roots to the leaves, to understand their possible effect on 

the environment. 

 

This project is framed in a research group that already performed a study which detected problems 

concerning result precision, this is why one of the objectives of this study is to test different 

experimental conditions to improve the results obtained and their precision. It is also an aim of this 

work to learn new techniques to detect and quantify silver nanoparticles in complex samples. 

Specifically, it has allowed me to learn different types of sample treatments and analytical techniques 

like ICP-MS and ICP-OES. Finally, I also desired to improve my skills in relation to laboratory work, 

including the use of analytical instrumentation and obtaining good calibrations, to learn the appropriate 

prevention and security measures and, in general, being more efficient with my laboratory work. 
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3-PART EXPERIMENTAL 

3.1- Reactius i materials:   

-HNO3 Hiperpur 69%, Panreac (Canadà)   

-H202 30%, Sigma-Aldrich (USA)  

-Silver Standard Solution 1000 mg/L  (AgNO3 en HNO3), Merck (Alemanya) 

-H2O MilliQ Plus column (Millipore)   

-Flascó Polipropilè, Deltalab (Barcelona), 100 i 200 mL   

-Tub Polipropilè, Deltalab (Barcelona), 5 mL 

-Tub Poliestirè, Deltalab (Barcelona), 10 i 20 mL  

-Filtre acetat de cel·lulosa, Filterlab (Barcelona), 0’45 µm    

-Xeringa ús únic Polietilè, Terumo (Bèlgica), 10 mL i 24 mL 

-Pipeta Pasteur Polietilè, Rubilabor (Mèxic), 3 mL   

-Micropipeta BioPettePlus, Labnet (Polònia), 1 i 5 mL 

-Micropipeta BioPettePlus, Labnet (Polònia), 100-1000µl  

-Micropipeta BioPettePlus, Labnet (Polònia), 20-200µl  

-Sulfat de zinc monohidratat, Panreac (Canadà)  

-Triòxid de molibdè, Panreac, (Canadà)  

-Nitrat de calci tetrahidratat, Panreac, (Canadà)  

-Sulfat d'amoni fèrric dodecahidrat, Panreac, (Canadà)  

-Clorur de manganès tetrahidratat, Panreac, (Canadà)  

-Nitrat de potassi, Merck, (Alemanya)  

-Sulfat de coure pentahidratat, Panreac, (Canadà)  

-Àcid bòric, Merck, (Alemanya)  

-Sulfat de magnesi, Sigma-Aldrich, (USA)  

-Hidrogenfosfat amònic, Sigma-Aldrich, (USA)  

-Àcid cítric anhidre, Panreac, (Canadà)  

-Enzim Macerozyme R-10 from Rhizopus sp, Serva Electrophoresis GmbH, (Alemanya) 

-Na(OH), Panreac, (Espanya) 
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3.2- Aparells i instruments:  

-ICP-OES System, Agilent 5100 Vertical Dual View, Agilent Technologies, (Japan)  

-ICP-MS Agilent 7500c, Agilent Technologies, (Japan)  

-Balança analítica, Mettler Toledo AX205, (Barcelona)   

-Balança analítica, Cobos Presicion ATX224, (Barcelona) 

-Ultrasons, P Selecta, (Barcelona)   

-Sistema digestiu microones, Speedwave xpert, Berghof (Alemanya)  

-Agitador incubador, Ecotron Standard, Infors HT (Suiza) 

-Agitador orbital, Stuart, (Staffordshire, UK) 

- Agitador magnètic, Multimix D, OVAN, (Barcelona) 

- Mesurador de pH, Crison, (Barcelona) 

 -Estufa, memmert, (Schwabach, Alemanya) 

3.3-Nanopartícules: 

Les nanopartícules emprades en aquest estudi eren de plata amb diferents mides i recobriments. A la 
taula 1 que hi ha a continuació es poden veure les característiques de les nanopartícules utilitzades i la 
empresa distribuïdora d’aquestes. 

 

3.4- Procediment experimental:  

Per aquest estudi, es va proposar un procediment experimental que consistia a afegir AgNPS i Ag iònica 
a diferents cultius d’enciams (Lactuca Sativa) amb medi hidropònic, l’adició es feia fortificant amb 
nanoparícules una solució nutritiva, anomenada solució de Hoagland. En haver absorbit les 
nanopartícules, després de 9 dies de tractament, els enciams podien passar per dos processos de 
tractament de la mostra diferents previament a l’anàlisis. Finalment l’anàlisi es podia fer amb l’ICP- MS o 
l’ICP-OES, per a fer un anàlisi quantitatiu ò utilitzant el mode SP-ICP-MS per a detectar la presència de 
nanopartícules. Per la determinació del contingut total de plata utilitzar un o altra instrument d’anàlisis 
depenia de la concentració de plata de la mostra, així per les arrels s’utilitzava l’ICP-OES i per les fulles 
de l’enciam s’utilitzava l’ICP-MS. 

 

 

 

 

Recobriment Mida (nm) Empresa distribuïdora Concentració (mg Ag/ml) 

Citrat 60, 100, 200 NanoComposix (USA) 0.02 

PVP 75 NanoComposix (USA) 5 

Taula 1. LListat de les nanopartícules emprades.(10) 
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3.4.1-Preparació del cultiu: 

EL medi de cultiu, en aquest cas la solució de Hoagland,  va ser escollida pel grup de recerca en un estudi 
anterior, mitjançant la revisió de diferents articles de temàtica semblant a l’estudi. A la taula 2 és pot 
veure les quantitats i els reactius emprats per a fer 2 L d’aquesta solució.  

 

Nom dels reactius Pes (mg) 

Sulfat de zinc monohidratat 0,44 
Triòxid de molibdè 0,032 

Nitrat de calci tetrahidratat 1312,8 
Sulfat d'amoni fèrric dodecahidrat 10,64 
Clorur de manganès tetrahidratat 3,62 

Nitrat de potassi 1213,2 
Sulfat de coure pentahidratat 0,16 

Àcid bòric 5,72 
Sulfat de magnesi 481,52 

Hidrogenfosfat amònic 230,06 

 

Una vegada preparada la solució nutritiva es fortificava amb nanopartícules ò plata iònica a diferents 
concentracions, pels experiments es van escollir nanopartícules de recobriment de PVP de 75nm i 
concentracions de 1, 3, 5, 7, 10 i 15 ppm. També es van fortificar les solucions amb nanopartícules de 
diferents mides recobertes per citrat, es van utilitzar AgNPs de 60, 100 i 200 nm. 

Per a preparar la solució de nanopartícules de plata es seguia un procediment escollit pel grup de 
recerca anteriorment, el procediment consisteix en sonicar la solució mare de nanopartícules durant 5 
minuts i després agitar la solució durant un minut, per així poder desfer agregats de nanopartícules i que 
la solució sigui homogènia. Aquest procediment de sonificació i agitació es feia servir sempre després 
d’un període de repòs de les solucions o mostres. També es feia una solució intermitja de la solució de 
plata iònica, per així poder aconseguir concentracions a l’ordre de ppb. En tots els casos les dissolucions 
es preparaven amb aigua mili-Q. 

Els experiments començaven amb la compra dels enciams, la quantitat depenia dels diferents 
tractaments i quantitat de replicats que es volien fer. Per començar es feia la neteja dels enciams amb 
aigua mili-Q per llevar les restes de terra i també de fertilitzants. Després es preparava 2 L de la solució 
de Hoagland amb els diferents reactius, una vegada preparada la solució s’ajustava el pH amb NaOH 1M 
per fer el mèdi menys àcid, la solució inicial sempre es trobava a un pH de 4,4 aproximadament i es 
basificava la solució fins a un pH de 5,7 més o menys. Un cop preparada la solució, s’afegia la quantitat 
calculada dels diferents tipus de nanopartícules de plata o plata iònica, depenent de l’experiment, dins 
flascons de polipropilè de 100 ml prèviament tarats, es pesava la quantitat de plata afegida i a 
continuació s’emplenaven els flascons amb la solució nutritiva fins a arribar als 100 g a la balança. Una 
vegada fortificada la solució nutritiva es feien unes rodetes de poliestirè expandit amb un forat enmig 
per on es passava les arrels dels enciams i s’utilitzava la rodeta a forma de tap per al flasco de 
polipropilè on hi havia la solución nutritiva fortificada. Per acabar s’introduia una barra magnètica 
d’agitació al pot i també es recobria amb paper d’alumini per evitar la oxidació de les nanopartícules pel 
contacte amb la llum (a la figura 3 es pot veure l’esquema d’un cultiu), es posaven les mostres sobre els 
agitadors magnètics a 200 revolucions. 

Taula 2. LListat de reactius de la solució de hoagland i la quantitat emprada.(11) 
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3.4.2-Tractament de les mostres: 

Passats els 9 dies es treuen els enciams, els quals poden passar per dos processos preparatoris diferents 
depenent de la digestió de les mostres.  

-Digestió completa: 

Per fer la digestió completa primer les mostres es van treure del flascó, es van netejar amb aigua mili-Q, 
es va separar l’arrel de les fulles mitjançant un bisturí i es van posar a assecar les mostres a l’estufa 
durant 24 hores a 60º C. Una vegada assecades es van treure les mostres de l’estufa i es van pesar per a 
càlculs posteriors. Després de pesar les mostres s’introduïen generalment 12 mostres dins els 12 
reactors del microones, com es pot veure a la figura 4 (a vegades depenent de les mostres no 
s’utilitzaven tots els reactors), després es trituraven amb una vareta de vidre s’afegien 9 ml d’àcid nítric 
suprapur i 1 ml de peròxid d’hidrogen, sempre intentant que els trossos de mostra quedessin tots dintre 
els reactius. 

EL programa utilitzat per fer la digestió completa amb el forn de microones, tal i com es pot veure a 
l’exemple de la figura 5 , tenia 15 minuts de durada, s’arribava a 180º C de temperatura, als 5 minutsde 
l’inici del programa, amb una potència de 70 W.  

Figura 3. Esquema d’una mostra.(12) 

Una vegada preparats els cultius, és mantenen amb la 
mateixa solució i amb agitació constant durant 9 dies. 
En aquests 9 dies la llum artificial colocada sobre les 
mostres està encesa 16 hores diàries i les 8 hores 
restants esta apagada. 
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Un cop digerides les mostres s’introduïen en tubs de 20 ml prèviament tarats i s’enrrassaven amb aigua 
mili-Q, sempre intentant no deixar restes al reactor, com es pot veure en la figura 6 la mostra abans i 
després de estar digerida, després es pesaven les mostres una vegada refredades  i es feia una neteja 
dels reactors tornant a fer una digestió amb 10 ml d’àcid nítric a cada reactor. 

Figura 5. Lectures d’una digestió del forn de microones.. 

Figura 4. Reactors del forn de microones amb la mostra preparada per a ser digerida. 
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Per acabar s’esperava a que les mostres es refredessin i s’analitzaven en un periode màxim de 24 hores 
després de la disgestió. Les condicions i tot el procediment de digestió es va extreure d’un estudi 
anterior del grup de recerca. 

-Digestió Enzimàtica: 

Per fer la digestió enzimàtica, es van netejar les mostres amb aigua mili-Q i es van separar les arrels i les 
fulles per després tallar a trossets les mostres amb unes tisores i acabar-les introduint dins tubs de 20 
ml. Seguidament, es va preparar un tampó d’àcid cítric amb 0.0385 g de l’àcid i 100 ml d’aigua mili-Q, es 
va corregir el pH del tampó amb NaOH 1 M a un rang entre 3,5-7 de pH. A continuació, també es va 
preparar una solució de Maceroenzim R-10 de Rhizopus SP. amb 1,5 g del maceroenzim R-10 i 30 ml 
d’aigua mili-Q. Es va afegir 8 ml del tampó d’àcid cítric als tubs amb les mostres trossetjades i també es 
va afegir 2ml de Maceroenzim R-10 al tub. Seguidament, es van introduir les mostres a l’incubador 
durant 24 hores a una temperatura de 37ºC i una agitació de 120 revolucions. Un cop passades les 24 
hores es van deixar reposar les mostres digerides per refredar-les i es van filtrar primer amb paper de 
filtre i després amb un filtre d’acetat de cel·lulosa de 0,45 µm. Finalment, és van diluir les mostres amb 
aigua mili-Q i és va fer l’anàlisis el mateix dia. Les mostres es van diluïr més cops per a analitzar amb el 
mòde SP-ICP-MS, ja que es necessitava una concentració de plata al voltant de 1 ppb.  Aquest 
procediment i les condicions per a la digestió enzimàtica es va extreure d’un estudi anterior. 

 

 

 

Figura 6. Mostres d’arrels, abaix abans de ser digerides i a dalt després de la digestió. 
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3.4.3- Determinació mitjançant ICP-OES i ICP-MS:  

En acabar les digestions, les mostres s’analitzaven amb el ICP-OES ò el ICP-MS per quantificar la plata 
present a les mostres, a la figura 7 es poden veure unes mostres essent analitzades amb el ICP-MS. En el 
cas de les mostres digerides per digestió completa s’analitzaven les mostres de les arrels amb tubs de 10 
ml a l’ICP-OES, ja que tenien concentracions de plata més elevades i les mostres de fulles s’analitzaven 
amb tubs de 5 ml a l’ICP-MS. Per les mostres digerides per digestió enzimàtica, les arrels primerament es 
passaven a un tub de 10 ml i s’analizaven amb el ICP-OES per quantificar la plata i fer la posterior 
dil·lució a 1 ppb i per les fulles la mostra es va passar a tubs de 5 ml, es va quantificar la plata amb el ICP-
MS i no va fer falta diluïr més les mostres, perque ja tenien una concentració propera a 1ppb, al tenir 
totes les mostres amb concentracions al voltant de 1 ppb és va fer la determinació mitjançant el mòde 
SP-ICP-MS per comprovar si la plata estava en forma iònica o en forma de nanopartícula. Per a tots 
aquests procediments, excepte el mòde SP-ICP-MS, hi ha la necessitat d’utilitzar una recta patró, que es 
feia mitjançant una solució mare de 1000 ppm de Ag iònica. A la taula 3 i 4 que hi ha a continuació es 
poden veure les condicions de treball del ICP-OES i el ICP-MS respectivament. 

 

ICP-OES Agilent 5100 

Potència (W) 1.200 
λ (longitud d’ona) 328,068 

Temps de lectura (s) 1 
Velocitat bomba (rpm) 12 

Flux plasma (L/min) 12 
Temps estabilització (s) 20 

Visió Axial 
Replicats per mesura 3 

Nebulitzador Concèntric 
Cambra Ciclònica de doble pas 

 

ICP-MS Agilent 7500 c 

Potència (V) 1.550 
Massa mesurada 107 

Temps d’adquisició de mesura (ms) 10 
Temps de lectura (s) 60 

Velocitat bomba (rpm) 20 
Flux plasma (L/min) 12 

Temps estabilització (s) 15 
Nebulitzador Babington 

Cambra Scott doble pas 

 

 

Taula 3. Condicions del ICP-OES. 

Taula 4. Condicions del ICP-MS. 
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Per acabar el procediment experimental, cal dir que tots els utensilis reutilitzables es van deixar 24 
hores amb àcid nítric i aigua mili-Q per a la seva neteja i després es va esbandir, per així evitar 
problemes de contaminació de mostres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. ICP-MS amb mostres essent analitzades. 
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4-RESULTATS I DISCUSSIÓ 

Per determinar l’assimilació de plata i nanopartícules de plata en arrels i fulles dels enciams, es van fer 
diferents experiments amb distints tractaments de les mostres prèviament. A més també es van fer 
experiments per aconseguir uns resultats més concluients que els dels estudis anteriors, ja que en 
general les desviacions estàndard dels resultats eren massa grans. 

4.1-Estudi de la millora de resultats mitjançant diferents tipus de agitació: 

El fi últim d’aquest experiment era millorar els resultats obtinguts en un treball anterior, ja que la 
majoria de resultats tenien una desviació estàndard massa gran com per ser concloents, probablement 
per la no homogenitat de la solució de Hoagland fortificada i per la falta d’oxigenació de les arrels. És 
per això que es va decidir provar diferents agitacions durant els 9 dies de cultiu, es van escollir dos tipus 
d’agitacions, agitació magnètica i agitació orbital, a més a més, també es van fer cultius sense agitació 
per a poder comparar els resultats. 

L’experiment estava format per 12 enciams, els quals es van introduir en 100 ml de solució de hoagland 
fortificada a 1 mg.Kg

-1
 amb solucions de  nanopartícules de plata de 75nm recobertes de PVP. A part, 

també es van fer tres controls sense planta (solució de Hoagland fortificada a 1 mg.Kg
-1

), un per cada 
tipus de agitació i un sense agitació per determinar si hi havia una pèrdua de nanopartícules per molt 
que no hi hagués enciam. Les plantes es van deixar en la solució nutritiva fortificada amb AgNPs durant 
9 dies i després és van recollir, assecar i digerir mitjançant el microones segons el procediment. 

A la figura 8 i 9 es pot observar la concentració en pes de plata  en arrels i fulles per als dos tipus 
diferents d’agitació i sense agitació. Es pot veure clarament com en les arrels (figura 1) hi ha una 
concentració molt més elevada per a les mostres amb agitació magnètica i molt menys desviació 
estandard que per les mostres amb agitació orbital, i en les fulles, tot i ser més gran la concentració en 
l’agitació orbital, la desviació estàndard és tan gran que podria ser inferior a la concentració de l’agitació 
orbital. Per tant, per tenir una major concentració de plata i per haver-hi una menor desviació estàndard 
es va decidir que els següents experiments és farien tots amb agitació magnètica, ja que els resultats són 
més bons. Finalment, també es va veure que la concentració inicial dels tres blancs disminuïa al passar  
els 9 dies. 
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Figura 8. Concentració de Ag a l’arrel. 

Figura 9. Concentració de Ag a la fulla. 
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4.2-Estudi de la millora dels resultats mitjançant l’adició d’amoníac: 

El que es pretenia amb aquest experiment era millorar els resultats obtinguts en un treball mitjançant 
l’adició d’amoníac després de les digestions prèvies a l’anàlisi, ja que les desviacions estàndard eren 
massa grans i una possible causa era la precipitació de la plata com a clorur de plata (AgCl)(13). Aquest 
experiment es va fer fortificant una mostra d’un blanc de l’experiment anterior, després d’haver estat 
digerida la mostra, es va afegir a la mostra de fulla i arrel un 3% d’amoníac i un 10%, també és va 
analitzar una mostra de cada part de l’enciam sense amoníac. En total es van fer 3 mostres per analitzar 
per les arrels, amb els seus respectius duplicats i 3 mostres per les fulles també amb duplicats. 

A les taules 5 i 6 es poden observar els resultats d’aquests experiments, on hi ha els resultats per l’ICP-
MS i l’ICP- OES tant per arrels com fulles, és mostra un anàlisi fet al cap de 1 dia i també al cap de 3 dies 
per a cada quantitat d’addició de NH3. Al final es va poder concluir que l’efecte del NH3 no es rellevant.  

 

ARRELS 

 ICP-OES ICP-MS 

 Calibració externa Calibració externa Calibració interna (Rh) 

 1 dia 3 dies 1 dia 3 dies 1 dia 3 dies 

0% NH3 99 (6) - 103,6 (0,2) 93 (2) 85 (3) 114 (37) 

3% NH3 91(3) - 106,5 (0,4) - 94 (1) - 

10% NH3 97(3) - 95 (8) 95 (19) 97 (6) 101 (2) 

 

 

FULLES 

 ICP-OES ICP-MS 

 Calibració externa Calibració externa Calibració interna (Rh) 

 1 dia 3 dies 1 dia 3 dies 1 dia 3 dies 

0% NH3 103,6 (0,2) - 108 (4) 97 (2) 89,3 (0,7) 92 (2) 

3% NH3 103 (1) - 105 (3) - 99 (5) - 

10% NH3 102 (1) - 121 (5) 78 (5) 98 (1) 110,3 (0,2) 

 

4.3-Estudi de la concentració de plata amb Ag iònica i amb AgNPs: 

En aquest experiment, es volia comprovar com afecta la concentració de Ag iónica i la concentració de 
AgNPs a la captació de plata per part de les arrels i la seva traslocació a la fulla. A part també es volia 
comparar el comportament de la plata iónica i de les AgNPs. 

L’estudi estava format per 38 cultius d’enciams, 24 amb la solució de Hoagland fortificada amb AgNPs de 
PVP de 75nm i 18 amb la solució nutritiva fortificada amb Ag iònica, pels dos tipus de fortificacions 
també es van fer fortificacions de la solució nutritiva de Hoagland a diferents concentracions. Així durant 
9 dies és van tenir 4 rèpliques per a cada concentració diferent de la solució de Hoagland amb les  AgNPs 
i amb la Ag iónica, les concentracions utilitzades van ser 1, 3, 5, 7, 10 i 15 mg.Kg

-1
.  

A part de les mostres també es van fer dos tipus de blancs a mode de controls 2 blancs amb la solució de 
Hoagland fortificada a 1 mg.Kg

-1
 i 3 blancs sense la solució fortificada i amb enciam. Cal comentar, que 

gràcies als blancs sense fortificar es va poder veure que els reactors del microones estaven contaminats 

Taula 6. Recuperació de Ag de dissolucions obtingudes al fortificar dissolucions de digestions de fulles d’enciams no tractats. 

Taula 5. Recuperació de Ag de dissolucions obtingudes al fortificar dissolucions de digestions d’arrels  d’enciams no tractats. 
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i es va procedir a fer dues netejes després de digerir les arrels que tenen concentracions de plata més 
altes, a més, d’analitzar algunes de les neteges amb l’ICP-MS. 

Al acabar els 9 dies, on es deixa que les plantes absorbeixin la plata, les mostres es van digerir i analitzar 
segons el procediment explicat al tractament de mostres. Finalment es van tractar les dades i el 
resultats es poden veure a les figures 10 i 11. 

A la figura 10, es pot veure com una tendència a augmentar la concentració a mésura que augmenta la 
concentració de les solucions de Hoagland fortificades, també es pot veure com a les arrels amb 
solucions de Hoagland fortificades a concentracions de 10 i 15 mg.Kg

-1
 hi ha una gran desviació 

estandard. És possible que alguns dels enciams amb aquestes concentracions tan elevades deixen 
d’absorbir AgNPs perque el seu metabolisma es veu afectat, a la figura 12 es mostren els enciams. 

A la figura 11, es pot veure una tendència a les fulles, pareix que la concentració augmenta fins a les 
mostres amb Hoaglands fortificades a 7 mg.Kg

-1
 i després les concentracions van disminuïnt. Tot i això la 

concentració de AgNPs de les mostres amb Hoaglans fortificades a 5 mg.Kg
-1

 no segueix la tendència, 
Per això, caldria fer més experiments per estudiar-ho amb més profunditat. 

Un altra aspecte a tenir en compte, és que els enciams tan a fulles com arrels absorbeixen més la plata 
iónica que les nanopartícules de plata. Per les arrels, es creu que les concentracions per a la màxima 
absorció de AgNPs són 3 i 7 mg.Kg

-1
 a les Hoagland, ja que com es pot veure a les figures 10 i 11 tenen 

concentracions més elevades en fulles i arrels i menor desviació estàndard. 
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Figura 10. Concentració Ag a les arrels. 
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Figura 11. Concentració Ag a les fulles. 

Figura 12. Enciams després dels 9 dies d’estar en contacte amb AgNPs. 
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4.4-Estudi amb AgNPs de diferents mides: 

Seguidament, es va fer un estudi amb nanopartícules de plata de diferents mides per comparar el seu 
comportament, ja que existeixen estudis que indiquen que les nanopartícules de mides més petites són 
menys captades per les arrels però més traslocades cap a les fulles (10). A més, en un treball anterior 
s’havia pogut veure el mateix comportament amb nanopartícules de plata amb recobriment de pvp i es 
volien verificar aquest comportament. En aquest cas les nanopartícules estaven recobertes de citrat i 
tenien mides de 60, 100 i 200nm.  

Aquest cop, el blanc ens va indicar que no hi havia hagut gaire contaminació durant el procés de 
preparació de la mostra prèvia a l’analisis, així que es va seguir fent dues netejes dels reactors després 
de la digestió de les arrels. 

Com s’observa en els resultats que es poden veure a les figures 13 i 14, les arrels amb solucions 
fortificades amb nanoparticules de plata de citrat 60 capten més quantitat d’aquestes nanopartícules 
que les mostres d’arrels de AgNPs de citrat 100 nm. En canvi a les fulles passa totalment el contrari, les 
AgNPs de citrat 100 nm són les que més trasloquen de les arrels a les fulles.  Els resultats de les mostres 
amb solucions nutritives fortificades amb nanopartícules de plata de citrat 200, tant arrels com fulles 
mostren desviacions estàndard molt grans i per tant no es poden tenir en compte. 
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Figura 13. Concentració Ag a les arrels. 
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4.5-Estudi per a la indentificació de AgNPs mitjançant la tècnica SP-ICP-MS: 

Aquest estudi, tenia la finalitat de demostrar si la plata present de les arrels i les fulles es troba en forma 
de Ag iònica o AgNPs, per això es va utilitzar el mòde SP-ICP-MS. Per aquest estudi es van utilitzar 7 
enciams, 3 amb la solució de Hoagland fortificada amb AgNPs a una concentració de 3 ppm, uns altres 3 
amb concentracions de nanopartícules de plata a la solució nutritiva de 7 ppm i un blanc amb planta 
sense AgNPs. Després dels 9 díes amb la solució nutritiva fortificada les solucions és van digerir a 
l’incubador-agitador i després es van filtrar segons el procediment descrit a l’apartat de tractament de 
les mostres. Finalment, es van obtenir 14 histogrames, dels quals cap dona indicis clars de presència de 
nanopartícules, a les figures 15 i 16 es mostra la quantitat de plata tan per arrels com fulles, tot i que a 
les fulles hi ha una concentració molt baixa i una gran desviació estàndard per les fulles amb solució 
nutritiva fortificada a 7 ppm. També es pot veure a la figura 17 com hi ha alguns pics que sobresurten 
bastant de la mitjana de comptes, i això ens indica que si que hi ha presència de AgNPs en dues de les 
arrels, una amb la solució nutritiva fortificada a 3 ppm i una a 7 ppm. Finalment, la figura 18 d’una fulla 
amb concentració inicial a la solució de 3 ppm no acaba de tenir uns pics més alts que els de la mitjana 
de les comptes i finalmet, s’ha concluit que no contenia nanopartícules de plata. 
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Figura 14. Concentració Ag a les fulles. 
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Figura 15. Quantitat de plata a les arrels 

Figura 16. Quantitat de plata a les fulles. 
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Figura 17. Representació de la senyal amb el temps de dues arrels amb solució nutritiva 

fortificada a 3 i 7mg.Kg-1. 

Figura 18. Representació de la senyal amb el temps d’una fulla amb solució nutritiva fortificada a 3 

mg.Kg-1. 
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4.6-Estudi de la millora dels resultats del mode SP-ICP-MS:  

Per millorar els resultats que va donar l’anàlisi amb el mode SP-ICP-MS es van fer diferents tractaments 
després de la digestió enzimàtica a unes solucions de 8 ml d’àcid cítric i 2 ml de maceroenzim R-10 
fortificades amb nanopartícules de plata.  Es van fer  3 tipus de tractaments,  dues mostres es van filtrar 
sense sonicar abans de la filtració, a unes altres dues mostres se les va filtrar i sonicar abans de la 
filtració, a dues més, tan sols se les va sonicar i finalment a dues no se’ls hi va fer res. Els resultats que es 
van obtenir indiquen que possiblement la filtració reté moltes nanopartícules, ja que com es pot veure a 
la figura 19, d’una mostra sonicada i filtrada, és veuen molts de pics que sobresurten de la mitjana de 
comptes i en canvi a la figura 20, d’una mostra tan sols sonicada, no es veu cap pic que sobresurti molt 
de la mitjana de comptesCal dir, que no es van notar diferències entre les mostres sonicades i sense 
sonicar, tant les filtrades com los no filtrades. Finalmet a la figura 21 es pot veure un histograma d’una 
mostra sense filtrar i sonicada abans de la filtració, tot i que a la figura 19 es detecten nanopartícules al 
histograma no es poden arribar a veure. 
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Figura 20. Representació de la senyal amb el temps d’una mostra sonicada i sense filtrar. 

 

Figura 19. Representació de la senyal amb el temps d’una mostra sonicada i sense filtrar. 
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Figura 21. Histograma d’una mostra sonicada i filtrada. 
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5-ÈTICA I SOSTENIBILITAT 

5.1-Ètica i sostenibilitat: 

Aquest treball de fi de grau vol aportar més informació en tot el relacionat a les nanopartícules de plata i 

està enfocat sobretot a l’impacte que causen aquestes al medi ambient i a la salut dels éssers vius. S’ha 

pogut comprovar que una gran quantitat d’aquestes nanopartícules fa que els enciams amb una solució 

nutritiva s’acabin morint, es vol fer crida de la gravetat de la situació sobre la bioacumulació d’aquestes 

substàncies, ja que poden tenir molts efectes negatius tant en en el medi ambient com en organismes 

vius, a més encara no se sap ben bé les consequències a llarg termini que poden tenir aquestes 

nanopartícules i per tant fa falta concienciar del perill que suposen i fer més mesures reguladores arreu 

del Món.  

Per aquest estudi s’ha utilitzat gran varietat de AgNPs, tot i que sempre s’ha intentat emprar la menor 

quantitat possible. A més, la gestió que s’ha fet dels residus d’aquests experiments ha estat seguint la 

normativa tal i com especifiquen les etiquestes dels contenidors. A part de les nanopartícules també 

s’ha anat amb molta cura amb altres residus perillosos i s’ha manipulat en tot moment les substàncies 

utilitzades amb molta cura i amb les prevencions de seguretat  adequades. A més, cal indicar que també 

s’ha respectat les normes d’ús dels aparells emprats i els llocs de treball. 

Finalment, es vol puntualitzar que aquest treball no ha volgut fer còpia d’un altra en cap moment i s’han 

respectat els autors d’articles, dels quals s’ha aconseguit informació per poder dur a terme aquest 

treball, indicant els articles amb referències. 
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6-CONCLUSIONS 

6.1-Conclusions: 

The experiments and results of these studies have allowed us to reach the following conclusions: 

 

- Magnetic stirring probably improves results, thus it has been observed that if the solution is kept 

stirred, nanoparticles are absorbed at a higher rate and the standard deviation of replicas is lower. 

Probably filtration retain a high amount of nanoparticles, making impossible the determination of them 

in leafs through SP-ICP-MS. 

 

- It has been observed that lettuce absorbs silver from nutrient solutions to then displace it from the 

roots to the leafs. This has been proved through the quantification of silver after complete digestion. 

 

- It has also been proved that the roots have a higher concentration of the product than the one on 

leafs. These concentrations vary depending on the concentration of silver in the nutrient solution, 

whether if the fortification of the Hoagland solution contains Ag
+
 or AgNPs. They depend on 

nanoparticle size and plant conditions during cultivation too. 

 

- Through size variation experiments it has been determined that smaller size nanoparticles are better 

absorbed by the roots, but they are less displaced to the leafs than the ones with bigger size. 

 

- Finally, it has been confirmed that, despite the improvements applied, the standard deviations are still 

very high. This fact probably is due to the large number of parameters affecting the samples, which 

cause significant changes among replicas. However, the difficulty of controlling all these parameters 

must be taken into account too. 
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