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Els avenços en l’estudi de les bases moleculars del càncer han permès el desenvolupament de 

nous fàrmacs personalitzats a les necessitats de cada pacient, per tal de maximitzar el seu 

benefici. Estudis recents suggereixen que els exosomes, vesícules que presenten una mida 

compresa entre els 30 i els 100 nm, secretats per les cèl·lules tumorals i que contenen 

diferents biomolècules (mARN, miARN, proteïnes oncogèniques i angiogèniques...), poden ser 

utilitzades per la caracterització biomolecular del càncer i així, poder dissenyar una teràpia 

apropiada. No obstant això, la manca de sistemes de detecció de petites concentracions 

d’exosomes en mostres reals és un obstacle a l’hora de desenvolupar un test de diagnòstic, ja 

que no és possible normalitzar la quantitat de biomarcador respecte al nombre d’exosomes.   

L’objectiu del projecte en el qual s’engloba aquest Treball de Fi de Grau és el desenvolupament 

d’un biosensor ràpid, precís i de simple maneig basat en les guies bimodals per a la detecció 

d’exosomes, mitjançant un immunoassaig dirigit contra proteïnes de membrana, i la posterior 

detecció de mARN, corresponent a la variant 1 i 3a/b del gen de fusió EML4-ALK en càncer de 

pulmó, per mitjà d’un assaig genòmic.  

El biosensor de guies bimodals possibilita la detecció sense cap tipus de marcatge i la seva 

integració en dispositius point-of-care, on l’anàlisi es pot realitzar sense cap instrumentació 

addicional. A més a més, la seva elevada sensibilitat podria permetre detectar ARN 

directament en mostres reals sense cap amplificació.  

En conclusió, s’ha desenvolupat un biosensor específic per a la detecció d’exosomes amb la 

capacitat de detectar-los en mostres de medis tumorals amb un límit de detecció de 

          exosomes/mL. A més a més, en aquest treball s’ha aconseguit dissenyar els 

bioreceptors que possibilitaran la detecció del mARN contingut, fent els primers passos cap al 

desenvolupament d’un dispositiu integrat que permetrà la normalització del biomarcador 

respecte al nombre d’exosomes a temps real.  
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Advances in the study of the molecular basis in cancer have enabled the development of new 

personalized drugs customized for each patient in order to maximize their benefits. Recent 

studies suggest that exosomes, vesicles which have a size between 30 and 100 nm, secreted by 

tumor cells and which contain different biomolecules (mRNA, miRNA, oncogenic and 

angiogenic proteins…),can be used for biomolecular cancer characterization and thus, 

designing an appropriate therapy. However, the lack in the detection systems of small 

concentrations of exosomes on real samples is an obstacle in developing a diagnostic test, 

because it is not possible to standardize the amount of biomarker compared the number of 

exosomes.  

The aim of the project included in this Final Year Project is the development of a fast, specific 

and simple handling biosensor, based on bimodal waveguides biosensors for the detection of 

exosomes using an immunoassay against membrane proteins, and subsequent detection of 

mRNA corresponding to variant 1 and 3a/b of the fusion gene EML4-ALK in lung cancer, using a 

genomic test.  

Bimodal waveguide biosensor makes possible the detection without labelling and their 

integration in point-of-care devices, where the analysis can be performed without extra 

instruments. In addition, its high sensitivity could allow directly detection of RNA in real 

samples without amplification.  

In conclusion, we have developed a specific biosensor for exosomes detection with the ability 

to detect them in tumor cell culture with a limit detection of           exosomes/mL. 

Moreover, in this project we have achieved to design bioreceptors that will enable the 

detection of mRNA content, giving the first steps for the development of an integrated device 

that will allow the normalization of the biomarker compared to the number of exosomes at 

real time.  
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2 INTRODUCCIÓ  

2.1 Medicina personalitzada aplicada en càncer de pulmó  

2.1.1 Càncer de pulmó 

El càncer de pulmó és el tipus de càncer més freqüent i el principal causant de morts per 

càncer mundialment; segons dades de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) del 2012 van 

haver-hi 1,4 milions de casos nous i 1,59 milions de morts relacionades amb aquest càncer 

(OMS 2015). A més a més, representa el 16,6% de tots els tumors entre els homes (965.000 

casos) i el 7,6% entre les dones (387.000 casos) (OMS 2015). Les majors incidències s’observen 

a Europa (sobretot a l’Est i al Sud) i a Amèrica del Nord (AECC 2014). En el cas d’Espanya es 

diagnostiquen uns 20.000 casos nous a l’any (AECC 2014).  

Les formes més freqüents de càncer de pulmó reben noms depenent de les característiques 

de les cèl·lules de les quals deriven, que es poden agrupar en dos blocs (Catalunya 2010; AECC 

2012):  

 Carcinomes de cèl·lules petites. És el tipus menys freqüent, aproximadament un 20% 

dels càncers de pulmó són d’aquest tipus. Es localitza preferentment a la zona central 

dels pulmons, arribant a comprimir vasos i òrgans localitzats a aquest nivell (vena 

cava, etc.) Es caracteritzen per l’alta agressivitat i el ràpid creixement.   

 Carcinomes de cèl·lules no petites. És el tipus més freqüent, representa un 80% dels 

càncers de pulmó i es dissemina més lentament que el tipus anterior. Els tipus més 

freqüents són: el carcinoma escamós, l’adenocarcinoma i el carcinoma de cèl·lules 

grans.  

2.1.2 Carcinoma pulmonar de cèl·lules no petites   

El carcinoma pulmonar de cèl·lules no petites, de l’anglès non-small cell lung cancer (NSCLC), 

és la causa més gran de mort a escala mundial. La majoria dels pacients són diagnosticats en 

un estadi molt avançat de la malaltia, quant el tractament només és pal·liatiu. La 

quimioteràpia representa l’estàndard de cura per als pacients amb la malaltia en un estadi 

avançat, però els agents citotòxics convencionals s’han quedat aturats en termes d’eficàcia en 

els últims anys, per tant cal fomentar la investigació de nous compostos que es dirigeixen a les 

proteïnes que s’expressen de forma selectiva i/o que pateixen alteracions genòmiques a les 

cèl·lules canceroses (Thun et al. 2009) .  
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La freqüència de mutacions somàtiques és variable depenent de cada pacient amb NSCLC. En 

aquest tipus de càncer s’han identificat quatre tipus de mutacions que es mostren a la següent 

taula (Sasaki et al. 2010):  

Nom del gen1 Símbol oficial* 

Epidermal growth factor receptor EGFR 
Anaplastic lymphoma kinase i  

Echinoderm microtubule – associated protein – like 4 
EML4 – ALK  

Kirsten rat sarcoma viral oncogene homolog  KRAS 
Erb-b2 receptor tyrosine kinase 2 HER2/ERBB2 

Taula 1. Mutacions més freqüents en NSCLC. 

Com es pot veure a la Figura 1A, entre els pacients amb NSCLC que no han fumat mai i en 

exfumadors el 9,4% dels tumors contenen la fusió EML4-ALK, mentre que la freqüència en els 

pacients fumadors és només del 2,9%. En els individus que mai han fumat i en exfumadors, la 

gran majoria de pacients presenten mutacions en el gen EGFR, mentre que una minoria 

contenen mutacions en els gens KRAS o ERBB2 (Figura 1B). És important remarcar que les 

alteracions genètiques s’han identificat aproximadament en el 25% dels pacients que no han 

fumat mai i exfumadors (Figura 1B) (Sasaki et al. 2010).  

 

Figura 1. Freqüència de mutacions somàtiques en NSCLC (Sasaki et al. 2010). (A) La freqüència de les translocacions 
en EML4-ALK, i mutacions en EGFR, KRAS i ERBB2 disminueixen amb els antecedents de tabaquisme. (B) La 
freqüència de mutacions somàtiques en individus que mai han fumat o exfumadors (≤ 10 paquets a l’any; haver 
deixat de fumar fa ≥ 1 any). S’observa un percentatge més elevat en la freqüència de la mutació EGFR degut al 
predomini d’estudis en poblacions de l’est d’Àsia.  

2.1.3 Medicina personalitzada 

Donada la complexitat del cos humà, no ha de sorprendre que la naturalesa de les malalties– 

des de l’inici, el desenvolupament, l’evolució, i les respostes al tractament – sigui diferent en 

cada persona. Aquestes singularitats es podrien solucionar amb la medicina personalitzada, un 

camp nou i molt interessant, considerat el futur dels tractaments mèdics, que aspira a tenir 
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tractaments adaptats específicament a les necessitats individuals del pacient en funció de la 

seva informació genètica i amb l’objectiu de millorar els resultats i reduir les reaccions 

adverses (Center 2014). Amb el coneixement que es té del genoma humà, aquest camp 

d’estudi s’està convertint progressivament en una realitat.  

Abans de la medicina personalitzada, la majoria de pacients amb un tipus específic i en un 

mateix estadi del càncer rebien el mateix tractament. En canvi, s’evidencia, per part dels 

doctors i pacients, que alguns tractaments funcionen millor per alguns pacients i no tant bé 

per uns altres. Amb el creixement dels coneixements en genètica, els investigadors han trobat 

que les diferències genètiques entre els individus i els tumors expliquen moltes de les 

diferències en la resposta als tractaments (Oncology 2015).  

Aquest és el cas del NSCLC, com s’ha detallat anteriorment, s’observen diferents freqüències 

de mutacions depenent del pacient, i més de la meitat dels pacients presenten mutacions al 

gen EGFR. Aquest fet, propicia l’associació d’aquest tipus càncer amb la dita mutació, 

convertint-se en un acte rutinari, la medicació dels pacients amb inhibidors de tirosines cinases 

EGFR. Aquest medicaments presenta un valor alt d’efectivitat en pacients amb mutacions al 

gen EGFR, però, normalment, els pacients amb la fusió EML4-ALK no tenen mutats els gens 

EGFR i KRAS, i no responen a aquest tipus de tractament (Langer 2012). Fins al moment, 

existeixen dos inhibidors de ALK, Crizotinib (Xalkori®) i Ceritinib (Zykadia™) aprovats per la FDA 

pel tractament de NSCLC (Society 2015), ideals per tractar la fusió EML4-ALK, tot i que hi ha un 

seguit de medicaments per tractar mutacions en el gen ALK que es troben en fases clíniques 

(Alectinib, Brigatinib, Entrectinib, PF-0643922, TSR-011, CEP-37440, X396) (Wikipedia 2015).  

El fet que la fusió EML4-ALK sigui el segon tipus de mutació més freqüent en NSCLC i el fet de 

no respondre als tractaments habituals incita a desenvolupar fàrmacs compatibles per tractar 

pacients amb aquesta fusió i el desenvolupament d’eines ràpides i eficaces per detectar aquest 

tipus de mutació.  

2.1.4 EML4-ALK: el gen de fusió  

La inversió en el braç curt (p) del cromosoma 2 és la causant de la fusió oncogènica EML4-ALK 

(Sasaki et al. 2010), i es va identificar l’any 2007 en pacients amb NSCLC (Soda et al. 2007). 

Estudis recents suggereixen que aproximadament el 5% dels casos de NSCLC contenen una 

translocació EML4-ALK, equivalent a més de 70.000 pacients diagnosticats mundialment 

(Sasaki et al. 2010).  
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Inicialment, la fusió EML4-ALK es va identificar en individus fumadors amb càncer de pulmó; en 

canvi, l’acumulació d’evidències ha revelat que aquestes alteracions genètiques són molt més 

comunes en persones que no han fumat mai i en exfumadors (≤ 10 paquets a l’any; haver 

deixat de fumar fa ≥ 1 any) amb NSCLC (Sasaki et al. 2010), com s’observa a la Figura 1.  

Aquesta inversió cromosòmica no té lloc en les mateixes posicions i, per tant, s’han identificat 

diverses variants de la fusió EML4-ALK (Figura 2). Totes aquestes contenen el domini 

intracel·lular tirosina cinasa del gen ALK a la porció codificada per l’exó 20. En el cas del gen 

EML4 es talla en regions variables i dóna lloc a diferents variants de EML4-ALK (Sasaki et al. 

2010). El domini coiled-coil de l’extrem amino-terminal del gen EML4 és necessari i suficient 

per a l’activitat transformadora de EML4-ALK, probablement a través de la dimerització de les 

proteïnes de fusió i, per tant, es troba en totes les variants (Figura 2A) (Soda et al. 2007).  

 

Figura 2. Variants de la fusió EML4-ALK (Sasaki et al. 2010). (A) Esquema de les diferents variants de EML4-ALK. La 
nomenclatura fa referència a l’exó EML4 translocat a l’exó d’ALK. (B) Freqüència de les diverses variants EML4-ALK. 
Les variants més habituals són E13;A20 (variant 1). 

Les variants més habituals són E13;A20 (la nomenclatura fa referència als exons de EML4 (E) 

que es fusionen amb ALK (A)) i E6a/2;A20, que es refereixen a les variants 1 i 3a/b, 

respectivament. Aquestes dues són les variants més freqüents de la fusió EML4-ALK i s’han 

detectat en un 33% i 29% dels pacients amb NSCLC, respectivament (Figura 2B). Les línies 
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cel·lulars de NSCLC, H3122 i DFC1032 contenen la variant E13;A20 mentre que la línia cel·lular 

H2228 conté la variant E6a/b;A20 (Koivunen et al. 2008).  

2.1.5 Tècniques actuals de detecció de mutacions  

Les alteracions en ALK es coneixen des de fa molt temps i hi ha diverses tècniques de 

diagnòstic validades, sensibles i específiques per detectar –les. En canvi, encara no hi ha cap 

mètode estàndard per detectar EML4-ALK en NSCLC. Aquestes tècniques inclouen reacció en 

cadena de la polimerasa amb transcriptasa inversa (RT-PCR), immunohistoquímica (IHC) i 

hibridació fluorescent in situ (FISH).  

La reacció en cadena de la polimerasa amb transcriptasa inversa (RT-PCR de l’anglès 

Reverse transcription polymerase chain reaction) és un mètode de diagnòstic potencialment 

ràpid per identificar translocacions ALK en NSCLC. Un dels avantatges teòrics d’aquesta tècnica 

és l’alta sensibilitat per detectar transcrits mutants i la presència de qualsevol producte 

d’amplificació que impliqui una alteració del gen ALK. De tota manera, a la pràctica, la tècnica 

s’enfronta a diversos reptes:  

1. L’anàlisi amb RT-PCR ha de ser multiplexat. Com s’ha comentat anteriorment, hi ha 8 

variants de la fusió EML4-ALK, per això, qualsevol estratègia basada en PCR ha 

d’incorporar primers per validar totes les fusions.  

2.  La gran majoria de biòpsies de pacients s’emmagatzemen en blocs de parafina. L’ARN 

que s’extreu d’aquestes mostres es troba molt degradat i, en general, és molt més 

complicat dur a terme una PCR que si no tenim la mostra fixada en parafina.  

3. Existeixen evidències que indiquen que la RT-PCR per la detecció de EML4-ALK pot 

donar resultats positius en absència de la fusió tant en mostres tumorals com no 

tumorals (Martelli et al. 2009), per tant, s’obtenen falsos positius.  

A causa d'aquests inconvenients, aquesta tècnica pot resultar difícil introduir-la en un 

laboratori rutinari de diagnosi clínica.  

Una detecció molt més específica de les alteracions en ALK es pot assolir amb la 

hibridació fluorescent in situ (FISH) de sondes que flanquegen el breakpoint de ALK amb els 

nuclis de les cèl·lules tumorals. El gran avantatge de FISH és que hi ha sondes comercials 

disponibles per al diagnòstic de reordenaments en el càncer de pulmó del gen ALK. L’assaig 

utilitza una sonda 5’ per al locus ALK i una altra sonda en el gen ALK, quant s’hibrida contra 

nuclis normals, s’observa un senyal fusionat (verda-taronja fluorescent) fàcilment visualitzat 

per microscòpia (Figura 3A). En canvi, quant la sonda s’hibrida contra els nuclis amb les 
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alteracions involucrades en la porció 5’ del locus del gen ALK, el resultat és un senyal “split” 

(verd i taronja fluorescent). En teoria, qualsevol lesió intercromosòmica o intracromosòmica 

relacionada amb ALK es podria detectar amb aquest assaig. En canvi, alguns descobriments 

han advertit que el senyal “split” característic del gen de fusió EML4-ALK pot ser imperceptible, 

a causa de la pèrdua i la inversió d’una petita quantitat de material genètic al cromosoma 2. La 

sonda 5’ també falla ocasionalment en hibridar, a causa de la pèrdua del locus diana al tumor. 

També cal tenir en compte, com en la tècnica anterior la destrucció de la morfologia del teixit 

a causa de l’emmagatzematge de la biòpsia en parafina. A més a més, a diferència de la PCR, 

FISH no pot distingir les diferents variants del gen de fusió EML4-ALK. Tot i que avui dia no se 

sap si hi ha importants diferències funcionals o terapèutiques entre les diferents variants 

(Sasaki et al. 2010).  

L’anàlisi immunohistoquímic (IHC) de les mostres emmagatzemades en blocs de 

parafina és una tècnica rutinària en patologia quirúrgica. Es basa en l’ús d’anticossos que 

s’uneixen específicament a una substància que es vol identificar, i aquests anticossos tenen un 

enzim, o aquest pot trobar-se unit a un anticòs secundari que reconeix el primari i s’hi uneix  

(Figura 3B) (Viquipèdia 2014). El principal avantatge és la capacitat per avaluar l’expressió d’un 

antigen tumoral específic sense perdre les característiques citològiques que distingeixen un 

teixit normal d’un patològic. La sensibilitat i l’especificitat fan innecessàries i redundants les 

proves genètiques. De tota manera, els IHC emprats pel diagnòstic són inadequats a escala 

mundial per la detecció de la majoria de mutacions en ALK. Això és degut als baixos nivells 

d’expressió d’ALK en NSCLC (Sasaki et al. 2010).  

 

Figura 3. Mètodes de diagnòstic de la fusió EML4-ALK en NSCLC (Sasaki et al. 2010). (A) Anàlisis amb FISH amb una 
sonda split ALK. Les fletxes indiquen una inversió en el cromosoma 2. El tumor és heterozigot – el senyal continua 
unit a l’altre al·lel. (B) Anàlisis amb IHC. Es mostren exemples de baixa (esquerra) i alta (dreta) expressió de ALK en 
tumors.  

Aquestes tècniques permeten la detecció de mutacions, però són lentes i tenen un cost molt 

elevat. Així doncs, el desenvolupament de nous mètodes de diagnosi de mutacions 
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relacionades amb càncer és un tema pendent i necessari per a posar la medicina 

personalitzada a l’abast de tots els pacients.    

2.2 Exosomes: una nova eina de diagnòstic en càncer 

2.2.1 Exosomes 

En els organismes pluricel·lulars, les cèl·lules es comuniquen a través de molècules 

extracel·lulars com nucleòtids, lípids o proteïnes. Aquestes molècules són alliberades per les 

cèl·lules al medi extracel·lular i s’uneixen a receptors d’altres cèl·lules, induint una 

senyalització intracel·lular i modificant l’estat fisiològic de la cèl·lula receptora. A més a més 

d’aquestes molècules, les cèl·lules eucariotes tenen la capacitat d’alliberar vesícules 

envoltades de membrana al medi extracel·lular. Les vesícules contenen nombroses proteïnes i 

lípids, i fins i tot, àcids nucleics, que poden afectar a les cèl·lules receptores d’una manera molt 

complexa. Els exosomes representen un tipus específic de vesícules envoltades de membrana 

(Cocucci et al. 2009; Théry et al. 2009).   

Els exosomes són nanovesícules fosfolípidiques (Théry et al. 2009) secretades per la majoria 

dels tipus cel·lulars, incloent-hi les cèl·lules tumorals (Sun & Liu 2014). Presenten una mida 

compresa entre els 30 i els 100 nm de diàmetre (Skog et al. 2008), una densitat d'1,13 – 1,19 

g/mL en un gradient de sucrosa (Théry et al. 2006) i l’expressió de biomarcadors específics a la 

superfície i a l’interior (Théry et al. 2009).  

La membrana es troba enriquida per proteïnes citosòliques (com la tubulina, l’actina i 

proteïnes d’unió a l’actina, conegudes com a Annexines i proteïnes Rab),  molècules 

relacionades amb la transducció de senyal (proteïnes quinases, 14-3-3 i proteïnes G 

heterotrimèriques), diversos enzims metabòlics (peroxidases, piruvat, lípids cinasa, i enolasa-I), 

proteïnes heat-shock (com les isoformes de HSP70 i HSP90) i, el complex d’histocompatibilitat 

principal (MHC) (Théry et al. 2002). Els exosomes també contenen tetraspanines específiques 

d’endosomes (CD9,  CD63, CD81, CD82), i MVE relacionats amb la biogènesi de proteïnes (Alix i 

TSG101) a la superfície de membrana (Théry et al. 2002; Trams et al. 1981; Michael et al. 

2010). 

Avui en dia, a part de considerar-se vehicles de diferents tipus cel·lulars, se sap que els 

exosomes poden ser captats per cèl·lules receptores a través d’un mecanisme específic i no a 

l’atzar (Rana & Zöller 2011), i l’alliberament del contingut dels exosomes produeix una 

resposta en la cèl·lula hoste comparable a la desencadenada pels sistemes clàssics de 
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senyalització cel·lular (Pant et al. 2012), per la qual cosa se’ls pot considerar reguladors de la 

comunicació cèl·lula – cèl·lula.  

 

Figura 4. Estructura típica dels exosomes (Kourembanas 2015). Els exosomes es troben envoltats d’una bicapa 

fosfolipídica i contenen proteïnes, com les Annexines, que són importants per al transport; tetraspanines per dianes 

cel·lulars; i altres proteïnes, com Alix i TSG101, que es veuen involucrades en la biogènesi dels exosomes des de 

l’endosoma. 

Per això, l’anàlisi d’exosomes circulants pot ser una eina potent per facilitar la detecció precoç 

del càncer, ja que la prova no requeriria un tumor sòlid. De fet, nombrosos estudis han 

demostrat que la producció d’exosomes augmenta en els pacients amb càncer respecte als 

grups control i, fins i tot, s’ha observat una correlació positiva entre l’abundància d’exosomes 

tumorals i l’estadi en què es troba el càncer (Rabinowits et al. 2009; Taylor & Gercel-Taylor 

2008). Probablement, el més important és que els exosomes al seu interior contenen 

molècules biològicament actives (proteïnes oncogèniques (Higginbotham et al. 2011), 

proteïnes angiogèniques (Skog et al. 2008), molècules de senyalització (Sheldon et al. 2010; 

Putz et al. 2012), lípids (Record et al. 2011),  i material genètic, com mARN i miARN (Skog et al. 

2008; Valadi et al. 2007))  que reflecteixen l’estat patològic de la cèl·lula hoste, fent dels 

exosomes un gran reservori de biomarcadors amb potencial de diagnòstic i prognosi. Fent 

referència a ExoCarta, una base de dades gratuïta sobre exosomes, s’observa que s’han 

identificat més de 40.000 biomolècules a l’interior d’aquests (Lab 2015). Cal afegir que 

investigadors del Cancer Center Amsterdam han detectat diverses variants de mRNA o 

mutacions característiques de cada tipus de càncer a l’interior d’exosomes (Skog et al. 2008). A 
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més a més, els exosomes es troben fàcilment en gairebé tots els fluids corporals (sang, saliva 

(Michael et al. 2010), orina (Gonzales et al. 2011), llet materna (Zhou et al. 2011), ascites (Peng 

et al. 2011), líquid amniòtic (Asea et al. 2008), líquid broncoalveolar (Rodríguez et al. 2014), 

líquid cefaloraquidi (Teplyuk et al. 2012), l’esperma (Vojtech et al. 2014), líquid sinovial 

(Skriner et al. 2006)). Aquestes vesícules ofereixen una concentració major d’ADN o ARN a les 

que podríem trobar en circulació, i són considerats el vehicle perfecte per mantenir l’ARN en 

bones condicions mantenint-lo allunyat de les ARNases. Aquestes propietats els fan candidats 

ideals per facilitar el diagnòstic i la prognosi del càncer, així com la predicció i el seguiment de 

les respostes terapèutiques.  

2.2.2 Problemàtica en la detecció d’exosomes 

La falta d’estàndards i de consens en diferents aspectes metodològics per a la caracterització 

d’exosomes en diferents fluids condueix a variacions significatives d’un laboratori a un altre en 

el seguiment dels protocols perjudicant, d’aquesta manera, la comparació d’una gran quantitat 

de dades que es generen simultàniament al descobriment de nous biomarcadors en diferents 

centres d’investigació d’arreu del món (Zarovni et al. 2015).  

A totes aquestes dificultats, cal afegir que l’alliberament d’exosomes és variable segons cada 

persona i, per tant, és necessari normalitzar la seva quantificació respecte al número 

d’exosomes per conèixer si la concentració d’un determinat biomarcador ha augmentat o 

disminuït al seu interior. Això afegeix una dificultat addicional al diagnòstic mitjançant 

exosomes o altres tipus de vesícules presents a fluids de forma ràpida i selectiva, a la vegada 

amb suficient sensibilitat i reproductibilitat.  

2.2.3 Tècniques de detecció d’exosomes 

Nanoparticle tracking analysis (NTA) és un mètode 

per visualitzar i analitzar partícules en líquids que relaciona la 

velocitat de moviment Brownià amb la mida de la partícula 

(Figura 5). La velocitat de moviment només es relaciona amb 

la viscositat del líquid, la temperatura i la mida de la partícula 

i no es troba influenciada per la densitat de la partícula o 

l’índex de refracció (Malvern 2015). Aquesta tècnica es troba 

limitada per la mida i la concentració de la mostra com 

s’especifica a la Taula 2.  

Figura 5. Nanoparticle tracking analysis  
(Malvern 2015).  
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La mida mínima limitada per:  

 Tipus de material 

 Longitud d’ona 

 Potència de la font d’il·luminació 

 Sensibilitat de la càmera  

10 – 40 nm 

La mida màxima relacionada amb:  

 Limitada pel moviment Brownià 

 Viscositat del dissolvent  

 

1.000 – 2.000 nm 

La concentració mínima relacionada amb:  

 Estadístiques pobres (requereixen més 

temps d’anàlisi 

 

 

Aprox. 10
5-6

/mL 

 

La concentració màxima relacionada amb:  

 Incapacitat de resoldre les partícules veïnes  

 Recorregut massa curt abans de produir-se 

l’encreuament 

Aprox. 10
9
/mL 

Taula 2. Límits detecció del NTA (Ho 2013).  

La tècnica d’ELISA (Enzyme Linked Inmuno Sorbent Assay) és un procediment d’assaig 

immunoenzimàtic. Es basa en la detecció d’un antigen (Ag) o anticòs (Ab), immobilitzat sobre 

una fase sòlida i, mitjançant anticossos que 

directament o indirectament produeixen una 

reacció (Figura 6). La prova ha de recórrer a 

l’ús d’immunògens, haptens o anticossos 

marcats amb un enzim, producte del qual 

acolorit, es pot mesurar 

espectrofotomètricament (Pérez Pérez & Pérez Sevilla 2009). Aquest mètode té tot un seguit 

d’avantatges i inconvenients que s’exposen a continuació.  

Els avantatges que presenta un test ELISA respecte altres mètodes són els següents (Delisi 

2009):  

 Ràpid 

 Els antígens que es troben en concentracions molt baixes o desconegudes es poden 

detectar utilitzant un anticòs específic per l’antigen d’interès. 

 Generalment, es tracta d’una tècnica segura, perquè no s’han d’emprar substàncies 

radioactives.  

 Utilitzada en una gran varietat de tests.  

Per altra banda, els inconvenients destacables són els següents (Delisi 2009):  

 Només es poden utilitzar anticossos monoclonals. 

 Els anticossos monoclonals són més cars que els policlonals.  

 Dificultats per trobar anticossos monoclonals.  

Figura 6. Kit ELISA comercial per a la detecció 
d’exosomes (SBI 2015).  
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 Els controls negatius poden indicar resultats positius si la solució de bloqueig és 

ineficaç [l’anticòs secundari o antigen (d’una mostra desconeguda) es poden unir llocs 

oberts dels pouets.  

 La reacció de l’enzim/substrat és a curt termini, per tant, s’ha de fer la lectura dels 

pouets ràpidament.  

2.3 Biosensors fotònics  

La unió de química pura i aplicada (IUPAC) defineix un biosensor com un dispositiu que utilitza 

reaccions bioquímiques específiques intervingudes per enzims aïllats, immunosistemes, teixits, 

orgànuls, o cèl·lules senceres per detectar compostos químics normalment per senyals 

elèctrics, mecàniques o òptiques (IUPAC 2014). L’element biològic reconeix específicament una 

substància (química o biològica) en una mostra, induint un canvi fisicoquímic al transductor 

(per exemple, un canvi en l’índex de refracció) que produeix senyals electrònics discontinus o 

continus, que són proporcionals a la concentració d’anàlit o grup d’anàlits (Figura 7) (González 

Guerrero 2012).   

Una de les característiques fonamentals d’un dispositiu biosensor és la possibilitat de realitzar 

l’anàlisi de la substància a determinar en temps real i de forma directa (sense la necessitat de 

marcadors) a diferència de qualsevol anàlisi biològica o clínica convencional que requereix 

sempre un marcador (fluorescent, radioactiu o sistemes enzimàtics d’amplificació). Aquestes 

dues característiques confereixen als biosensors la possibilitat de realitzar no només una 

anàlisi qualitatives (si/no) i quantitatiu, sinó també la possibilitat d’avaluar la cinètica de la 

interacció (constant d’afinitat, associació, dissociació…) i, per tant, elucidar els mecanismes 

fonamentals de la interacció biològica.  

 

Figura 7. Esquema d’un dispositiu biosensor. 

El transductor, un dels elements bàsics d’un biosensor, converteix les variacions de les 

propietats físiques o químiques de la interacció biològica en un senyal que pot ser analitzat i 
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processat. Depenent del tipus de transductor, els biosensors es poden dividir en: 

electroquímics, piezoelèctrics, nanomecànics i òptics (González Guerrero 2012).  

D’entre aquests sensors, els transductors òptics són els que ofereixen millors prestacions per 

la detecció de biomolècules. En els biosensors òptics, és possible el monitoratge d’una 

interacció biològica en temps real i sense fer servir marcatges, a causa de la interacció d’un 

esdeveniment de reconeixement biològic donat a la superfície del sensor amb el camp 

evanescent de la llum. 

El sensor òptic més conegut és el 

Surface Plasmon Resonance (SPR). 

Aquest biosensor mesura canvis en 

l’índex de refracció que tenen lloc a la 

interconnexió d’una pel·lícula 

metàl·lica i un material dielèctric, 

d’aquesta manera s’obté un senyal 

quan es produeix una interacció 

biològica entre l’anàlit i el bioreceptor 

prèviament immobilitzat a la superfície 

(González Guerrero 2012).  

Aquests tipus de sensors poden aplicar-se per detectar qualsevol interacció entre biomolècules 

com interaccions antigen - anticòs o hibridació de DNA. Normalment, el límit de detecció 

d’aquest dispositiu és de l’ordre de 10-5 – 10-6 (Homola & Homola 2008). Donada la seva 

robustesa i simplicitat, aquest és el biosensor més utilitzat per visualitzar interaccions 

biològiques en àrees com la mediambiental, el descobriment de medicaments i la recerca 

biomèdica.  En les últimes dècades moltes companyies han comercialitzat dispositius SPR, com 

el que es pot veure a la Figura 8, comercialitzat per Sensia, SL (González Guerrero 2012).  

No obstant això, la limitada sensibilitat junt amb la dificultat de miniaturitzar i integrar les els 

seus components, fa que el sensor SPR no sigui adient per formar part d’un dispositiu portable 

point-of-care en el qual la detecció es fa en qualsevol lloc o moment. Per altre banda, els 

dispositius basats en òptica integrada com són els grating couplers, ring resonators, photonic 

crystal waveguides i interferometric waveguides ofereixen múltiples avantatges; una alta 

sensibilitat, una mida petita possibilitant la incorporació de diversos transductors per 

deteccions multiplexades i la fàcil integració en plataformes més complexes on l’anàlisi es pot 

realitzar sense necessitar cap més instrument.  

Figura 8. Dispositiu SPR. 
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D’entre tots els dispositius basats en òptica integrada, els interferomètrics són els que 

presenten major sensibilitat (Estevez et al. 2012). Per tant, per poder assolir límits de detecció 

molt més baixos, el grup on s’ha realitzat aquest treball van desenvolupar les guies bimodals 

(de l’anglès bimodal waveguides (BiMW)) basades en ones de detecció evanescents. 

L’extremada sensibilitat que presenta aquest dispositiu ve donada pel seu principi de 

funcionament: la interferència de dos modes de llum confinada en una guia d’ona. Un canvi de 

l’índex a la superfície del transductor (com per exemple la captura d’una proteïna) afecta a la 

fase dels modes de la llum confinats a les guies a través dels seus camps evanescents. Donat 

que els modes són diferents i tenen diferents sensibilitats respecte a les variacions de 

l’exterior, aquests interfereixen produint una variació a la fase al més mínim canvi a la 

superfície del transductor, que pot ser detectada mitjançant la llum que surt del dispositiu 

(González Guerrero 2012).  

La guia d’ones composta d’una capa de nitrur de silici (Si3N4) (el nucli de la guia) recoberta 

d’òxid de silici (SiO2). El nucli de la guia d’ones de Si3N4 passa de 150 nm (guia monomodal) a 

340 nm (guia bimodal). La guia té unes dimensions nanomètriques pel que fa a l’altura; mesura 

4 m d’amplada i 1,5 nm d’altura, paràmetres optimitzats per aconseguir el comportament 

modal requerit i la màxima sensibilitat. A la zona bimodal, el nucli de la guia s’exposa al medi 

exterior a la zona sensora, la regió on els camps evanescents dels dos modes interaccionen 

amb els processos de reconeixement biològic (González Guerrero 2012).  

2.3.1 Principi de transducció de les guies bimodals  

A les guies bimodals, la llum es confina en una guia d’ona dissenyada per suportar un únic 

mode transversal. Després d’una determinada distància, aquest mode fonamental s’acobla a 

una altra guia d’ona que permet dos modes transversals. A causa de la simetria vertical 

introduïda a la intersecció, el primer mode és excitat i ambdós modes (el fonamental i el 

primer mode) són propagats fins a la sortida del xip (González Guerrero 2012). Un esquema 

del dispositiu es mostra a la Figura 9.  

 

 

 

 

Figura 9. Esquema d’un xip BiMW. 
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A la zona sensora, una capa bioreceptora amb un índex de refracció    és immobilitzada. Quan 

succeeix un procés de reconeixement biològic a l’àrea sensora del dispositiu, l’índex de 

refracció de la superfície canvia (  
 ), com s’observa a la Figura 10. Aquesta variació de l’índex 

de refracció extern afecta de forma diferent a l’índex de refracció efectiu dels modes (NTE0 i 

NTE1) que s’estan propagant pel camp evanescent de cadascun (González Guerrero 2012). 

D’aquesta manera els dos modes de llum interfereixen a la guia produint una variació de fase 

de la llum propagada que serà proporcional a l’extensió de la interacció biològica.  

 

Figura 10. Principi de transducció d'un biosensor BiMW. 

2.3.2 Set-up experimental 

El set-up experimental està format per quatre parts principals: i) acoblament de la llum, ii) 

estabilització de la temperatura, iii) subministrament del fluid i iv) adquisició del senyal (Figura 

11,12) (Dante 2014). 

 

Figura 11. Esquema del set-up experimental emprat en els sensors BiMW. 

Acoblament de la llum a la guia d’ones: a causa de l’alta qualitat espectral, un làser polaritzat 

He-Ne (=632,8 nm, P=5 mW) s’utilitza per acoblar la llum en els sensors BiMW. El feix de llum 

emès pel làser s’enfoca a l’entrada de la guia bimodal utilitzant un objectiu de 40x. El xip es 

col·loca en un suport fet a mida, especialment dissenyat per encaixar a una plataforma 

estàndard de 3 eixos per l’apropiada alineació del feix de llum a l’entrada.  

Una càmera digital s’utilitza per inspeccionar la superfície del xip i per a l’acoblament de la 

llum del làser a les guies.  

(A) 
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Estabilització de la temperatura: els sensors òptics són intrínsecament sensibles a les 

variacions de temperatura, per tant, es requereix un precís control de la temperatura que 

s’aconsegueix amb un component termoelèctric.  

Sistema de subministrament del fluid: el subministrament del fluid és un aspecte fonamental 

a tractar en aplicacions de biosensors: s’utilitzen petites quantitats de mostra i s’allibera a 

l’àrea sensora. Per assegurar resultats reproduïbles, el sistema fluídic ha d’assegurar un flux 

constant al llarg de l’àrea de detecció del dispositiu, amb una taxa de flux controlable d’acord 

amb l’aplicació, generalment en l’interval de 5 – 50 L/min.  

Sistema d’adquisició de les dades: per detector les variacions d’intensitat a la sortida, s’utilitza 

un detector amb dues seccions. Els senyals d’intensitat resultants de les dues seccions del 

fotodetector s’amplifiquen i es processen a temps real. La llum que surt de la guia d’ones 

genera corrents IUP i IDOWN a la part superior i a les seccions inferior del fotodetector, 

respectivament. Els valors dels corrents s’utilitzen per calcular el paràmetre S (sensibilitat), 

proporcional a la variació de fase del senyal, d’acord amb l’expressió:  

  
         

         
             

Com que el senyal S es normalitza amb la intensitat (IUP i IDOWN), es pot deduir que el patró 

d’interferència és independent de la intensitat de la llum i el senyal de sortida no és sensible a 

les fluctuacions en l’eficiència de l’acoblament. Aquest fet dóna una estabilització addicional al 

Figura 12. Imatge del setup experimental. 
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senyal que no es veurà afectat per l’expansió tèrmica del holder del xip. A més a més, el senyal 

no variarà per fluctuacions de la llum d’entrada.  

Els dos senyals procedents dels amplificadors de corrents s’adquireixen a través d’una targeta 

d’adquisició i es processen amb un programa específic Labview (National Instruments, USA).  

El valor de S s’avalua i es mostra en temps real. Una captura de pantalla de la interfície 

d’aquest programa es mostra a la Figura 13. 

 

Figura 13. Captura de pantalla del programa per caracteritzar el dispositiu BiMW. (A) Intensitats individuals per cada 
secció del fotodetector (IUP (línia blanca) i IDOWN (línia vermella)) i la suma de IUP + IDOWN (línia verda). (B) Senyal 
resultant en aplicar l’operació de la Sensibilitat (S).  

2.3.3 Biofuncionalització  

L’àrea sensora del dispositiu BiMW és la regió del biosensor en contacte amb els canvis del 

medi extern. Els processos tenen lloc en aquesta zona, com l’absorció d’una proteïna que 

origina un senyal mesurable. Diferents tipus de biomolècules es poden absorbir a l’àrea 

sensora on el dispositiu no és selectiu en aquest estadi. El dispositiu només és sensible als 

canvis en l’índex de refracció fins que no es forma una capa bioreceptora selectiva sobre la 

superfície del transductor. Només després d’això, les guies bimodals es converteixen en un 

biosensor (González Guerrero 2012).   

Per això, la immobilització de biomolècules a la zona sensora és un pas molt important en el 

desenvolupament del biosensor. En alguns casos la immobilització de les biomolècules a la 

capa de Si3N4 de la guia bimodal s’ha dut a terme per absorció física. En canvi, la unió covalent 

de biomolècules s’ha emprat quant és necessari un estudi de reconeixement exhaustiu per la 

possibilitat de regeneració de la superfície, extremadament útil per reduir costos i temps. Per 

tant, l’estudi d’una modificació química adequada per crear grups funcionals reactius per 

implementar la capa bioreceptora (González Guerrero 2012).  
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Les estratègies de silanització es troben ben establertes per a superfícies de silici. Els silans són 

molècules capaces de formar un enllaç perdurable entre materials orgànics i inorgànics i es 

troben formats normalment per tres parts: el grup principal, cadena alquil i grup terminal. El 

grup principal és el responsable d’ancorar-se al substrat, la cadena alquil és un linker que 

aporta estabilitat a la monocapa, mentre que el grup terminal és el responsable d’introduir la 

funcionalitat química al sistema i permetre una immobilització del receptor estable. Depenent 

del substrat i del bioreceptor que s’immobilitza hi ha una gran varietat  de silans disponibles 

comercialment (Dante 2014), com per exemple, els exposats a la Taula 3.  

Grup terminal Nom del silà 

-NH2 (3-Aminopropil)trietoxisilà (APTES) 

- COOH Polietilenglicol (PEG-silà-COOH) 

-N3 11-azidoundeciltrimetoxisilà (AZIDA) 

Taula 3.Exemples de silans utilitzats. 

2.3.4 Integració en dispositius lab-on-chip  

Les guies BiMW poden ser integrades en un dispositiu lab-on-chip (LOC) que pot ser utilitzat 

com a dispositiu de mà i portàtil pel diagnòstic point-of-care. Aquest dispositiu ha de ser fàcil 

d’utilitzar, ràpid (segons) i ha de permetre la detecció multiplexada a temps real amb volums 

molt baixos (nL) de mostra i reactius. El dispositiu point-of-care permetrà la identificació i 

quantificació de biomarcadors a nivell femtomolar en qualsevol lloc i moment (Nanob2a 2015).  

El sistema lab-on-chip utilitzant les 

guies BiMW (Figura 14)  hauria 

d’integrar les següents parts: i) el 

transductor en una configuració 

multiplexada, ii) la cel·la de flux i el 

sistema d’alliberament del fluid 

(microfluídica), iii) modulació òptica 

del sistema per convertir el senyal 

interferomètric periòdic en mesures 

de fase directa, i iv) les fonts de llum 

i els fotodetectors (González 

Guerrero 2012).  

 

Figura 14. Esquema d’un dispositiu LOC. 
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3 OBJECTIUS 

L’objectiu general és desenvolupar un sistema ràpid, precís i de simple maneig per la detecció 

de la variant 1 i 3a/b del gen de fusió EML4-ALK en càncer de pulmó mitjançant l’avaluació del 

mARN contingut als exosomes i la normalització de la quantitat de mARN respecte al número 

d’exosomes en temps real. Això es durà a terme mitjançant una plataforma biosensora 

multiplexada per la quantificació directa, sensible i sense necessitat de marcadors.  

L’estudi se centrarà en el desenvolupament d’un sistema biosensor basat en les guies bimodals 

pel monitoratge a temps real de la detecció d’exosomes i del mARN contingut en aquests 

(Figura 15). Les mostres provinents de línies cel·lulars tumorals, serien injectades en el 

biosensor per a la detecció d’exosomes, mitjançant un immunoassaig directe contra la 

proteïna de membrana CD63. Aquests exosomes capturats per l’anticòs es lisen, a través d’un 

microsonicador, on posteriorment, s’analitza el mARN oncogènic d’interès sense necessitat 

d’amplificar-lo i, per tant, permeten la normalització del biomarcador respecte al nombre 

d’exosomes.  

L’ objectiu final és el desenvolupament d’eines ràpides de diagnòstic clínic per l’establiment de 

teràpies personalitzades en pacients amb càncer de pulmó.  

 

Figura 15. Representació esquemàtica dels objectius a assolir. 
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4 MATERIALS I MÈTODES  

Reactius. Els reactius químics i les sals per a la preparació dels buffers i processos de 

biofuncionalització s’adquireixen de Sigma-Aldrich (Alemanya) incloent els reactius per 

l’elaboració dels buffers, reactius per la silanització del xip (N,N-Diisopropiletilamina (DIPEA), 

àcid nítric (HNO3) i toluè), per la biofuncionalització (1-etil3(3-dimetil-amino-propil) 

carbodiimida (EDC), N-hidroxisuccinimida (NHS), tereptalaldehid i etanolamina), per la 

fabricació de la microfluídica (polietilenglicol (PEG200)), per la neteja i reciclatge del xip (àcid 

clorhídric (HCl) i hexadeciltrimetilamoni (CTAB)) i pels cultius cel·lulars (Sèrum fetal boví (FBS), 

Dulbecco’s Modified Eagle Medium (DMEM), penicil·lina i estreptomicina). L’etanol, l’acetona i 

el metanol s’han adquirit a Panreac (Espanya). De la casa comercial Jena Bioscience 

(Alemanya) s’ha adquirit el DBCO-NHS.  

Composició dels buffers. Molts dels buffers s’han utilitzat per a la biofuncionalització o 

l’anàlisi de l’antigen d’interès: PBS 10x (per l’elaboració de 1 L és necessari 1 g KCl, 1,2 g 

KH2PO4, 40 g NaCl i 5,722 g Na2HPO4, pH 7,4), MES 0,1 M (per l’elaboració de 100 mL és 

necessari 2,14 g MES i 2,92 g NaCl, pH 5,5-6), etanolamina (per l’elaboració de 250 mL és 

necessari 15,27 g, pH 8,5). 

Compostos biològics. Els exosomes i els anticossos emprats per a cadascun dels estudis 

s’han obtingut de diferents llocs. Per el Western Blot, s’ha emprat com a anticòs primari LAMP-

3/CD63 Anticòs (MA5-11501) de Thermo Scientific (USA), i com a secundari l’anticòs (P0260) 

conjugat amb peroxidasa de rave (HRP) de la casa comercial Dako (Alemanya). Per la resta 

d’estudis s’han emprat els anticossos monoclonals CD63 (E-12) de Santa Cruz Biotechnology 

(EUA) i el CD63 (556019) de BD Pharmingen (EUA). Pel que fa als exosomes, s’han adquirit de 

System Biosciences.  

Sèrum fetal boví lliure d’exosomes (dFBS). Per 

tal d’eliminar les microvesícules bovines presents al 

FBS, entre elles els exosomes, és necessari preparar 

un dFBS. La preparació consisteix a ultracentrifugar 

(Optima L-100 XP amb un rotor SW32, Beckman 

Coulter, Figura 16) FBS en tubs Ultra-Clear a 70.000g 

durant 13 hores a 4C. El sobrenedant es filtra a 

través d’un filtre de 0,22 m per tal d’eliminar 
Figura 16. Imatge de la ultracentrifuga per 
eliminar les microvesícules del FBS. 
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possibles microorganismes, i s’emmagatzema a -80C. L’ús de la ultracentrífuga, s’ha dut a 

terme al laboratori del Dr. Salvador Bartolomé del Departament de Bioquímica i Biologia 

Molecular de la Universitat Autonòma de Barcelona (UAB).  

Cèl·lules i condicions de cultiu. Les cèl·lules de les línies cel·lulars humanes U87, GBM8 i 

U373 derivades de gliomes malignes, es van cultivar en DMEM  amb un 5% de dFBS i 

suplementat amb penicil·lina – estreptomicina (1 Unitat/mL i 0,1 mg/mL, respectivament). Es 

mantenen en un incubador humidificat amb un 5% de CO2. Aquests cultius, han estat facilitats 

pel Dr. Jordi Berenguer del Cancer Research Center (VU Medical Center, Amsterdam, Holanda). 

Aillament d’exosomes. Les cèl·lules de gliomes malignes es cultiven en un medi lliure de 

microvesícules (DMEM amb un 5% de dFBS), i el medi condicionat es recull després de 48 

hores. Les microvesícules es purifiquen per centrifugació diferencial. En resum, el medi 

condicionat dels gliomes es centrifuga 20 minuts a 500 g per eliminar la contaminació cel·lular. 

El sobrenedant es torna a centrifugar durant 30 minuts a 2.000g, 30 minuts a 10.000g i es filtra 

a través d’un filtre de 0,22 m. Les microvesícules sedimenten per ultracentrifugació a 70.000g 

durant 1 hora.  El pellet de les microvesícules es renta amb PBS, es torna a ultracentrifugar a 

70.000g durant 1 hora i es resuspen en PBS.  

Western Blot. Els exosomes aïllats es lisen amb un buffer que conté inhibidors de 

proteases (Thermo Scientific). El lisat de proteïnes, es separa en un gel d’electroforesi de 

poliacrilamida amb dodecilsulfat sòdic (SDS-PAGE) i es transfereix a una membrana de 

polifluorur de vinilidè (PVDF, Invitrogen) per l’anàlisi Western Blot. Les membranes s’incuben 

amb l’anticòs contra el marcador CD63 de l’exosoma, tot seguit, s’incuben amb l’anticòs 

secundari conjugat amb peroxidasa de rave (HRP) (P0260, Dako), i es revelen els resultats per 

quimioluminescència (Thermo Scientific).  

Fabricació del xip BiMW. Els dispositius s’han fabricat a escala d’oblea a la sala del Centre 

Nacional de Microelectrònica (CNM), per tècniques de litografia estàndards. Una imatge de 

l’oblea processada completament i d’un xip BiMW es mostra a la Figura 17.  

Fabricació de la microfluídica. Els canals de Polidimetilsiloxà (PDMS) es fabriquen 

utilitzant un motlle de metacrilat (PMMA), com s’observa a la Figura 18. L’elastòmer i l’agent 

curant es barregen amb un ratio 10:1 i les bombolles d’aire originades durant la barreja dels 

dos elements s’eliminen pel procés de desgasificació al buit. Aquesta barreja es cura durant 1 

hora a 75C per assegurar la reticulació del polímer. Després d’aquest procés termal, els canals 

s’extreuen del motlle de metacrilat.  
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S’aplica un tractament amb plasma d’ozó durant 90 segons al 99% i 45 sccm per tal d’exposar 

els grups funcionals del polímer a la superfície. L’alta hidrofobicitat dels canals de PDMS 

resultants es redueix amb el recobriment de la superfície amb una solució al 50 % de PEG200 

en aigua durant 25 minuts a 150C. Després d’això, esbandir successivament amb etanol i 

aigua, i assecar amb la pistola de N2 gas.  

Per últim, s’introdueixen a les extremitats de cada canal els tubs de PoliTetraFluoroEtilè (PTFE) 

i es fixen amb PDMS per evitar fugues o insercions d’aire.  

 

Figura 18. Esquema del motlle de metacrilat, la fabricació dels canals i l’assemblatge final de la microfluidica. 

Polit del xip. Una etapa de polit és necessària abans de la caracterització òptica del xip per 

aconseguir una bona qualitat òptica i minimitzar les pèrdues per la dispersió de la llum en 

acoblar-la a la guia. Els xips es poleixen manualment utilitzant una polidora (Logitech CL50). Un 

posicionador micromètric és necessari per garantir un posicionament correcte del xip, 

perfectament vertical, sobre la plataforma giratòria, com es pot veure a la Figura 19.  

Figura 17. (A) Fotografia d’una oblea completament processada. (B) Imatge d’un xip BiMW. 
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Figura 19. Polit del xip: un posicionador micromètric permet alinear el xip verticalment amb la plataforma giratòria. 

Primer de tot, un paper adhesiu amb una mida dels grans de 9 m s’utilitza per polir els 

cantons del xip durant 5 minuts a una velocitat angular de 30 rpm. Un flux d’aigua refrigera i 

lubrica la superfície de contacte entre el paper i el xip, elimina les partícules i els residus que 

podrien comprometre la qualitat de la superfície. Després d’això, el paper abrasiu de 9 m es 

canvia per un altre amb una mida del gra de 3 m, utilitzat durant 15 minuts. Finalment, la 

qualitat òptica bona s’aconsegueix polint els cantons amb un paper amb una mida dels grans 

de 0,3 m. Després de cada etapa del procés de polit, és necessari controlar els cantons amb 

un microscopi òptic (Figura 20), per assegurar que la superfície es troba lliure de defectes.  

 

Figura 20. Imatges del microscopi òptic (4x) d'una vora del xip després de cada etapa del procés de polit. 

Neteja del xip. Per tal d’eliminar la fotoresina protectora i residus eventuals del procés 

de polit, els xips es sometent a una neteja abans de la caracterització òptica. Primer, els xips es 

netegen amb paper de sala blanca sucat en acetona. Després, s’esbandeixen amb etanol i 

aigua milli-Q, i s’assequen amb la pistola de N2 gas. Seguidament, es soniquen durant 10 

minuts en MeOH:HCl (1:1) per tal d’eliminar tots els contaminants orgànics, resultant una 

superfície molt hidrofílica. Els xips s’esbandeixen amb aigua milli-Q i s’asseca amb la pistola de 

N2 gas.  
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Avaluació en bulk de la sensibilitat. La sensibilitat en bulk ens dóna una idea de la 

sensibilitat intrínseca del transductor i es pot determinar experimentalment mesurant el 

desplaçament de fase induït per diferents variacions de l’índex de refracció del medi en 

contacte amb l’àrea sensora. Es pot emprar un líquid que no modifiqui químicament la 

superfície del sensor.  

Per aquesta raó, diferents solucions de HCl a baixes concentracions s’injecten seqüencialment 

al dispositiu i el canvi de fase s’avalua respecte a l’índex de refracció de l’aigua milli-Q (n  

1,3348), utilitzat com a buffer en continu. L’índex de refracció de cada solució es mesura amb 

un interferòmetre Abbe (Optic Ivymen System, España) abans de cada injecció.  

Càlcul del límit de detecció. El límit de detecció (           ), es calcula a partir de la 

següent equació:  

     

   
 

     
 

On   es tracta de la desviació estàndard del soroll de la línia base i V fa referència a la visibilitat 

màxima de la guia d’interès.  

Oxidació del xip. Abans de l’etapa de biofuncionalització, és obligatori una activació 

química de la superfície per crear una capa prima d’òxid, rica en grups silanol (-OH), que 

s’utilitza per a la unió del silà (Figura 21). Per aquesta raó, després del procediment de neteja 

del xip detallat anteriorment, la superfície de nitrur de silici es tracta inicialment durant 1 hora 

amb plasma d’ozó utilitzant UV/Ozone Procleaner (Bioforce Nanosciences, USA), i després 

s’oxida amb una solució de HNO3 al 15% i a 75C durant 25 minuts en condicions de reflux. 

S’esbandeix el xip amb aigua milli-Q i s’asseca amb la pistola de N2 gas. Immediatament 

després d’aquest procés s’ha d’introduir el xip a la solució de silà desitjada (APTES, AZIDA o 

PEG-Silà-COOH), detallades a continuació.  

 

Figura 21. Esquema de l’oxidació d’un dispositiu BiMW. 
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En el cas de silanitzar amb APTES, es submergeix el xip durant tota la nit en una 

solució amb 50 L d’APTES, 17 L de DIPEA i 4,9 mL de toluè sota atmosfera d’argó.  

S’esbandeix el xip amb toluè, etanol i aigua milli-Q successivament i s’asseca amb la pistola de 

N2 gas.  

Per tal d’aconseguir la formació d’un enllaç estable entre els grups amina exposats a la 

superfície del sensor i els grups carboxílics de biomolècules en solució, s’activen els grups 

amina amb 30 mM del crosslinker Tereptalaldehid, a una velocitat de la bomba de 5 L/minut 

per assegurar la cobertura de la superfície. A continuació s’injecta la concentració desitjada de 

l’Anticòs CD63 en PBS 1x a una velocitat de 12 L/minut. Una solució d’etanolamina 1 M (pH 

8,5) s’utilitza com un agent de bloqueig per desactivar els grups –NH2 i prevenir les absorcions 

no específiques a una velocitat de la bomba de 12 L/minut. 

En el cas de silanitzar amb AZIDA, el xip es submergeix durant tota la nit en una 

solució amb 50 L d’AZIDA, 8,3 L de DIPEA i 2,5 mL de toluè sota atmosfera d’argó.  

S’esbandeix el xip amb toluè, etanol i aigua milli-Q successivament i s’asseca amb la pistola de 

N2 gas. Després d’això, s’ha de passar a l’etapa de biofuncionalització del xip (2).  

Per tal d’aconseguir la formació d’un enllaç estable entre els grups azida exposats a la 

superfície del sensor i els grups carboxílics de biomolècules en solució, els grups azida s’activen 

amb 10 mM de DBCO-NHS en etanol i aigua a una velocitat de la bomba de 12 L/minut per 

assegurar la cobertura de la superfície. A continuació s’injecta la concentració desitjada de 

l’Anticòs CD63 en PBS 1x a una velocitat de 12 L/minut. Una solució d’etanolamina 1 M (pH 

8,5) s’utilitza com un agent de bloqueig per desactivar els grups –NH2 i prevenir les adsorcions 

no específiques a una velocitat de la bomba de 12 L/minut.  

En el cas de silanitzar amb PEG-Sil·là-COOH, es dipositen 50 L de PEG-Silà-COOH 

sobre el xip cobrint-lo amb parafilm durant 2 hores a 4C.  S’esbandeix el xip amb etanol i 

aigua milli-Q, i s’asseca amb la pistola de N2 gas. Seguidament, s’introdueix el xip a l’autoclau a 

121C durant 1 hora i 30 minuts. Passat aquest temps, es guarda a 4C fins al moment 

d’utilitzar-lo.  

Per tal d’aconseguir la formació d’un enllaç estable entre els grups carboxil exposats a la 

superfície del sensor i els grups carboxil de les biomolècules en solució, els grups carboxil 

s’activen amb la química del EDC i NHS. El xip silanitzat es col·loca al setup experimental i es 

subministra una solució de EDC/NHS en un ratio molar de 0,2/0,05 en buffer MES, a una 

velocitat de la bomba de 20 L/minut per assegurar la cobertura de la superfície.  



28 
 

A continuació s’injecta la concentració desitjada de l’Anticòs CD63 en PBS 1x a una velocitat de 

5 L/minut, i es bloqueja la superfície amb PLL-G-PEG a una velocitat de 10 L/minut parant la 

bomba durant 1 hora un cop ha entrat l’agent bloquejant.  

Plaques amb superfície de Si3N4. Les plaques amb superfície de Si3N4 (Figura 22) 

consisteixen en una capa de diòxid de silici (2 m de gruix) dipositat tèrmicament sobre una 

oblea de silici (500 m de gruix), seguit d’una capa de silici de 180 nm de gruix dipositat a baixa 

pressió per la tècnica de deposició química de vapor (LPCVD). L’oblea es talla en peces d’ 1 

cm2.  

 

Figura 22. Placa amb superfície de Si3N4. 

Microscòpia electrònica de rastreig (SEM). Aplicant el protocol de neteja i silanització 

amb AZIDA sobre plaques amb superfície de Si3N4, detallats anteriorment, es dipositen 10 mM 

de DBCO-NHS en etanol i aigua durant 1 hora. A continuació, es dipositen diferents 

concentracions d’exosomes en cadascuna de les plaques durant 30 minuts a 4C, i s’observen 

les plaques amb el microscopi electrònic de rastreig (FEI Magellan 400L XHR SEM)  

Reciclatge del xip. Un cop s’han emprat totes les guies del xip silanitzat, per poder 

tornar a fer-ne ús és necessari aplicar el protocol de reciclatge en el qual acabem tenint el xip 

com si l’acabéssim de netejar després del polit i, per tant, poder-lo silanitzar de nou.  

Primer, el xip es neteja amb paper de sala blanca sucat amb acetona i es sònica 

successivament en acetona, etanol i aigua durant 5 minuts en cadascun dels dissolvents, seguit 

d’un assecat amb la pistola de N2 gas. Es neteja de nou el xip amb paper de sala blanca sucat 

amb bromur CTAB, seguidament, es sònica durant 10 minuts en MeOH:HCl (1:1) per tal 

d’eliminar tots els contaminants orgànics, resultant una superfície molt hidrofílica. S’esbandeix 

el xip amb aigua milli-Q i s’asseca amb la pistola de N2 gas. Per últim, s’introdueix el xip al 

plasma d’ozó durant 5 minuts al 99% i 45 sccm, s’esbandeix amb etanol i aigua milli-Q i 

s’asseca amb la pistola de N2 gas. 
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Disseny dels bioreceptors genòmics. Per realitzar l’anàlisi genòmic del contingut dels 

exosomes centrant-nos en les variants 1 i 3 a/b del gen de fusió EML4-ALK es realitza una cerca 

de les respectives seqüències de nucleòtids a la base de dades Nucleotide del NCBI (National 

Center for Biotechnology information) de les variants d’interès, i seguint els següents criteris 

es dissenyen els bioreceptors:  

- Ha de tenir una longitud de 18 – 24 bases.  

- Mantenir un contingut G:C entre 40 i 60%.  

- La seqüenciació ha de començar i acabar amb una o dues bases púriques.  

- Han de ser complementàries a les regions desitjades.  

- Les seqüències no han de formar hairpins interns ni ser complementàries entre si.  
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5 RESULTATS I DISCUSSIÓ  

5.1 Caracterització dels exosomes  

5.1.1 Western Blot  

En primer lloc, es va analitzar la capacitat d’alliberar exosomes al medi extracel·lular de les 

línies cel·lulars GBM8, U87 i U373 de gliomes malignes. Aquestes línies cel·lular es van cultivar 

en medi condicionat i es van aïllar les vesícules que havien sigut secretades durant un període 

d’incubació de 48 hores. Aquestes vesícules es van analitzar per Western Blot (Figura 23) 

utilitzant un anticòs específic per la proteïna CD63 (marcador exosòmic molt conegut).  

 

Figura 23. Imatge del Western Blot per la caracterització dels exosomes mitjançant un anticòs específic per la 
proteïna de membrana CD63. (A)(G) Marcador de pes molecular. (B)(F) Sobrenedant ultracentrifugat de la línia 
cel·lular U87 (control negatiu). (C) Exosomes aïllats de la línia cel·lular U373. (D) Exosomes aïllats de la línia cel·lular 
GBM8. (E) Exosomes aïllats de la línia cel·lular U87. 

La proteïna CD63 es detecta clarament en els exosomes aïllats dels diferents cultius cel·lulars, 

tot i que un dels problemes afegits a l’hora de fer un Western Blot és la manca 

d’instrumentació per determinar la quantitat d’exosomes present a cada mostra. Per això, tot i 

haver carregat el mateix volum de mostra, i tal com s’observa a la Figura 23C-E, hi ha regions 

on s’observa més quantitat de CD63 que en d’altres, però no es pot concloure quina de les tres 

línies cel·lulars ha alliberat més exosomes.  

Com a control negatiu, s’ha emprat el sobrenedant ultracentrifugat (Figura 23B;F) el qual no 

mostra cap banda detectable per l’anticós CD63, fet que ens indica que s’ha produït un bon 

aïllament dels exosomes, i només es troben presents en el pellet de la ultracentrifugació, com 

queda demostrat amb aquest Western Blot.   
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Per tant,  aquests resultats suggereixen que les cèl·lules de gliomes malignes cultivats formen 

part del grup de cèl·lules amb la capacitat d’alliberar exosomes al medi extracel·lular.  

5.1.2 Microscòpia electrònica de rastreig  

Per altra banda, es va realitzar una anàlisi dels exosomes comercials, per mitjà d’una 

microscòpia electrònica de rastreig (SEM). En aquest experiment els exosomes van ser 

covalentment units a la superfície, mitjançant un enllaç amida entre grups amina existents a la 

membrana externa dels exosomes i els grups NHS de la superfície. A la Figura 24 el resultat 

d’incubar concentracions diferents d’exosomes sobre una superfície silanitzada i activada.  

 

Figura 24. Imatges obtingudes per microscòpia electrònica de rastreig (SEM) dels exosomes comercials. (A) 1 µg/mL 
d’exosomes (49.946 x), (B) 5 µg/mL d’exosomes (49.983x) (C) 20 µg/mL d’exosomes (99.982x). 

Les diferents concentracions analitzades (1 g/mL (Figura 24A), 5 g/mL (Figura 24B) i 20 

g/mL (Figura 24C) presenten exosomes amb una forma arrodonida i un diàmetre comprès 

entre els 49 i els 74 nm (Figura 25), compatible amb la mida comentada anteriorment.  

 

Figura 25. Dimensions d’alguns dels exosomes observats al SEM. 
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S’observa un augment en el nombre d’exosomes en augmentar la concentració, tot i que entre 

les concentracions de 5 g/mL i 20 g/mL no s’observa una diferència molt definida. Entre la 

Figura 24A i la Figura 24B sí que s’observa un augment brusc en el nombre d’exosomes. Una de 

les possibles explicacions a la poca quantitat d’exosomes a la concentració més petita seria la 

falta d’una centrifugació abans de la fixació de la mostra.   

5.2 Caracterització de la sensibilitat intrínseca del xip  

En els dispositius de detecció d’ones evanescents, la determinació del valor de sensibilitat 

permet avaluar i comparar el rendiment del transductor independentment del 

desenvolupament del procés de biofuncionalització. Un requisit és que la solució no ha 

d’afectar la superfície del dispositiu.  

Per obtenir aquest valor de sensibilitat en bulk, es duu a terme una corba de calibrat amb 

l’avaluació de diferents concentracions d’HCl, compost per aigua amb ions H+ i Cl- dissociats 

que no produeixen cap residu a l’àrea sensors ni modifiquen la superfície.  

Utilitzant el set-up experimental descrit anteriorment i la cel·la microfluídica de cinc canals, se 

subministra aigua milli-Q a 20 L/min al sensor i s’injecten seqüencialment 250 L de diferents 

concentracions d’HCl (0,025 M; 0,05 M; 0,075 M; 0,1 M i 0,25 M). Les variacions en l’índex de 

refracció (  ), la diferència d’índex de refracció entre una determinada solució d’HCl i l’aigua 

milli-Q, correspon a aquest conjunt de solucions d’HCl es resumeixen a la Taula 4, juntament 

amb els senyals de fase (  ) avaluades experimentalment per un sol xip. 

Concentracions HCl (M)  HCl    (RIU)    (rad) 

0,025 1,3326          0,5 · 2 
0,05 1,33292          0,96 · 2 

0,075 1,3332          1,32 · 2 
0,1 1,33352           1,9 · 2 

0,25 1,3349           4,4 · 2 
Taula 4. Canvis en l’índex de refracció induïts per un conjunt de solucions d’HCl i els corresponents canvis de fase 
avaluats en un sensor BiMW.  

La variació en la diferència de fase (  ) induïda per la variació de l’índex de refracció (  ) 

s’avalua tenint en compte que una oscil·lació completa del senyal correspon a una variació 2. 

Per exemple, en el cas de l’HCl 0,05 M, es mostra              RIU respecte a l’aigua, una 

variació en la diferència de fase de 0,96 · 2 avaluada (Figura 26). La mateixa metodologia es 

va aplicar per les altres solucions i mitjançant el traçat de la variació en la diferència de fase 

com una funció de la variació de l’índex de refracció, s’obté una corba de calibrat, com 
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s’observa a la Figura 27. A la Figura 28 es mostren tots els resultats obtinguts de les diferents 

injeccions d’HCl.  

 

Figura 26. Resposta en temps real del canvi de fase a causa de la injecció de 250 µL d’HCl 0,05 M sobre la superfície 
del sensor. 

Pel que fa al gràfic que es mostra a la Figura 27 s’observa una dependència lineal entre el canvi 

d’índex de refracció i la variació en la diferència de fase mesurada. El pendent de la corba de 

calibrat, expressada en  
   

   
, representa la sensibilitat en bulk del sensor. En aquest cas 

particular, la sensibilitat es va estimar com                
   

   
   

 

Figura 27. Corba de calibrat per avaluar la sensibilitat del sensor BiMW: els canvis de fase s’avaluen com una funció 
de la variació en l’índex de refracció a causa de les diferents concentracions d’HCl injectades.  
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Per tant, per les mesures representades a la Figura 27, tenim:                
   

   
 ; 

        i                , resultant en un límit de detecció de            

        . 

 

Figura 28. Resposta en temps real del canvi de fase a causa de la injecció de 250 µL d’HCl (A) 0,25 M; (B) 0,1 M; (C) 
0,075 M; (D) 0,05 M i (E) 0,025 M sobre la superfície del sensor. 
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5.3 Comparació de les diferents silanitzacions  

Una de les tasques encara pendents és el desenvolupament d’una estratègia de 

funcionalització apropiada per els xips de BiMW amb superfícies de Si3N4. Per aquesta raó, 

aplicant protocols optimitzats per aquest tipus de dispositius, es silanitza cada àrea sensora 

amb un dels silans disponibles comercialment: APTES, AZIDA i PEG-Silà-COOH. Posteriorment, 

s’avaluen les seves capacitats de detecció de cada estratègia utilitzant el model molecular 

Anticòs CD63 – Exosoma, i es determina quina és la millor.  

Per visualitzar la modificació de la superfície del sensor, es col·loca el xip al setup experimental 

després de cada silanització i s’hi col·loca a sobre la cel·la microfluídica. Després d’això, totes 

les solucions necessàries per activar i biofuncionalitzar la superfície es fan fluir sobre la 

superfície mitjançant la injecció d’un volum constant de mostra a la cel·la microfluídica amb un 

cabal fix. La mida del canal i el cabal de flux escollits garanteixen un flux laminar sobre el 

sensor BiMW. El progrés del procés de biofuncionalització es va avaluar a temps real per 

l’anàlisi dels senyals interferomètrics del sensor BiMW. En concret, la visualització de la unió 

del bioreceptor, en aquest cas l’anticòs CD63, a la superfície de Si3N4 proporciona informació 

valuosa sobre l’eficiència sobre el procés de biofuncionalització. Els senyals interferomètrics de 

la unió covalent de l’anticòs CD63 a l’àrea sensora del dispositiu BiMW es mostren a la Figura 

30A, per a cada estratègia de silanització.   

Per dur a terme aquest experiment, després de la silanització se segueix el protocol de 

biofuncionalització del xip, immobilitzant una concentració d’anticòs de 25 g/mL.  

 

Figura 29. Senyal interferomètric de la unió covalent de 25 µg/mL sobre una superficie activada d’APTES. 
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Es poden reconèixer tres regions diferents en el senyal de detecció interferomètric de la 

immobilització de l’anticòs sobre una superfície d’APTES (Figura 29). Des de l’entrada de 

l’anticòs CD63 en PBS fins a la sortida (regió 1), el senyal és a causa de dos factors: (i) la 

variació en bulk de l’índex de refracció entre l’aigua en continu i el PBS que conté l’anticòs i (ii) 

la immobilització de l’anticòs a la superfície del transductor. Després, quan el CD63 en PBS està 

sortint del canal fluídic i l’aigua està arribant, el senyal és només degut al canvi en bulk de 

l’índex de refracció entre el PBS i l’aigua (regió 2). Finalment el flux d’aigua en continu indueix 

desorció de l’anticòs no unit covalentment (regió 3).  

Aquesta etapa d’immobilització de l’anticòs es tracta d’un pas crític per obtenir el millor 

rendiment del dispositiu BiMW. Per aquesta raó, es mostra un esquema comparatiu (Figura 

30) amb diferents silanitzacions (AZIDA, APTES i PEG-Silà) sobre superfícies de Si3N4. El senyal 

interferomètric a temps real corresponent a l’absorció de l’anticòs CD63 per a cada silà es 

mostra a la Figura 30A. De la unió covalent de CD63 s’obté una variació de fase neta de 

                 i                 , en el cas de l’AZIDA i el PEG-Silà-COOH, 

respectivament. Pels valors tan semblants, es pot dir que se’ns ha immobilitzat la mateixa 

quantitat d’anticòs i, per tant, pel que fa a la immobilització no s’observen diferències entre 

aquests dos silans. En canvi, la variació de fase neta emprant el procediment de silanització 

amb APTES,                 , s’obté la meitat de senyal d’immobilització respecte als 

altres dos silans.  

Per tant, la cobertura més alta de proteïna s’aconsegueix tenint la superfície silanitzada amb 

AZIDA o PEG-Silà-COOH. En canvi, la inferior immobilització de l’anticòs sobre una superfície 

d’APTES es pot explicar per un recobriment incomplet de la superfície, el que produeix una 

capa de proteïna no uniforme, deixant forats que poden induir l’adsorció no selectiva de 

biomolècules durant el procés de reconeixement biològic. Per altra banda, fortes interaccions 

amb la superfície poden causar canvis conformacionals en les proteïnes i la consegüent pèrdua 

de funcionalitat de la capa bioreceptora, mentre que les interaccions dèbils amb la superfície 

impliquen la desorció de la capa bioreceptora, a causa del flux continu de líquid.  

En aquest punt, és possible avaluar la qualitat de les capes bioreceptores de CD63 per la 

detecció interferomètrica d’exosomes comercials, i decidir quina silanització és la millor per 

detectar els exosomes. Per dur a terme aquesta detecció, es fa fluir PBS a velocitat constant 

per l’àrea sensora, i s’injecta una solució de 250 L amb 1 g/mL d’exosomes per superfícies 

silanitzades amb APTES i AZIDA, i per l’altre silà s’injecten 108 exosomes, quantitat equivalent a 

una concentració de 0,01 g/mL d’exosomes.  



37 
 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AZIDA APTES PEG-SIL·LÀ-COOH 

(A) SENYALS D’IMMOBILITZACIÓ DE 25 g/mL D’ANTICÒS CD63 

                  

                  

 

                  

 

(B) SENYALS DE DETECCIÓ D’EXOSOMES 

1 µg/mL 108 exosomes/mL 

 

                   

                  

 

                 

 

Figura 30. Esquema comparatiu dels diferents silans emprats per a la funcionalització del xip, i les respectives variacions 
de fase netes. 
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Del reconeixement dels exosomes a través de l’anticòs immobilitzat a la superfície del 

dispositiu (Figura 30B), s’obté una variació de fase neta en AZIDA, APTES i PEG-Silà -COOH de 

                ;                  i                , respectivament. Era 

d’esperar una menor detecció d’exosomes en el cas de l’APTES respecte als altres silans 

estudiats, a causa dels nivells baixos en la immobilització de l’anticòs. En canvi, en el cas del 

PEG-Silà-COOH, tot i haver injectat una concentració inferior d’exosomes respecte a l’APTES i 

l’AZIDA, s’observa un senyal superior respecte aquests.  

Per tant, donats aquests resultats es pren la decisió de continuar la part experimental d’aquest 

treball amb el PEG-Silà-COOH. L’objectiu d’aquest estudi posterior, és la realització d’una corba 

de calibrat dels exosomes i l’anàlisi de medis tumorals.   

5.4 Detecció d’exosomes sobre una superfície amb PEG-Silà-COOH 

Els processos involucrats durant la biofuncionalització es visualitzen a temps real per veure les 

reaccions que tenen lloc a l’àrea sensora en cada etapa. Els senyals interferomètrics per al 

procediment general de biofuncionalització es mostren a la Figura 31, i es presenten de la 

següent manera: A) activació dels grups carboxil presents a la superfície silanitzada mitjançant 

una solució d’EDC/NHS, B) unió covalent dels grups amina de l’anticòs amb els grups carboxil 

activats i C) bloqueig de la superfície amb PLL-G-PEG.  

Per tal d’avaluar a quina concentració d’anticòs s’obté una major immobilització, es duu a 

terme per la unió covalent de 25 g/mL i 50 g/mL de CD63 en dos xips independents. Els 

senyals reals corresponents a aquestes immobilitzacions es mostren a la Figura 32. I es mostra 

la variació de fase neta (  ) per a les dues concentracions es mostra a la Taula 5.  

Concentració Entrada Sortida     

25 g/mL                                           

50 g/mL                                        

Taula 5. Valors de variació de fase neta (  ) obtinguts per l’unió covalent de l’anticòs CD63.  

Per assegurar una cobertura total de l’àrea sensora pel bioreceptor, els anticossos han de ser 

incorporats en excés. En canvi, un excés molt gran pot augmentar innecessàriament el cost de 

l’anàlisi i la formació de multicapes. Això és el que s’aprecia en la immobilització de 50 g/mL 

d’anticòs, on tot i injectar el doble de concentració en un cas que en l’altre només s’observa un 

augment del 25% en el senyal d’immobilització respecte als 25 g/mL. Per tant, per minimitzar 

els costos, es treballarà amb una concentració d’anticòs de 25 g/mL.  
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Figura 31, Procés complet de biofuncionalització a temps real. (A) EDC/NHS, (B) CD63 25 µg/mL, (C) PLL-G-PEG  1 
mg/mL. 

 

Figura 32. Senyal a temps real de la unió covalent de 25 µg/mL (A) i de 50 µg/mL d’anticòs CD63 sobre l’àrea 
sensora. 

En aquest punt, és possible avaluar la qualitat de les capes bioreceptores de CD63 per la 

detecció interferomètrica d’exosomes comercials. Per dur a terme aquesta detecció, es fa fluir 

PBS a velocitat constant per l’àrea sensora i s’injecta una solució de 250 L de 108 exosomes. 

Després de la detecció d’aquesta concentració d’exosomes, es realitza un procés anomenat 
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regeneració de l’àrea sensora, que consisteix a eliminar els exosomes units a l’àrea sensor 

sense destruir l’activitat bioreceptora de l’anticòs, després de l’anàlisi de la mostra. Aquest 

procés és útil per reutilitzar la superfície biosensora durant diversos cicles d’anàlisis. El nombre 

de regeneracions que es poden realitzar depenen de l’estabilitat dels bioreceptors a canvis 

bruscos en l’ambient.  

La injecció de 20 mM d’HCl, en tenir pH baix aconsegueixen regenerar la superfície del sensor, 

permeten múltiples deteccions utilitzant l’estat inicial de la capa bioreceptora. 

 

Figura 33. Imatges a temps real de les deteccions de (A) 10
8
 exosomes, (B) 10

7
 exosomes (C) 10

6
 exosomes. 

Els senyals interferomètrics obtinguts per la detecció de diferents nombres d’exosomes i la 

posterior regeneració de la superfície bioreceptora es mostren a la Figura  33. A més a més, de 

la injecció d’una proteïna no específica per a l’anticòs CD63 no en resulta cap senyal 

interferomètric (dades no mostrades), el que demostra que l’anticòs és específic per als 

exosomes.  
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En aquest procés de detecció d’exosomes a partir dels resultats de la Figura 33, la variació de 

fase neta (  ) per a les tres concentracions injectades es mostra a la Taula 6, com la mitjana 

de tres replicats. 

Exosomes/mL            

          

          

        

Taula 6. Valors de variació de fase neta (  ) obtinguts durant la detecció dels exosomes.  

La corba de calibrat resultant s’obté representant la variació de fase com una funció de les 

diferents concentracions d’exosomes analitzades. Es troba representada a la Figura 34. 

 

Figura 34. Corba de calibrat de 10
8
, 10

7
 i 10

6
 exosomes. 

La corba de calibrat s’ajusta a una recta, on el límit de detecció és de          exosomes/mL. 

Aquests resultats conjuntament amb el curt temps d’anàlisi indiquen una millora significativa 

en comparació amb les metodologies actuals per la detecció d’exosomes. D’altra banda, la 

senzillesa en el funcionament d’aquest nou dispositiu i la manca de pretractament addicionals 

a la mostra faria possible el seu ús per un usuari no expert.  

5.5 Detecció d’exosomes en mostres de cultius cel·lulars 

Per últim, i per acostar-nos a la realitat de poder fer mesures amb mostres de pacients reals, 

es decideix injectar una mostra provinent del cultiu cel·lular de la línia de glioblastomes 

malignes U87 per avaluar les adsorcions no específiques.  
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Seguint tots els processos comentats en aquest mateix apartat per la detecció d’exosomes, 

s’injecta el medi de cultiu sobre el qual no s’hi ha cultivat cap tipus cel·lular i, per tant, conté 

exclusivament: DMEM  amb un 5% de dFBS  i suplementat amb penicil·lina – estreptomicina (1 

Unitat/mL i 0,1 mg/mL, respectivament). El resultat d’aquesta injecció es mostra a la Figura 35.  

 

Figura 35. Senyal interferomètric del medi de cultiu sense exosomes. 

Aquest control presenta una variació de fase nul·la, és a dir,              . El fet de no 

contenir exosomes fa que la mostra surti tal qual entra, sense produir-se un episodi de 

reconeixement entre el CD63 i la mostra injectada. Per tant, el dispositiu és específic per 

exosomes.   

En el cas del medi tumoral, on s’hi ha cultivat la línia cel·lular U87, que per mitjà d’una anàlisi 

Western Blot s’ha observat la capacitat d’alliberar exosomes al medi extracel·lular, s’ha de 

tenir en compte que en aquest medi tumoral no només tenim exosomes sinó que tenim altres 

proteïnes que secreten les pròpies cèl·lules. Els resultats de la injecció d’aquesta mostra es 

troben a la Figura 36.  

La variació de fase neta obtinguda amb aquest cultiu tumoral és de                 . Fet 

que ens acaba de determinar la capacitat i especificitat del nostre dispositiu en la detecció 

d’exosomes, i no per altres molècules presents en un medi tumoral.  
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Figura 36. Senyal a temps real de la resposta al medi cel·lular amb exosomes, obtingut a partir de la línia cel·lular 
U87. 

5.6 Disseny dels bioreceptors 

El disseny dels bioreceptors per la detecció del gen de fusió EML4-ALK s’ha dut a terme 

seleccionant la regió on acaba el gen EML4 i comença el ALK, que es tracta de la part específica 

de cada variant. Les seqüències bioreceptores obtingudes es mostren a la Taula 7.  

Codi d’accès a NCBI Variant Seqüència bioreceptor 

AB274722 1 AAGGACCTAAAGTGTACCGCCGGA 

AB374361 3a ATCATCAACCAAGTGTACCGCCGG 

AB374362 3b AAAACAGCCAAGTGTACCGCCGGA 

Taula 7. Seqüències bioreceptores dissenyades per l’anàlisi genòmic.  
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6 CONCLUSIONS 

En aquest treball s’ha desenvolupat un biosensor específic per la detecció d’exosomes en 

mostres provinents de medis tumorals. Immobilitzant l’anticòs específic a l’àrea sensora del 

dispositiu BiMW, i injectant diferents mostres d’exosomes, s’ha obtingut un límit de detecció 

de           exosomes/mL. També s’ha aconseguit dissenyar dels bioreceptors específics per 

les variants 1 i 3a/b del gen de fusió EML4-ALK, que possibilitaran en un futur la detecció del 

mARN contingut als exosomes.  

Aquests resultats, conjuntament amb el curt temps d’anàlisi indiquen una millora significativa 

en la detecció d’exosomes respecte a les tècniques que hi ha disponibles actualment, i 

permetran la normalització del biomarcador respecte al número d’exosomes a temps real. A 

més a més, de la senzillesa en el funcionament d’aquest dispositiu, i la manca de 

pretractament addicional a la mostra faria possible el seu ús per un usuari no expert.  
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