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Abreviatures 
 

La redacció d’aquest treball és en català, tot i així, el significat d’algunes de les abreviatures 

esmentades al llarg de la memòria provenen tant de l’anglès com del català.   

 

cAb-PM: Anticòs de Captura conjugat en Partícules Magnètiques 

Abdet: Anticòs de Detecció 

ADHP: 10-acetyl-3,7-dihydroxyphenoxazine 

BSA: Bovine Serum Albumine 

BSAT: Bovine Serum Albumine Tween 

CDC: Centers for Disease Control and Prevention (USA) 

CV: Coeficient de Variació 

DS: Desviació Estàndard 

EDC: 1-Ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide 

ELISA: Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay 

HRP2: Histidine Rich Protein 2 

HRP: Horseradish Peroxidase 

LD: Límit de Detecció  

LQ: Límit de Quantificació 

MES: 2-(N-morpholino)ethanesulfonic acid 

NHS: N-hydroxysulfosuccinimide 

OMS: Organització mundial de la Salut 

PBS: Phosphate Buffered Saline 
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PBST: Phosphate Buffered Saline Tween 

PCR: Polymerase Chain Reaction 

Pf-LDH: Plasmodium falciparum lactate dehydrogenase  

PM: Partícules Magnètiques 

POC: Point-of-Care 

RDT: Rapid Diagnostic Test 

S/N: Signal-to-noise 
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Resum 
 
 

Títol: Estratègies de millora d’immunoassaigs per a la detecció ràpida de malalties infeccioses 

Autor: Sergi Vicente Gómez 

Tutors: Dra. Eva Baldrich Rubio (CIBBIM - VHIR) i Dr. Alexandre Van der Stoep (Uvic - 

UCC) 

Data: Juny de 2020 

Paraules clau: Malària, Pf-LDH, Immunoassajos, ELISA, Partícules Magnètiques (PM), 

Colorimetria, Fluorescència. 

 

Un dels majors reptes per a l'assistència sanitària global és la manca d'eines diagnòstiques 

adequades per a la detecció precoç de malalties i el seguiment adequat del seu tractament. Per 

aquest motiu, el desenvolupament de bioassajos i biosensors econòmics, ràpids, sensibles i 

reproduïbles s'ha convertit en una de les prioritats del sector sanitari i la comunitat científica. 

La malària, malaltia infecciosa causada per paràsits del gènere Plasmodium, representa una de 

les principals causes de mort en els països subdesenvolupats. Moltes d’aquestes morts es 

podrien evitar si es disposés de tècniques que permetessin un diagnòstic precoç i un millor 

seguiment de la resposta al tractament.  

 

Els dispositius Point-of-Care (POC) sorgeixen com a alternativa als equips i mètodes clàssics 

de laboratori pel diagnòstic ràpid de malalties in situ, de forma econòmica i fiable. En aquest 

projecte s’exploren i s’analitzen en detall dos formats d’immunoassajos diferents per a la 

detecció específica de lactat deshidrogenasa de Plasmodium Falciparum (Pf-LDH), enzim clau 

en el metabolisme energètic del paràsit de la malària. Els bioassajos empleats són l’ELISA i la 

utilització de partícules magnètiques (PM), amb l’objectiu d’estudiar i optimitzar ambdós 

models per determinar quin assaig és més adient per a la detecció de Pf-LDH.  

 

Com es mostrarà en aquest treball, l’ús de PM amb detecció fluorescent permet optimitzar 

immunoassajos altament sensibles, que tanmateix es caracteritzen per una gran variabilitat. Així 

doncs, els resultats obtinguts indiquen que serà necessari estudiar estratègies alternatives que 

permetin reduir la variabilitat generada per la manipulació de les PM, així com testar diferents 

substrats enzimàtics per la detecció de l’assaig, per rebaixar la variabilitat, convertint l’assaig 

fluorescent amb PM en un model de referència ràpid, específic, sensible i eficaç. 
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One of the biggest challenges for global health care is the lack of adequate diagnostic tools for 

the early detection of diseases and proper treatment response monitoring. For this reason, the 

development of economic, fast, sensitive and reproducible bioassays and biosensors has 

become one of the priorities of the healthcare sector and the scientific community. Malaria, an 

infectious disease caused by parasites of the genus Plasmodium, is one of the leading causes of 

death in underdeveloped countries, most of which could be avoided if techniques and devices 

were available for the early, economical, rapid and sensitive diagnosis and follow-up. 

 

Point of Care (POC) devices are currently emerging as an alternative to classical laboratory 

methods for rapid disease diagnosis, to be used in situ, economically, quickly and reliably. This 

project explores and analyzes in detail two different immunoassay formats for the specific 

detection of Plasmodium falciparum lactate dehydrogenase (Pf-LDH), a key enzyme in the 

energy metabolism of the so-called malaria parasite. The proposed immunoassays are ELISA 

and magneto-immunoassays carried on magnetic particles (MP). The main objective is to study 

and optimize both models in order to determine which is the assay better fitted for Pf-LDH. 

 

As it will be discussed, combining MPs with fluorescent detection provided the most sensitive 

immunoassay, however, they were also characterized by high variability. Thus, studying 

alternative strategies to reduce the variability produced by MP handling and testing different 

substrates should reduce variability, turning the fluorescent MP assay into a fast, specific, 

sensitive, and effective reference model.  
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1. Introducció  
 

Un dels majors reptes actuals per a l'assistència sanitària global és la manca d'eines 

diagnòstiques adequades per a la detecció precoç de malalties i el seguiment adequat del seu 

tractament a nivell clínic. Per aquest motiu, el desenvolupament de bioassajos i biosensors 

econòmics, ràpids, sensibles i reproduïbles s’ha convertit en una de les prioritats del sector 

sanitari i la comunitat científica. Aquest treball comença amb un estudi bibliogràfic de la 

malària, un exemple de malaltia infecciosa amb elevada prevalença a països pobres, i a 

continuació explora el desenvolupament de bioassajos ràpids per a la seva detecció. El treball 

pràctic ha inclòs la formació en assajos de tipus ELISA i la seva transferència a PM, i la 

optimització de la seva detecció usant marcadors enzimàtics (HRP, de l’anglès horseradish 

peroxidase) i substrats enzimàtics colorimètrics (TMB) i fluorescents (QuantaRed).  

1.1 Malalties Infeccioses 
 

El terme "malaltia" es refereix a afeccions que deterioren la funció normal d’un teixit cel·lular 

determinat (per exemple, la fibrosi quística, l'aterosclerosi o el xarampió). Es considera una 

malaltia infecciosa aquella malaltia causada per un patogen extern, que produeix danys en els 

teixits de l'hoste i que a més té la capacitat de transmetre’s a altres persones (Mangili et al., 

2015). 

 

Actualment les malalties infeccioses són una de les principals causes de mort a tot el món, 

particularment en països en desenvolupament, que no disposen d’infraestructures ni medis 

econòmics suficients per al diagnòstic i tractament d’aquestes. L’Organització Mundial de la 

Salut (OMS) va classificar tres grups de malalties infeccioses entre les deu principals causes 

de mort a tot el món en 2016; en primer lloc, les que afecten les vies respiratòries inferiors 

(3,0 milions de morts), en segon lloc, les malalties diarreiques (1,4 milions de morts) i 

finalment, la tuberculosi (1,3 milions de morts). No obstant, altres malalties infeccioses, com 

la SIDA o la malària, també ocupen llocs importants a la llista en termes de noves infeccions 

i morts anuals (WHO, 2018). 

 

En els últims anys les malalties infeccioses, inclosos alguns agents infecciosos emergents i 

reemergents, com la síndrome respiratòria aguda severa (SARS), la grip aviar, la febre aftosa 

o la malaltia del dengue, han causat efectes devastadors en el desenvolupament social i 

econòmic de molts països, amenaçant la salut humana, convertint doncs, les malalties 

infeccioses en un greu problema sociosanitari a nivell mundial (WHO, 2018). 
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1.2 Malària 
 

 

La malària és una malaltia infecciosa produïda pel protozou Plasmodium. El vector d’aquesta 

malaltia és el mosquit Anopheles femella, que pot transmetre-la a través de la seva picada. 

Actualment, la malària representa una de les principals causes de mort en els països en 

desenvolupament, incloent zones d’ Àfrica (on succeeixen la majoria d’infeccions), Àsia i 

Amèrica Llatina (Gething PW, 2016). 

 

P. falciparum, l'espècie que produeix els casos més greus, es creu que es va originar a partir 

de Laverania, un subgènere de l’espècie Plasmodium que es considera que existia des de fa 

més de 50.000 – 100.000 anys, tot i que va esdevenir més comú quan es van començar a 

infectar els goril·les, fa uns 10.000 anys. L’any 1880, Alphonse Laveran va ser el primer en 

identificar el paràsit a l’interior dels eritròcits i en proposar que aquest podia ser la causa de 

la malaltia, i el va anomenar Oscillaria malariae. Al 1897, Ronald Ross va descobrir el cicle 

biològic del paràsit de la malària i va demostrar la seva transmissió per mosquit, el que li va 

valer el premi Nobel de medicina en 1902 (Burrows et al., 2017). 

1.2.1 Biologia dels paràsits del gènere Plasmodium 
 

 

Existeixen aproximadament 156 espècies pertanyents al gènere Plasmodium que infecten 

diverses espècies de vertebrats. Com a mínim, cinc d’aquestes espècies es consideren 

veritables paràsits d’hostes humans, tot i que el llistat es troba sota estudi i augmenta 

regularment: P. falciparum, P. vivax, P. ovale, P. malariae i P. knowlesi (Fig. 1). Mentre que 

P. falciparum es troba a tot el món tropical, P. vivax és altament prevalent a Amèrica del Sud, 

l'Índia i el sud-est asiàtic (S.E.), i s'ha demostrat que P. Ovale i P. Malariae, que són més 

habituals que P. knowlesi, causen malària predominantment al S.E. Asiàtic (Lover et al., 

2018). 
 

Plasmodium falciparum és 

l'espècie més mortífera de 

Plasmodium que causa malària en 

humans, doncs, aquest paràsit 

acostuma a causar una variant més 

greu de la malaltia, anomenada 

malària severa, que succeeix amb 

més freqüència en nens menors de 

5 anys i, de vegades, en dones 

embarassades (una afecció 

específicament anomenada 

malària associada a l'embaràs) 

durant el seu primer embaràs 

(WHO, 2018). 

 Figura 1: Paràsits del gènere Plasmodium en 

mostres de sang perifèrica (Graumans et al., 2019) 
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1.2.2 Cicle biològic del paràsit de la malària en l’hoste humà 

 
 

 

 

El cicle biològic del paràsit de la malària involucra dos hostes (Fig. 2). El procés s’inicia quan 

un exemplar de mosquit femella del gènere Anopheles portador del paràsit de la malària pica 

a un hoste humà i li inocula esporozoïts. Els esporozoïts es propaguen a través del torrent 

sanguini fins arribar al fetge, on es produeix la conseqüent infecció dels hepatòcits i la 

maduració a esquizonts, els quals indueixen la ruptura dels hepatòcits alliberant en el medi 

merozoïts (Antinori et al., 2012). 

 

Després d'aquesta replicació inicial al fetge, els merozoïts infecten els glòbuls vermells o 

eritròcits, dins dels que experimenten una multiplicació asexual. Com a part d’aquesta es 

formen trofozoïts en etapa d'anell, que maduren a esquizonts, i que es lisen alliberant 

merozoïts. Al mateix temps, alguns paràsits es diferencien en etapes eritrocítriques sexuals 

(gametòcits). Són precisament els paràsits en etapa sanguínia els que són responsables de les 

manifestacions clíniques de la malaltia (Milner, 2018). 

 

El cicle continua quan els gametòcits, masculins (microgametòcits) i femenins 

(macrogametòcits), són ingerits per un mosquit Anopheles durant una ingesta de sang. La 

multiplicació dels paràsits en el mosquit es coneix com el cicle esporogènic. Mentre està a 

l'estómac del mosquit, els microgàmetes penetren en els macrogàmetes generant zigots Els 

zigots al seu torn es tornen mòbils i allargats (oocinets) i envaeixen la paret de l'intestí mitjà 

del mosquit on es converteixen en oocists. Els oocists creixen, es lisen i alliberen esporozoïts 

que es dirigeixen a les glàndules salivals del mosquit. La inoculació dels esporozoïts en un 

nou hoste humà perpetua el cicle de vida del paràsit (Bussi & Gutierrez, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Procés infecciós de la malària (CDC - DPDx - Malaria, 2018). 
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1.2.3 Població de risc, prevalença i mortalitat 

 
 

Actualment la malària representa un greu problema pels individus que resideixen en àrees 

amb recursos limitats d’Àfrica, Àsia i Amèrica. El continent amb més prevalença d’afectats 

és Àfrica, que representa el 87% dels casos, seguit per sud-Àsia, que representa el 10%, 

regions de l’est del mediterrani, amb un 2% dels casos, i Sud-Amèrica, que presenta el 1% 

dels casos enregistrats (Fig. 3). En àrees de continua transmissió de malària, els nens menors 

de 5 anys i els fetus de dones embarassades infectades presenten la major prevalença i 

afectació, així com també els nens de més de 6 mesos d’edat, que són particularment 

susceptibles perquè han perdut els seus anticossos maternals i encara no han desenvolupat 

immunitat protectora (WHO, 2018) 

 

Com s’ha citat anteriorment, de les espècies que infecten humans, P. falciparum produeix el 

major nombre de casos i els més greus. Els individus adults que resideixen freqüentment en 

regions amb presència de Plasmodium falciparum desenvolupen una protecció parcial 

immunitària degut a la repetida exposició al paràsit. Per contra, els individus amb menys 

protecció immunitària contra P. falciparum són particularment vulnerables a la malària 

severa, una complicació de la malaltia que es registra principalment per aquesta espècie. 

Aquest tipus de diagnòstic succeeix només en el 1% de les infeccions en nens africans i és 

més comú en pacients adults que manquen d’una forta protecció immunitària. Tot i així, és 

una patologia rellevant per la seva gravetat: la malària severa és mortal en un 10% dels nens 

i un 20% dels adults afectats (Phillips et al., 2017). 
 

 

Figura 3: Representació mundial de les regions endèmiques de malària (WHO, 2018). 
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D’altra banda, les dones embarassades són especialment susceptibles a la infecció de 

Plasmodium, perquè la placenta automàticament selecciona l'aparició de paràsits que 

expressen receptors que reconeixen la vasculatura placentària. Això pot donar lloc a 

vulnerabilitats que augmentin el risc d’avortament espontani, que és la principal complicació 

de la malària en aquest col·lectiu (Phillips et al., 2017). 

 

La OMS ha coordinat els darrers 20 anys nombroses campanyes internacionals per promoure 

el control, i en darrera instància, l’eradicació de la malària. Només al 2017, es van invertir 

més de 3.000 milions de dòlars en la distribució de mesures de prevenció (com mosquiteres 

sucades amb insecticida), tests de diagnòstic ràpid i fàrmacs. Es considera que la taxa 

d'incidència de la malària, que té en compte el creixement de la població, va disminuir en un 

41% a nivell mundial entre 2000 i 2015, i en un 21% entre 2010 i 2015 (WHO, 2018). 

 

S'estima que les disminucions en les taxes d'incidència han estat més grans a les regions 

Europees (100%) i la Regió d'Àsia Sud-oriental (54%). De 91 països i territoris amb 

transmissió de malària en 2015, s'estima que 40 van aconseguir una reducció en les taxes 

d'incidència del 40% o més entre 2010 i 2015, i altres 20 països van aconseguir reduccions 

del 20 al 40%. La majoria dels 40 països amb reduccions de més del 40% van tenir menys 

d'1 milió de casos el 2010. Els països amb més d'1 milió de casos van tenir reduccions menors. 

Tot i així, la malària continua produint cada any més de 200 milions de noves infeccions i 

gairebé mig milió de morts anuals a tot el món (WHO, 2018). 

1.2.4 Tractament i prevenció de la malària 
 

 

 

Als països d’origen, els casos de malària lleu sovint evolucionen amb símptomes lleus sense 

necessitat de tractament. La malària severa és causada principalment per P. falciparum, però 

també s'observa en infeccions per P. vivax. La malària severa causada per qualsevol espècie 

de Plasmodium és una emergència mèdica molt greu que requereix l'administració immediata 

d'un tractament antipalúdic i de suport efectiu, idealment en una unitat de cures intensives. 

La mortalitat per malària greu segueix sent del 10% al 20% tot i aplicar-hi un tractament 

adient i arriba al 100% si no es tracta. Així doncs, trobar i emprar mecanismes, no només 

profilàctics, sinó també terapèutics, és imprescindible pel control i eradicació de la malària 

(Plewes et al., 2019). 

 

En moltes regions, els paràsits de la malària han desenvolupat resistències a part dels 

medicaments antipalúdics tradicionals, com la hidroxicloroquina o la sulfadoxina-

pirimetamina. Actualment, diverses investigacions en el terreny han ajudat a provar que la 

teràpia combinada amb artemisina és la més efectiva contra P. falciparum. De fet, al 2010 

l'OMS va canviar les seves guies per recomanar l'ús de l'artesunat (un derivat de l’artemisina) 

en el tractament de la malària severa (Baird, 2018). 
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L’artemisina és un derivat d'una planta d'origen xinès, de fàcil utilització (per via oral o 

injectable), que actua amb immediatesa i elimina el paràsit de la sang més ràpidament que 

altres molècules disponibles. Sovint, es parla de teràpies combinades, perquè l’artemisina 

s'administra combinada amb altres molècules que segueixen sent eficaces. Aquesta 

combinació s'utilitza per eliminar totalment els paràsits de l'organisme, evitant 

hospitalitzacions per malària severa i l'aparició de resistències a l’artemisina (Baird, 2018). 

 

El tractament del malalt contribueix també a controlar la propagació de la malària, però a més 

hi ha mesures de prevenció tradicionals molt eficaces: les mosquiteres tractades amb 

insecticida, que segueixen sent un mitjà important per prevenir la malària evitant la picadura 

de mosquits potencialment transmissors, la fumigació d’interiors amb insecticides, l’ús de 

repel·lents cutanis (que continguin DTT) i l’administració oral de medicaments antipalúdics 

profilàctics (Müller-Sienerth et al., 2020). 

1.2.5 Simptomatologia i mètodes de diagnòstic de la malària 

 
 
 

 

Un dels objectius de la OMS és l’eradicació de la malària abans del 2030. No obstant, aquest 

objectiu només serà factible si tots els casos es diagnostiquen amb precisió i es tracten 

adequadament. Algunes de les comunitats endèmiques encara no tenen accés a proves de 

rutina per l’estudi dels casos sospitosos. Per exemple, al 2018, només el 74% dels pacients a 

nivell mundial sospitosos de tenir malària, excloent els casos indocumentats, tenien accés a 

proves de diagnòstic en instal·lacions de salut pública (Bartolini et al., 2012). 

 

Així doncs, les diferents estratègies de control estan limitades per la manca d’eines de 

diagnòstic precoç prou eficaces, especialment en casos de parasitèmia baixa i vigilància en 

entorns de baixa transmissió (Taula 1). En aquest context, la capacitat de detectar individus 

asimptomàtics, que poden transmetre la malaltia i mantenir-se com a reservoris de la mateixa, 

té un gran impacte en el control de la malària i és crucial per la seva eradicació (Bartolini et 

al., 2012). 

 

Els primers símptomes clínics de la malària són molt inespecífics i variables, inclouen febre, 

mal de cap, debilitat, dolors musculars, calfreds, mareigs, dolor abdominal, diarrea, nàusees, 

vòmits, anorèxia i pruïja. Aquests símptomes poden desenvolupar-se de forma ocasional, als 

7 dies de la infecció inicial, o de forma tardana, diversos mesos després de la mateixa. No 

obstant això, el més habitual és que es presentin cap als 14 dies després de l’exposició. El 

diagnòstic clínic de la malària segueix sent difícil a causa de la naturalesa no específica dels 

símptomes, que se superposen considerablement amb altres malalties comunes (com els 

processos gripals en el cas de la malària lleu) i potencialment mortals (com el dengue o la 

febre groga en casos més greus) (Buck & Finnigan, 2020). 

 

Actualment, per a diagnosticar clínicament a un pacient infectat per malària s’utilitzen proves 

rutinàries com la gota gruixuda i el frotis sanguini, que consisteixen a buscar el paràsit per 

microscòpia òptica en una mostra de sang del pacient. Per realitzar el frotis, es diposita i 



 

 7 

s'estén una gota de sang en un portaobjectes de vidre. Per a la gota grossa es recullen 3 o 4 

gotes sobre un portaobjectes i amb la cantonada d'un altre s'uneixen en moviments ràpids, 

estenent-se en una capa gruixuda i uniforme. A continuació es tracta amb una tinció especial 

i s'examina sota el microscopi (Cowman et al.,  2016).  

 

La gota gruixuda és una prova més sensible per a la detecció de malària, ja que s'examina un 

major volum de sang al microscopi i hi ha més probabilitat d'observar els paràsits. D’altra 

banda, els frotis sanguinis tenen menys cèl·lules sanguínies, de manera que resulta més fàcil 

estudiar la morfologia del paràsit i permeten la identificació de l'espècie de Plasmodium 

causant de la infecció. D’altra banda, també s’utilitzen proves serològiques, que es basen en 

detectar anticossos en sang que l’organisme ha produït com a resposta a la infecció. Aquestes 

proves no poden diagnosticar una infecció aguda, quan el pacient encara no ha produït prou 

anticossos com per ser detectats, però resulten útils per determinar si un individu ha estat 

prèviament exposat al paràsit (Cowman et al., 2016). 

 

Una incorporació més recent ha sigut la tècnica de la reacció en cadena de la polimerasa 

múltiple (PCR múltiple), una prova de laboratori en la que s'amplifica l'ADN del paràsit i 

permet la detecció i identificació de les espècies de Plasmodium. Aquesta prova, que és molt 

sensible, es pot utilitzar per confirmar el diagnòstic microscòpic i també per determinar les 

espècies de Plasmodium presents si els resultats d'un frotis sanguini no són clars, però no és 

gens econòmica i ha de ser duta a terme per personal altament format i en instal·lacions 

adients (Cowman et al., 2016). 

 

Deixant de banda les proves moleculars i les proves microscòpiques, que són els mètodes de 

referencia actuals en els països desenvolupats, les proves de diagnòstic ràpid (RDT) per a la 

malària s'han convertit en l'estàndard de diagnòstic en la majoria dels països d'Àfrica. Els 

RDT més comunament emprats detecten majoritàriament 2 antígens del plasmodi, la histidine 

rich protein 2 (HRP2), que és específica de Plasmodium falciparum, i la lactat 

deshidrogenasa de Plasmodium (PLDH), que està present en totes les espècies de 

Plasmodium. La proteïna HRP-2 intervé en el cicle biològic dels plasmodis. Es troba al 

citoplasma del paràsit i facilita activament la polimerització del grup tòxic hemo, procedent 

de la degradació de l'hemoglobina de l'hoste, per formar el pigment malàric o l’hemozoïna 

(Coldiron et al., 2019).  

 

La PLDH és un dels enzims solubles en aigua més expressats en Plasmodium i és necessària 

per a la generació anaeròbica d'ATP en el paràsit. En l'últim pas de la glucòlisi, l'enzim ajuda 

a convertir el piruvat en lactat. El fet de que la PLDH s’expressi a les diferents espècies de 

plasmodi que infecten humans la converteix en un biomarcador genèric per al diagnòstic de 

malària (Ragavan et al., 2018).  

 

Durant una infecció de malària, els paràsits de Plasmodium consumeixen glòbuls vermells 

com a font d'aminoàcids, el que condueix a la formació i acumulació de grans quantitats de 
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grups hemo lliures, que son bastant tòxics per a les cèl·lules i pel paràsit. Per evadir la toxicitat 

de l’hemo i sobreviure, els paràsits el converteixen en un pigment inert, insoluble i cristal·lí 

de color vermell terrós conegut com hemozoïna. En un individu més sa, la hemozoïna està 

absent; per tant, actua com un biomarcador per al diagnòstic de malària (Coldiron et al., 

2019). 

 

Comparant les principals característiques dels diferents mètodes diagnòstics disponibles, cap 

d’ells és adient per si sol per dur a terme campanyes de control de la malaltia i és necessari 

usar més d’un combinats. El desenvolupament de nous dispositius i mètodes pel diagnòstic 

de la malària és clau per aconseguir la seva eradicació. Per això és important potenciar, ja 

sigui mitjançant els mètodes existents o amb nous mètodes, eines que puguin detectar de 

forma específica, ràpida, econòmica i fiable la infecció en els individus infectats 

(Khoshmanesh et al., 2014). 

 

Taula 1: Avantatges i inconvenients dels mètodes disponibles pel diagnòstic de la 

malària. 

 

Com a referencia, es coneix que la PCR presenta una identificació de fins a 3-4 paràsits/µL, 

les tècniques per microscòpia fins a 5 – 200 paràsits/µL, segons les habilitats i experiència de 

l’usuari, i els RDT es troben en un rang al voltant dels 50 – 200 paràsits/µL. 

TEST 

DIAGNÒSTIC 

AVANTATGES INCONVENIENTS 

 

PCR-Múltiple 

 

Sensible, especifica i permet determinar 

infeccions mixtes.  

 

Poca comercialització, costós 

econòmicament, requereix cert nivell tècnic. 

No distingeix entre paràsits vius i morts. 

 

Serologia 

 

Específic per conèixer si un individu ha patit la 

malaltia. Alternativa al negatiu per microscòpia 

 

Només permet detectar anticossos específics 

en sang  

 

RDT Pf-LDH 

 

Econòmic, ràpid i fàcil d’usar. Alta especificitat 

 

Resultats variables. Poca sensibilitat. 

 

RDT HRP2 

 

Econòmic, ràpid i fàcil d’usar. Alta sensibilitat 

 

Resultats variables. Poca especificitat 

 
 

Frotis Sanguini 

 

Alta especificitat i identificació d’espècies 

concretes 

 

Permet analitzar volums de sang més petits, 

i per tant no detecta concentracions de 

paràsit tan baixes. Requereix cert nivell 

tècnic 

 

Gota Grossa 

 

Permet analitzar volums més grans de sang i 

detectar concentracions de paràsit més baixes 

 

Presenta dificultat, és una tècnica delicada, 

si es trenquen els eritròcits resulta difícil la 

identificació de l’espècie. 
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1.2.6. El diagnòstic POC en el control de la malària 

 

 

El diagnòstic precoç i el tractament personalitzat de la malària tenen un paper important en 

el control de la malaltia i en la millora de la taxa de supervivència dels pacients. No obstant 

això, en molts països en desenvolupament, la majoria dels centres d'atenció mèdica on es 

tracta als pacients encara tenen accés limitat a proves de laboratori. En aquest context, el 

desenvolupament de dispositius point of care (proves de punt d'atenció o POC en anglès), 

que es poden realitzar a “peu del llit” (in situ), al costat de o per part dels pacients mateixos, 

ha suposat una verdadera revolució en el camp mèdic (Xianyu et al., 2018). 

 

Els POC permeten el diagnòstic ràpid de malalties sense la necessitat de personal 

especialment format ni instruments de laboratori sofisticats. La detecció de proteïnes de 

Plasmodium spp. mitjançant RDTs s'ha utilitzat per al diagnòstic de la malària des de la 

dècada de 1990, i ha ajudat en gran mesura en el tractament i l'eliminació de la malària. Tot 

i així, els RDTs disponibles no són una eina ideal: la seva producció és variable, són sensibles 

a les condicions d’emmagatzematge, normalment són insuficientment sensibles per 

identificar parasitèmies baixes i pacients asimptomàtics, i la interpretació visual del resultats 

té un component subjectiu i pot variar entre usuaris (Ruiz-Vega, 2020). 

 

Les partícules magnètiques (PM) han sorgit com a candidats prometedors per al 

desenvolupament de biosensors d’altes prestacions i el meu grup de recerca les està usant per 

la producció de dispositius POC pel diagnòstic de la malària. Les PM s'utilitzen àmpliament 

per millorar la immunocaptura i la immunodetecció d’analits, fins i tot quan estan presents 

en mostres complexes. En comparació amb les superfícies bidimensionals, com les plaques 

de microtitrat que s’usen en l’ELISA, les PM proporcionen àrees actives més grans, una 

barreja eficient amb la mostra i separació respecte d'altres components de la mostra (Ruiz-

Vega 2020). 

 

No obstant això, el maneig de PM és més tediós que les tècniques clàssiques, com ELISA, en 

el qual es processen simultàniament desenes / centenars de mostres. Per això, al laboratori 

treballen en 2 direccions en paral·lel. Per una banda, en la producció de dispositius de paper 

que permetin automatitzar la manipulació de les PM, i per altra, en la producció d’assajos 

ultra-ràpids i alhora sensibles, que siguin molt fàcils de dur a terme, com es veurà en aquesta 

memòria (Xianyu et al., 2018). 
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1.3 Immunoassajos 

 
  

Els immunoassajos exploten l’especificitat dels anticossos vers antígens determinats per a 

capturar, aïllar de la resta de components d’una mostra, i quantificar aquests antígens. Com 

que es poden produir anticossos contra un ample rang de microorganismes, macromolècules 

i fins i tot substàncies químiques, poden utilitzar-se immunoassajos per estudiar i analitzar un 

analit determinat a diferents tipus de mostra, incloent mostres biològiques. Els mètodes 

immunològics ofereixen una exquisida sensitivitat i especificitat, i s’han convertit en 

tècniques estàndard en l’àmbit de la investigació i la clínica mèdica (Warrington et al., 2011). 

1.3.1 Antígens i anticossos 

 
 

 

Els anticossos són glicoproteïnes de tipus gamma globulina secretades al torrent sanguini per 

un tipus de cèl·lula sanguínia, els limfòcits B, durant la resposta adaptativa humoral, capaços 

de detectar la presència d’un antigen. D’aquests es coneixen 5 tipus, la immunoglobulina A 

(IgA), immunoglobulina D (IgD), immunoglobulina E (IgE), immunoglobulina G (IgG) i 

immunoglobulina M (IgM). La majoria d’immunoglobulines (IgD, IgE i IgG)  són 

heterodímers de quatre cadenes simètriques, i es representen gràficament com una estructura 

tridimensional en forma “Y” grega que és imprescindible per a la seva funció biològica 

(Warrington et al., 2011). 

 

D’altra banda, un antigen és una molècula, que després de la seva entrada a l’organisme 

desencadena una resposta immune. La interacció entre un antigen i un anticòs es produeix 

per complementarietat espacial, de forma similar a com encaixarien una clau en un pany. 

L'àrea on l'antigen s'uneix a l'anticòs s’anomena epítop o determinant antigènic, mentre que 

l'àrea corresponent de la molècula d'anticòs és el "paràtop". Els anticossos són un dels 

principals efectors del sistema immune dels vertebrats. S’han usat àmpliament com a reactiu 

de diagnòstic i investigació, i més recentment també com a eina terapèutica important en 

l'arsenal clínic per tractar algunes malalties. Per això s’usen principalment dos tipus 

d’anticossos, coneguts com a policlonals i monoclonals (Lipman et al., 2005). 

 

Els anticossos policlonals són produïts mitjançant la immunització d’un animal amb un cert 

antigen o immunogen i corresponen a la mescla de diferents anticossos generats pel seu 

sistema immunitari. Aquesta mescla d’immunoglobulines reconeixen diferents epítops de 

l’antigen. Aquest anticossos són més sensibles que els anticossos monoclonals, però a la 

vegada són també menys específics (Lipman et al., 2005). 

 

La producció d’anticossos monoclonals consisteix en la fusió de limfòcits B procedents d’un 

animal immunitzat (generalment un ratolí) amb una línia cel·lular immortal de mieloma (es 

a dir una línia cel·lular tumoral) donant lloc a hibridomes. Cada hibridoma produeix només 

un únic tipus d’immunoglobulina, derivada doncs d’un limfòcit B de l’animal immunitzat, 

que reconeix un sol epítop de l’antigen. Per tant es tracta d’anticossos altament específics, tot 

i que normalment són menys sensibles que els policlonals (Parola et al., 2017). 
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1.3.2 Classificació dels immunoassajos 

 
 

 

En general els immunoassajos es basen en la utilització d’un anticòs (o una parella 

d’anticossos) per la captura i detecció d’un antigen (tot i que també hi ha immunoassajos per 

la detecció d’anticossos). Per a que això funcioni, s’han de seleccionar anticossos que 

reconeguin de forma més sensible i específica possible l’antigen que es vol detectar. Com 

que la majoria d’antígens no són detectables per sí mateixos, també cal que un dels anticossos 

sigui modificat amb un marcador (o marca) que sí produeixi un senyal detectable, el que 

permet la detecció indirecta de l’analit (Lequin, 2005). 

 

Existeixen diferents tipus d’immunoassaig en funció del format d’assaig (Fig.4) (sandwich, 

competició, detecció directa i detecció indirecta); si es valora directament l’immunocomplex 

format en solució (immunoassajos homogenis) o se’l captura a una superfície activa retirant 

les molècules no reconegudes del medi (immunoassaig heterogeni); i en funció del tipus de 

marcador usat per la detecció (generalment un enzim, molècules fluorescents, o un isòtop 

radioactiu conjugats a l’anticòs de detecció) que donarà lloc a un senyal quantificable i 

detectable. Quan el marcador usat és un enzim i l’assaig es fa en fase sòlida (normalment en 

una placa de microtitrat) es parla d’ELISA, de l’anglès Enzyme-Linked ImmunoSorbent 

Assay. També poden utilitzar-se anticossos fixats a microesferes magnètiques per la captura, 

aïllat i concentració de l’antigen en el que sovint s’anomenen magneto-immunoassaigs o 

magneto-ELISAs (Lequin, 2005). 

 

En referencia al format d’assaig, el sandwich és el més habitual per a la detecció d'antígens. 

Un primer anticòs, o anticòs de captura, és immobilitzat en la fase sòlida (placa, PM, etc.). 

La superfície es tracta després amb un agent de bloqueig (com albúmina de sèrum boví 

(BSA), llet en pols o caseïna) per evitar l’adsorció inespecífica de components de la mostra 

no desitjats. Aleshores es renta per eliminar molècules pobrament adsorbides i s’incuba amb 

la mostra per fer la captura de l'antigen. Després d’una sèrie de rentats per eliminar la resta 

de components de la mostra, s’incuba amb un segon anticòs, o anticòs de detecció (Cox et 

al., 2020).  

 

Es parla de detecció directa quan s’usa un anticòs primari (contra l’antigen) marcat 

enzimàticament, mentre que es parla de detecció indirecta quan s’usa un anticòs primari sense 

marcar i aleshores s’incuba amb un anticòs secundari marcat (que reconeix l’anticòs primari). 

En ambdós casos, per la detecció dels marcadors enzimàtics s’afegeix un substrat enzimàtic 

incolor, que és hidrolitzat per l’enzim generant un producte acolorit o fluorescent, que és 

finalment quantificat espectrofotomètricament. En un assaig de tipus sandwich, la quantitat 

de producte enzimàtic generat és proporcional a la quantitat d’enzim, i per tant proporcional 

a la quantitat d’analit capturat (Cox et al., 2020). 
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Als assaigs competitius, l’antigen es detecta per mig d’una reacció de competició usant només 

un anticòs i una molècula d’antigen modificat que serveix de competidor. Existeixen dos 

formats bàsics alternatius. Un, en que l’anticòs és immobilitzat a la fase sòlida i s’usa un 

antigen competidor (marcat amb un enzim), que s’incuba alhora que la mostra. L’altra, en 

que s’usa l’antigen competidor immobilitzat i en que es fa una incubació amb una barreja de 

la mostra amb un anticòs marcat (Lequin, 2005). 

 

En qualsevol dels casos, l’antigen present a la mostra (en una concentració desconeguda) i 

l’antigen modificat (a una concentració fixa) competeixen per l’anticòs. Com en el cas del 

sandwich, la detecció por ser directa o indirecta. Però en un assaig competitiu el senyal màxim 

es genera en absència d’antigen a la mostra; així doncs, el senyal enregistrat és inversament 

proporcional a la concentració d’antigen a la mostra. En general, la sensibilitat i especificitat 

d’aquests assajos és inferior als de tipus sandwich, però són més curts i fàcils de dur a terme 

(Shah & Maghsoudlou, 2016).  

 

Els assajos competitius són especialment útils per la detecció de molècules petites (com 

fàrmacs, hormones, pesticides, etc.), que són massa petites per poder ser capturades alhora 

per 2 anticossos. En quan a l’estratègia de detecció, la detecció directa d'ELISA és més ràpida 

ja que es requereixen menys passos. L'assaig també és menys propens a errors, ja que es 

necessiten menys reactius i passos, i a possibles reaccions creuades entre anticossos. Per 

contra, l'ELISA directe és menys flexible ja que es necessita un anticòs primari conjugat 

específic per a cada analit. Hi ha autors que defensen que no fer servir un anticòs secundari 

implica menys amplificació de senyal, el que redueix la sensibilitat de l'assaig (Shah & 

Maghsoudlou, 2016). 

 

El mètode ELISA indirecte té una alta sensibilitat ja que més d'un anticòs secundari marcat 

pot unir-se a cada anticòs primari. Pot ser més econòmic que l'ELISA directe ja que no es 

necessiten anticossos primaris marcats. També ofereix una major flexibilitat ja que es poden 

detectar-se diferents anticossos primaris amb un sol anticòs secundari marcat. L'ELISA 

indirecte és el més adequat per determinar la concentració total d'anticossos en mostres (Cox 

et al., 2020). 
 

Figura 4: Representació esquemàtica dels diferens formats ELISA. (Types of ELISA | Bio-Rad). 
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1.3.3 Mètodes de detecció  

 
 

 

Els immunoassajos es poden detectar i quantificar emprant diferents tècniques depenent de 

les característiques de l’enzim i del producte que generi el substrat enzimàtic que s’usen. Els 

enzims emprats més comunament són l’enzim peroxidasa HRP (de l’anglès horseradish 

peroxidase) i la fosfatasa alcalina. En aquest treball s’han usat HRP i un derivat, Poly-HRP, 

que és un amplificador de senyal composat per desenes de molècules d’HRP (Shah & 

Maghsoudlou, 2016). 

 

HRP és un enzim utilitzat per amplificar el senyal en assajos fotomètrics (Fig.5) al catalitzar 

la conversió de substrats cromogènics o quimioluminiscentes per a la detecció d'objectius 

com ara proteïnes, carbohidrats i àcids nucleics. L’HRP es conjuga típicament amb un 

anticòs, proteïna A, proteïna G, biotina i/o avidina, encara que l’HRP es pot conjugar 

fàcilment amb una àmplia gamma de diferents tipus de molècules. Els conjugats d’HRP s'usen 

com a informadors en una sèrie de tècniques comuns com Western Blots, ELISA i 

microscòpia (Sakamoto et al., 2018). 

 

Els conjugats d’HRP s'usen comunament en assajos indirectes. El conjugat de l'enzim HRP  

s'uneix directament a un anticòs que s'ha lligat a una molècula (per exemple biotina) en un 

pas anterior. El mètode proporciona una major amplificació perquè generalment hi ha 

múltiples llocs d'unió per al 

conjugat en la molècula prèviament 

unida a l'anticòs, i el conjugat no 

necessita ser específic per a aquest, 

sinó només per al tipus de molècula 

lligada a l'anticòs, estalviant temps 

i diners. Es coneixen nombrosos 

substrats enzimàtics per aquest 

enzim que permeten la seva 

detecció colorimètrica, fluorescent 

i electroquímica. Aquí s’han 

emprat un substrat colorimètric i un 

de fluorescent (Sakamoto et al., 

2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Representació esquemàtica d’un ELISA 

sandwich (Thermo Fisher Scientific). 
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1.3.3.1 Detecció mitjançant tècniques colorimètriques  

 
 

 

La colorimetria és una tècnica espectrofotomètrica, que consisteix en l’anàlisi i quantificació 

d’un producte de color visible. En aquest treball, per la reproducció d’un immunoassaig de 

detecció colorimètrica s’ha utilitzat com a substrat enzimàtic una solució comercial llesta per 

usar composada per 3,3,5,5-Tetrametilbencidina (TMB) i H2O2. El TMB és un dels 

cromogens més àmpliament utilitzat per a sistemes de detecció basats en l’ús d’enzims 

peroxidasa. En aquest sistema, l’HRP redueix l’H2O2 acoblat a l’oxidació del TMB (Fig.6), 

generant-se un producte de color visible blavós, que pot ser mesurable directament a 650 nm. 

Alternativament, la reacció por ser aturada afegint àcid, el que fa virar el color del substrat 

cap al groc (mesura a 450 nm) (Frey et al., 2000). 

 

 

 

1.3.3.2 Detecció mitjançant fluorescència  

 
 

La fluorescència és una propietat que presenten algunes molècules, anomenades fluorocroms, 

capaces d’absorbir radiació electromagnètica incident d’una determinada longitud d’ona i 

emetre-la a una longitud d’ona més llarga (els fotons presenten un estat energètic inferior). 

Per la detecció fluorescent de l’ELISA s’usa generalment QuantaRed. El producte fluorescent 

conté uns components químics que incrementen el rendiment fluorescent i sensible del 10-

acetyl-3,7-dihydroxyphenoxazine (ADHP). L’ADHP és un component no fluorescent que 

reacciona amb HRP per produir resorufin, un prodcute de reacció soluble, altament 

fluorescent amb una longitud d’ona d’excitació/emissió de 570/585 nm. QuantaRed és el 

substrat fluorescent més sensible disponible i conegut per a la detecció d’HRP en ELISA 

(Brotea et al., 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 6: Representació del proces d’oxidació del TMB (Nurjayadi et al., 2016) 
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1.3.4 Paràmetres que defineixen el rendiment analític d’un immunoassaig 

 
 

 

 

En un immunoassaig, dos dels els paràmetres emprats per definir i controlar el rendiment 

analític de l’assaig són la exactitud i la precisió (Taula 2). Precisió en els immunoassajos es 

refereix a la capacitat de proporcionar resultats reproduïbles. D’altra banda, l’exactitud és la 

capacitat de mesurar la concentració correcta d'analit en una mostra. Els immunoassaigs 

poden ser exactes però imprecisos, precisos però inexactes, o ambdues coses, exactes i 

precisos. Es considera que la sensibilitat i l'especificitat clíniques són subconjunts de 

l'exactitud i la precisió. La sensibilitat és la capacitat del immunoassaig de detectar com a 

positives les mostres que ho són (és a dir, d’identificar correctament el pacients malalts, sense 

generar falsos negatius) (Ratner et al., 2013). 

 

L'especificitat és la capacitat de detectar com a negatius els casos realment negatius (com els 

individus sans, sense generar falsos positius). Un fals positiu és un error pel qual al realitzar 

un anàlisi s’obté un resultat determinat, com detecció de la presència d’analit o quantificació 

d’aquest per sobre d’un cert llindar, que en realitat no és cert (es a dir, s’obté un resultat 

positiu quan en realitat hauria de ser negatiu). Això pot passar per moltes raons, però en la 

majoria dels casos es deu al fet que l'assaig no pot distingir entre l’analit que s'està mesurant 

i un que es comporta igual que aquest (potser comparteixen estructures moleculars similars, 

però fisiològicament tenen un efecte diferent). Per això és important que al llarg del 

desenvolupament i validació d’immunoassajos s’incloguin les bateries adients de controls 

positius i negatius (Barnhart et al., 2007).  

 

Taula 2: Factors i paràmetres d’impacte analític d’un immunoassaig. 

 

 

Exactitud Grau de mesura correcte de la quantitat d’analit present en una mostra 

Precisió Grau en el que l’assaig mesura la quantitat d’analit de manera reproduïble 

Sensibilitat Capacitat de l’assaig de generar resultats exactes 

Especificitat Capacitat de l’assaig de generar resultats reproduïbles que minimitzin la 

quantitat de falsos positius i/o negatius 

Controls Mostres de concentracions conegudes que s’utilitzen per controlar la 

exactitud i precisió 
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2. Objectius 

 

En aquest treball s'estudiaran diferents estratègies per la millora d'immunoassaigs per la 

detecció ràpida de malalties infeccioses, centrat principalment en la detecció de malària. El 

grup de recerca ha desenvolupat formats d'assaig ràpid emprant PM, que estan sent aplicats 

al diagnòstic de malària fent servir la colorimetria com a estratègia de detecció. La hipòtesi 

principal a demostrar al llarg d’aquest treball és que fer servir un mètode de detecció més 

sensible, com la fluorescència, hauria de permetre reduir el límit de detecció de l'assaig 

i/o el temps de realització del mateix. 

 

Per això es defineixen els següents objectius principals: 

▪ Optimitzar el protocol actual del grup de recerca basat en detecció per colorimetria. 

▪ Implementar-hi la detecció per fluorescència. 

▪ Optimitzar el protocol de detecció per fluorescència. 

▪ Comparar les dues estratègies de detecció i seleccionar el mètode que atorguí millor 

límit de detecció (LOD) i quantificació (LOQ). 

3. Metodologia 

3.1 Entorn 

 

El treball de fi de grau (TFG) s’ha realitzat al grup de recerca Diagnòstic Nanotools, dirigit 

per la Dra. Eva Baldrich Rubio. Fundat al 2014, pertany al Centre de Investigació en 

Bioquímica i Biologia Molecular per a Nanomedicina (CIBBIM-Nanomedicine) del Institut 

de Recerca de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron (VHIR). El propòsit del grup és 

l'aplicació i desenvolupament de biosensors i bioassajos ràpids per a la detecció de malalties 

infeccioses.  

3.2 Àrea d’estudi 

 

Aquest treball s’ha centrat en el disseny i optimització d’immunoassaigs per la identificació 

ràpida, simple i quantitativa de lactat deshidrogenasa de Plasmòdium falciparum (Pf-LDH). 

En la sang dels pacients infectats amb malària, la quantitat de l’enzim Pf-LDH es correlaciona 

amb la quantitat total de Plasmodium. Per tant, la presència de Pf-LDH és un biomarcador 

d’infecció per Plasmodium, que a més informa de la gravetat de la malaltia. Aquí s’utilitzarà 

com a assaig model per dur a terme l’estudi comparatiu de diferents formats d’immunoassaig 

de detecció colorimètrica, incloent l’ELISA clàssic, un ELISA simplificat i un magneto-

immunoassaig mitjançant PM. Aquest darrer assaig serà aleshores optimitzat per ser detectat 

per fluorescència.  
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3.3 Protocols 

3.3.1 ELISA Sandwich per a la detecció de Pf-LDH 

 
 

 

L’assaig en format Sandwich implica l’ús de dos anticossos diferents que reconeixen diferents 

epítops de l’analit que es vol quantificar i detectar, en aquest cas, Pf-LDH (Ref. C01834M i 

C01835M de Meridian Bioscience, Memphis, USA). El protocol per a la  realització d’aquest 

format en el laboratori es detalla a continuació. A no ser que s’indiqui el contrari, entre 

cadascun dels passos descrits es realitzen 3 rentats amb 200 μL per pou de tampó de rentat 

(tampó PBS suplementat amb tween 20x al 0.05%; PBST 0.05%) per retirar l’excés de reactiu 

o qualsevol altre biomolècula no retinguda específicament a la placa. Els volums indicats es 

refereixen a volum de reactiu per pou. 

3.3.1.1. ELISA sandwich clàssic 

 
 

 

Per fer l’assaig (Fig.7) s’utilitzen plaques d’ELISA de 96 pous high binding (Corning) en els 

que s’afegeix 100 μL de l’anticòs de captura a una concentració de 2,5 ug/mL en PBS i 

s’incuba durant 1 h a 35 ºC. Posteriorment es bloqueja la placa amb 200 μL del tampó de 

bloqueig (Reagent Solution concentrate 2, diluïda 1:10; R&D), una solució comercial que 

conté BSA al 1%, i es realitza una incubació d’1 h en un incubador a 35ºC. Aquest pas serveix 

per evitar les interaccions inespecífiques més endavant. A continuació es realitza 2 

incubacions paral·leles, en primer lloc es prepara una dilució en serie ½ de la Pf-LDH en 

BSAT començant per una C0= 100 ng/mL i deixant incubar a 35ºC. Posteriorment, havent 

rentat la placa 3 cops amb 200 μL PBST 0,05%, es realitza la segona incubació, en la que, 

s’afegeix 100 μL en tots els pous de la placa del detAb18 en BSAT a una concentració de 

treball de 100 ng/mL i deixant-t’ho incubar 1h a 35ºC. 

 

Un cop finalitzada la segona immunocaptura i rentada la placa, s’afegeixen 100 μL 

d’estreptavidina-HRP diluïda 1: 200 en tampó de treball (PBST 0.05 – BSA 1%) i s’incuba 

durant 20 minuts a temperatura ambient protegit de la llum. Es realitzen 4 rentats amb el 

tampó de rentat, s’afegeixen 100 μL de substrat enzimàtic a cada pou (3,3′,5,5′-

Tetramethylbenzidine Liquid Substrate, TMB; Ref. T4444, Sigma Aldrich) i s’incuba durant 

20 minuts a temperatura ambient. Si hi ha presència de la proteïna, s’hauria d’observar 

l’aparició d’un color blavós resultat de l’oxidació del cromogen. Finalment per detenir la 

reacció enzimàtica, s’afegeix a cada pou 50 μL d’àcid sulfúric 1 M i es llegeix la placa 

immediatament al lector a 450 nm.  

 

 
 

Figura 7: Procés experimental d’un ELISA Clàssic (Ruiz-Vega, 2020). 
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3.3.1.2. ELISA Sandwich escurçat  

 
 

L’assaig ELISA escurçat segueix els passos generals de l’ELISA clàssic, excepte que les 2 

incubacions amb Pf-LDH i anticòs de detecció es combinen en una de sola i l’estreptavidina-

HRP és substituit per un amplificador de senyal (Fig.8). Breument, després de modificar i 

blocar la placa, es realitza una dilució en serie ½ de la Pf-LDH en un tampó que conté 37,5 

ng/mL de Ab de detecció biotinilat-BSA 1%-tween 0,05%. S’afegeixen 100 μL a cada pou i 

s’incuba 30 minuts a 35ºC. Un cop finalitzat, s’afegeixen 100 μL de poly-HRP (Ref. 21140, 

Thermo Scientific) diluïda 1:10000 en tampó de treball (PBST 0.05 – BSA 1%) i s’incuba 

durant 10 minuts a temperatura ambient protegit de la llum. L’assaig continua com a l’ELISA 

clàssic. 

 

Aquest ’ELISA “curt” és una variant de l’ELISA convencional clàssic, optimitzat pel grup 

de recerca, que permet passar d’un protocol d’ELISA llarg de 6:30 h – 7 h aproximadament 

a un protocol de treball de 3:30 h – 4 h, reduint també la variabilitat produïda per errors de 

pipeteig de les solucions. Cal destacar que en el assaig curt s’utilitza poly-HRP i el temps 

d’incubació simultànea de Pf-LDH + detAb és de 30 minuts, mentre que en l’assaig clàssic 

s’utilitza una HRP convencional i inclou 2 incubacions d’1 h cadascuna amb Pf-LDH i anticòs 

de detecció.  

 

 
 

 
 

3.3.2 Magneto-immunoassaig 

3.3.2.1. Conjugació de partícules magnètiques (PM) 
 

 

Es van usar PM Dynabeads® MyOne ™ Carboxylic Acid, d’1 µm de diàmetre, recobertes de 

grups carboxílics per la conjugació directa de l’anticòs de captura d’interès. Per això es va 

usar 1-Ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide (EDC), un compost químic que 

reacciona amb els grups d'àcid carboxílic per formar un intermedi actiu O-acilisourea, que es 

desplaça fàcilment per atracció nucleofílica amb els grups amino primaris presents a l’anticòs.  

Com a resultat de la reacció s’estableix un enllaç amida estable entre els dos grups i s’allibera 

urea, un subproducte de l’EDC (Fig. 9). Per aquesta reacció és important tenir en compte que 

l’intermediari que es forma és inestable en solucions aquoses; per tant, si el procés de 

conjugació es demora, l’intermediari s’hidrolitza, baixant el rendiment de la conjugació. Es 

pot obtenir un intermediari més estable afegint a la reacció N-hydroxysulfosuccinimide 

(NHS), però aquí no es va fer. 

Figura 8: Procés experimental d’un ELISA Curt (Ruiz-Vega, 2020). 
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La reacció de conjugació (cross-linking) és més eficaç en condicions àcides i ha de ser duta 

a terme en tampons que no continguin grups carboxils o amines que puguin competir en la 

reacció. Per assolir aquesta condició, s’usa tampó MES (4-morpholinoethanesulfonic acid), 

pH 4.5. Com les PM sedimenten, totes les incubacions es fan en agitació, ja sigui usant un 

vòrtex (Vortex-Genie 2; Scientific Industries, Inc.), a velocitat mínima de 950 rpm, o un 

termociclador (Thermal Shake lite Plus; VWR) a 950-1500 rpm. Totes les incubacions i 

rentats es van fer a 25ºC i en la foscor. 

 

Per la conjugació, s‘agafen 100 µL de PM (10 mg/mL) i es renten 2 cops amb 200 µL de 

tampó MES amb l'ajuda d’un rack magnètic (esperar durant 2 min aproximadament per 

assegurar que les partícules es concentren junt a l'imant abans de retirar el sobrenedant amb 

una pipeta). Mentre transcorren els minuts de magnetització, en un altre tub, cal preparar una 

solució concentrada d'EDC (20 mg/mL) en MES. Es resuspenen les PM (ja rentades i sense 

sobrenedant) en 100 µL d’aquesta barreja i s’incuben durant 15 min en agitació. Després cal 

rentar les PM dos cops més amb l’ajut de l’imant, el primer cop amb 200 µL de MES i a 

continuació amb 200 µL de PBS.   

 

Posteriorment cal resuspendre les PM en 100 µL de PBS-BSA 1%, i incubar durant 1 h per 

blocar la superfície i inactivar grups reactius no reaccionats. Rentar les PM 2 cops amb 100 

μL de PBS - Tween-20 0.1%, agitant cada cop durant 5 min. Retirar el sobrenedant i 

resuspendre les PM en 0.5 mL de PBS - Tween-20 0.1% - BSA 0.2% (concentració final de 

PM de 2 mg/mL). Les cAb-PM s’han de mantenir a la nevera a 4°C almenys durant 30 min 

abans del seu primer ús.  

Figura 9: Representació esquemàtica de la conjugació química de grups -COOH amb grups 

-NH2 usant EDC i EDC/NHS (“Dynabeads® MyOneTM Carboxylic Acid", Thermo Fisher). 
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3.3.2.2. Magneto-immunoassaig per a la detecció de Pf-LDH 

 
 

Per a la realització del magneto-immunoassaig, cal resuspendre be les cAb-PM al vórtex, 

recuperar 10 μL de cAb-PM per cada mostra que es vulgui analitzar i rentar-les dues vegades 

amb 200 μL de PBS. Aquestes cAb-PM caldrà resuspendre-les en 4 μL de PBS-Tween 0,05% 

- BSA 1% (per mostra). En paral·lel cal realitzar una dilució en sèrie ½ de Pf-LDH des d’una 

concentració màxima de 100 ng/mL fins a 0,4 ng/ml, en 100 μL de PBS-BSA 1%, exceptuant 

dos mostres que s’utilitzaran com a control negatiu (sense Pf-LDH). Cal afegir a cada una 

d’aquestes mostres 5,5 μL de l’anticòs de detecció (stock a 1,5 μg /mL; concentració final de 

75 ng/mL) i 4 μL de les cAb-PM.  

 

Immediatament incubar les mostres al vòrtex, a velocitat mínima 950 rpm i a temperatura 

ambient en l’obscuritat. Les mostres a continuació han de ser introduïdes en el rack magnètic 

per tal de retirar el sobrenedant i afegir 100 μL de poly-HRP, diluïda 1:10000 en PBS-BSA 

1% - Tween 0,05% (0,05 μg/mL). Immediatament incubar les mostres durant 5 min (al vòrtex 

o al termociclador). Desprès caldrà rentar les PM 2 cops al rack magnètic, amb 150 μL de 

PBS-Tween 0,1% cada cop, donant un petit vòrtex per homogeneïtzar. A continuació, s’haurà 

de realitzar la detecció amb el mètode corresponent com s’explica a les seccions següents.    

3.3.2.3. Detecció colorimétrica 

 

Per els magneto-immunoassaigs realitzats per colorimetria, després del darrer rentat, es 

resuspenen les PM en 105 μL de TMB, s’incuba la barreja 20 min, es concentren les PM al 

rack magnètic, es transfereixen 100 μL de sobrenedant als pous d’una placa d’ELISA i 

s’afegeixen 50 μL d’àcid a cada pou. La placa s’ha d’inserir en un lector de plaques per 

mesurar l’absorbància a 450 nm.  

3.3.2.4. Detecció amb fluorescencia 

 
 

Per els magneto-immunoassajos realitzats per fluorescència, desprès de realitzar l’últim rentat 

de PBS, cal preparar la solució de QuantaRed working solution (enhancer + stable + ADHP) 

aprofitant els 2 min del rentat anterior. D’aquesta mescla cal transferir 100 μL de solució a 

cada eppendorf i incubar 15 min a temperatura ambient i protegit de la llum. En finalitzar la 

incubació, cal afegir 10 μL de QuantaRed stopping solution a cada pou d’una placa d’ELISA 

negra (placa de fluorescència), immediatament transferir 100 μL del sobrenedant dels 

eppendorf als pous de placa, amb l’objectiu d’aturar la reacció.  

 

Tots els reactius utilitzats per a la fluorescència pertanyen al kit QuantaRed Enhanced 

Chemifluorescent HRP Substrate, i es preparen seguint les instruccions del proveïdor una 

vegada han estat ben temperats. El kit és fotosensible, així doncs és important mantenir-ho 

ben guardat en el seu recipient per evitar exposició a la llum, el que provocaria degradació 

del producte.   
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3.4 Anàlisi de dades 

 

 

Els valors corresponents a les senyals obtingudes al detectar l’immunoassaig, tant per 

colorimetria com per fluorescència, es representen i s’analitzen a través d’Excel (Taula 3). 

En la representació de les dades, l’absorbància i la fluorescència (en unitats relatives 

d’absorbància i fluorescència, respectivament) representa una variable depenent donat que 

varia en funció de la concentració d’analit (en ng/mL), que representa una variable 

independent. Per tal d’obtenir resultats fiables, es realitzen un mínim de 3 rèpliques per tots 

els experiments. 

 

Les senyals obtingudes a les diferents rèpliques del immunoassaig per cada concentració 

d’analit de la dilució seriada es processen per determinar el seu valor promig. La desviació 

estàndard (DS) és un índex numèric de la dispersió del conjunt de dades: mentre major és la 

desviació estàndard, més gran és la dispersió dels valors de les senyals. La dispersió 

representa el grau de concordança entre les dades obtingudes, per tant, és un factor estadístic 

a tenir en compte perquè ens proporciona informació addicional per confirmar la fiabilitat de 

la tendència dels resultats.  

 

El coeficient de variació (CV) és una representació de com és la desviació típica que posseeix 

una mostra respecte el seu valor promig. Com més variabilitat es produeixi menys fiabilitat i 

especificitat presenten els resultats obtinguts. En el grup de recerca, el %CV és la 

representació percentual de la DS respecte del promig, i resulta útil perquè la variabilitat 

queda normalitzada i la podem comparar més fàcilment per les diferents concentracions.  

 

El nivell de soroll de fons és el senyal mínim obtingut degut a inespecificitats de la tècnica. 

Per exemple, en l’assaig amb PM i detecció colorimètrica realitzat al laboratori, el rang 

esperat pel soroll de fons és d’entre 1200 i 1500 UA, mentre que en l’ELISA curt per 

colorimetria el rang és de 700 a 1200 UA.  

 

El rati signal-to-noise (S/N) és el senyal generat per cada concentració del Pf-LDH 

normalitzat respecte del soroll de fons d’aquell experiment. Es calcula dividint cada senyal 

respecte el senyal dels blancs, i proporciona informació per comparar els senyals produïts 

pels diferents immunoassajos. Per aquest treball, es va establir un S/N=2 com a punt de tall, 

per sota del qual ja no es pot distingir entre el senyal produït per la mostra i el soroll de fons.  

 

El límit de detecció (LD) es defineix habitualment com la concentració mínima de substància 

que pot ser detectada amb veracitat i fiabilitat mitjançant un mètode analític determinat. Aquí 

es va calcular a partir del promig dels blancs més 3 cops la seva desviació estàndard. D’altra 

banda, el límit de quantificació (LQ) és la mínima concentració d’analit que pot ser mesurada 

quantitativament amb precisió i fiabilitat. Es calcula a partir del promig dels blancs més 10 

cops la seva desviació estàndard. 
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El rang lineal de l’assaig, representa l’interval que mostra una relació lineal entre la quantitat 

d’analit (PF-LDH) i la intensitat de senyal registrada. L’equació de la recta permet realitzar 

interpolacions dels senyals per obtenir la concentració a la que corresponen. Cal tenir en 

compte però, que els assajos presenten una part lineal, però no són linears en tota la seva 

extensió. 

 

La sensibilitat d'un mètode analític es defineix com la capacitat, per a un mètode concret, de 

diferenciar petites variacions en la concentració d'un analit. Aquí s’ha usat com a mesura de 

la sensibilitat de l'assaig el pendent de la recta de regressió en la representació gràfica del 

rang linear, el qual s'ha de mantenir constant en tot l'interval de la linealitat. Així, una recta 

amb una pendent molt alta, donarà lloc a una sensibilitat molt alta i permetrà discriminar 

mínimes variacions de concentracions gràcies a grans variacions d’absorbàncies.  

 

Generalment en una corba de calibrat, a banda i banda de la part lineal de la recta, també es 

pot observar la fase plateau o estacionària, que desvia la tendència lineal i proporciona 

informació qualitativa, però no quantificable. En aquests casos, la fase plateau correspon a 

les concentracions més altes que es troben en condicions de saturació i a les concentracions 

que estan per sota del LQ. 
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Taula 3: Resum dels principals conceptes estadístics 

 

 

 

CONCEPTE ESTADÍSTIC 

 
 

FONAMENTACIÓ TEÒRICA 

 

Desviació estàndard 

 

Dispersió d'un conjunt de dades. 

 

Coeficient de variació 

 

Desviació típica que posseeix una mostra respecte el 

seu valor promig. 

 

Soroll de fons 

 

Senyal mínim obtingut degut a inespecificitats de la 

tècnica 

 

Signal to noise 

 

Senyal generat per cada concentració normalitzat al 

dividir pel senyal dels blancs. Permet comparar els 

senyals produïts per assaigs diferents. 
 

Rang lineal 

 

Concentracions per les que els senyals enregistrats 

són linealment proporcionals a la quantitat d’analit en 

la mostra. 
 

Rang d’assaig 

 

Concentracions d’analit que són detectades per 

l’assaig. 
 

Límit de detecció i quantificació 

 

Senyal mitja dels blancs, més 3 o 10 cops la seva 

desviació estàndard, respectivament. 

 

Sensibilitat 

 

Pendent del rang lineal, permet distingir a l’assaig 2 

concentracions properes. 
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4. Resultats 

4.1 Comparació ELISA clàssic respecte ELISA curt 
 

El treball experimental va començar amb una extensa formació en diferents mètodes de 

detecció. Els primers assajos per familiaritzar-me en l’anàlisi de Pf-LDH van ser l’ELISA 

convencional i l’ELISA curt (un format optimitzat pel grup de recerca). La Figura 10 

mostra els calibrats obtinguts amb els dos mètodes, que detecten concentracions de Pf-

LDH entre 0.39 i 100 ng/mL, amb un rang lineal que s’estén entre 0.39 i 25 ng/mL.  

 

Com es pot observar, l’ELISA curt presenta una major sensibilitat (pendent) i, tot i ser 

més curt (3-4 h, en front de 6-7 h), genera senyals més altes per totes les concentracions 

de Pf-LDH testades. D’altra banda, amb l’assaig curt es pot quantificar Pf-LDH a un rang 

de concentracions més baix que amb l’ELISA convencional, amb LD i LQ més baixos   

(0,49 i 0,72 ng/mL per l’ELISA curt, versus 2,34 i 5,93 ng/mL per l’ELISA clàssic).  

 

Tots dos assajos són reproduïbles, doncs presenten uns nivells de variabilitat (entre 

experiments) inferiors al 15%. Tot i així, en aquests experiments, l’ELISA curt presenta 

menys variabilitat per altes concentracions que per concentracions baixes (per sota de 

3,125 ng/mL), mentre que l’ELISA clàssic presenta una variabilitat constant i inferior al 

10% en la majoria de concentracions de Pf-LDH. Finalment, l’ELISA curt representa uns 

valors de S/N significativament superiors en totes les concentracions de Pf-LDH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 10: Comparació de l’ELISA clàssic respecte de l’ELISA curt. a) Tendència dels 

senyals enregistrats del rang d’assaig. b) Senyals enregistrats per concentracions creixents 

de Pf-LDH (rang lineal). c) coeficient de variació obtinguts per concentracions creixents 

de Pf-LDH. d) Representació del S/N obtinguts per concentracions creixents de Pf-LDH.  
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4.2 Comparació entre l’ELISA curt i el magneto-immunoassaig amb 

detecció colorimètrica 
 

Un cop explorats els immunoassajos basats en l’ELISA, es procedeix a treballar amb un 

assaig de partícules magnètiques (PM) desenvolupat per el grup de recerca. Aquest 

magneto-immunoassaig inclou els mateixos passos que l’ELISA curt, però aquests, que 

es duen a terme a sobre de PM, són més breus. D’aquesta forma el magneto-

immunoassaig es realitza en menys de 2 h (versus 3-4 h per l’ELISA curt). Com mostra 

la Figura 11, l’assaig basat en PM presenta una sensibilitat significativament superior 

respecte l’ELISA curt i genera senyals més altes per totes les concentracions de Pf-LDH, 

però també pels blancs.  

 

Això fa que els S/N siguin només 5-10% lleugerament més alts. D’altra banda, amb 

l’assaig de PM es pot quantificar a un rang de concentracions més baix que amb l’ELISA 

curt, exhibint LD i LQ més baixos (0,31 i 0,69 ng/mL). Per contra, les dades presenten 

més dispersió, el que resta precisió a l’assaig. L’assaig de PM presenta %CV per sobre 

del 10% en la majoria de [Pf-LDH], i fins i tot per sobre del 20% en alguns casos (la 

concentració de 0,39 ng/mL és la mesura amb major variabilitat, aproximadament 23%). 

D’aquesta manera, les PM representen un assaig més curt i sensible, però també més 

variable que l’ELISA curt. 

 

 

 

 

Figura 11: Comparació entre ELISA Curt i magneto-immunoassaig amb detecció 

colorimètrica. a) Tendència dels senyals enregistrats del rang d’assaig. b) Senyals enregistrats 

per concentracions creixents de Pf-LDH (rang lineal). c) coeficient de variació obtinguts per 

concentracions creixents de Pf-LDH. d) Representació del S/N obtinguts per concentracions 

creixents de Pf-LDH.   
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4.3 Optimització de les condicions d’incubació a l’assaig amb PM  
 

La variabilitat observada pel magneto-immunoassaig s’atribuïa en part al nivell de 

manipulació que impliquen les PM, que es manipulen tub a tub, el que requereix més 

formació i traça que un ELISA en placa. Però també al fet que les incubacions es feien a 

un vòrtex a temperatura ambient, el que imposava als tubs una agitació i temperatura poc 

controlables. Per tant es va decidir investigar condicions d’incubació més controlables i 

reproduïbles. L’estratègia que es proposa, Figura 12, inclou provar incubacions a 

diferents velocitats (950, 1250 i 1500 rpm) utilitzant un agitador termostatitzat a 25ºC 

(thermoshaker).  

 

La utilització del thermoshaker va produir en general més dispersió de dades que l’ús del 

vòrtex, tot i que en la majoria de casos les dades no eren estadísticament diferents. 

L’excepció va ser l’assaig de 1250, en el que es van arribar a obtenir cotes màximes de 

gairebé el 35% de variabilitat, convertint-se doncs en l’assaig menys reproduïble i fiable. 

Els millors resultats es van obtenir per l’assaig de 1500 rpm, que va generar senyals i S/N 

més alts per la majoria de concentracions de Pf-LDH, i variabilitat entre experiments 

comparable a la resta. Per tant es decideix continuar usant aquest equip en els experiments 

següents. 
  

Figura 12: Optimització de les condicions d’incubació a l’assaig amb PM. a) Tendència 

dels senyals enregistrats del rang d’assaig. b) Senyals enregistrats per concentracions 

creixents de Pf-LDH (rang lineal). c) coeficient de variació obtinguts per concentracions 

creixents de Pf-LDH. d) Representació del S/N obtinguts per concentracions creixents de 

Pf-LDH.   
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4.4 Optimització de l’assaig amb detecció fluorescent 
 

Desprès d’optimitzar l’assaig colorimètric, es procedeix a implementar la detecció 

fluorescent. Per fer-ho, es substitueix el substrat colorimètric TMB per QuantaRed. Com 

l’assaig inclou inicialment 2 rentats amb PBS-tween 0,1% i el proveïdor avisa de que les 

traces de detergent poden pujar el soroll de fons, es proposa la incorporació de 5 rentats 

(3 rentats amb 150 μL de PBS-tween 0,1% i 2 rentats de PBS de 200 μL). Tenint en 

compte els resultats de l’assaig anterior colorimètric optimitzat, es procedeix a treballar 

en paral·lel a velocitats d’incubació de 950 i 1500 rpm.  

 

Aquesta nova estratègia de detecció, més sensible que la colorimetria, ens permet ampliar 

el rang lineal de l’assaig. Per tant es fa necessari dissenyar de nou l’assaig realitzant una 

dilució en sèrie 1/3 per tal d’ampliar el rang de concentracions de Pf-LDH a testar sense 

complicar més la manipulació de les múltiples concentracions. Com es resumeix a la 

Figura 13, el magneto-immunoassaig fluorescent detecta Pf-LDH a concentracions entre 

0.01 i 25 ng/mL, amb LD i LQ de 0,13 i 0,52 ng/mL per a l’assaig de 950 rpm i 0,07 i 

0,15 ng/mL per a l’assaig de 1500 rpm.  

 

L’assaig de 950 rpm presenta senyals lleugerament més altes que les de l’assaig de 1500 

rpm, però aquest últim genera S/N més alts. Els 2 assajos presenten similars valors de 

dispersió en les dades en un rang que oscil·la en molts dels casos entre el 20 i el 40%, i 

que per tant pràcticament dobla els valors de %CV observats per l’assaig colorimètric. 

Per tant el magneto-immunoassaig amb detecció fluorescent és més sensible, però també 

més variable. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Optimitzat de l’assaig amb detecció fluorescent. a) Tendència dels senyals 

enregistrats del rang d’assaig. b) Senyals enregistrats per concentracions creixents de 

Pf-LDH (rang linear). c) coeficient de variació obtinguts per concentracions creixents 

de Pf-LDH. d) Representació del S/N obtinguts per concentracions creixents de Pf-LDH.   
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4.5 Comparació dels magneto-immunoassaigs colorimètric i fluorescent 

optimitzats en PM 
 

Els mètodes d’immunoassaig fent servir PM que presenten més sensibilitat són els 

protocols basats en substrats fluorescents, i en concret, quan s’incuba al termociclador a 

una velocitat de 1500 rpm. Tot i així, són menys reproduïbles que els protocols basats en 

mètodes colorimètrics, i especialment els mètodes basats en ELISA (Taula 4). 

Taula 4: Comparació d’assajos colorimètrics i fluorescents optimitzats. Es destaquen en 

negreta els millors resultats. 

 

 

 

 

 

 

 

COLORIMETRIA VS 

FLUORESCENCIA 
PARÀMETRE 

IMMUNOASSAIG LD LQ %CV SENSIBILITAT 

COLORIMÈTRIC 950 RPM 
0,9 0,33 15,32 0,21 

COLORIMÈTRIC 1500 RPM 

0,15 0,26 15,22 0,2486 

FLUORESCÈNCIA 950 RPM  

0,13 0,52 29,07 1,4515 

FLUORESCÈNCIA 1500 RPM  
0,07 0,15 26,24 1,225 

ELISA CURT 
0,49 0,72 14,89 0,0638 

ELISA CLÀSSIC 
2,34 5,92 10,82 0,0277 
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4.6 Avantatges i Inconvenients dels diferents immunoassajos 
 

En base als resultats obtinguts anteriorment per la majoria d’immunoassajos proposats, 

s’exposa a continuació un quadre comparatiu on es comenten els avantatges i 

inconvenients per a tots els diferents immunoassajos comentats (Taula 5).  

Taula 5: Avantatges i inconvenients dels diferents immunoassajos. 

 

IMMUNOASSAIG AVANTATGES INCONVENIENTS 

 

 

ELISA LLARG 

 

Reproduïble 

Fàcil de manipular 

Econòmic 

Baixa variabilitat 

 

Assaig llarg  (aproximadament 6 - 7 

hores) 

Pitjor LD/LQ i sensibilitat que l’ELISA 

curt o els protocols amb PM  

 

 

ELISA CURT 

 

Reproduïble 

Sensible (respecte al clàssic) 

Ràpid (respecte al clàssic, 3 – 4 

hores aproximadament) 

Fàcil de manipular 

Econòmic 

 

Pitjor LD/LQ i sensibilitat que els 

protocols amb PM  

 

 

PM COLOR.OPTIMITZAT 

 

Assaig ràpid (aprox. 1:30 – 2 h) 

Sensibilitat millorats respecte 

l’original 

Econòmic 

 

 

Assaig variable 

Manipulació de les PM més complexa i 

tediosa (que l’ELISA)  

Requereix l’ús d’equipament molt 

sorollós  

 

 

PM FLUORESCÈNCIA 

 

Assaig ràpid (aprox. 1:30 – 2 h) 

Assaig molt sensible 

LOD i LOQ superiors a qualsevol 

altre assaig 

 

Assaig molt variable 

Reactius més costosos que en 

colorimetria 

Equipament de lectura més costós 

Requereix molta traça, tant en la 

manipulació de les PM com la preparació 

del substrat fluorescent, el que pot 

generar errors  
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5. Discussió 

 
 

Les diferents estratègies d’immunoassaig que s’han explorat en aquest treball per l’anàlisi 

de Pf-LDH es basen en l’ús de diferents protocols, incloent l’ELISA clàssic, l’ELISA curt 

(versió optimitzada pel grup), i la utilització de PM amb detecció colorimètrica i detecció 

fluorescent. En primer lloc, l’ELISA clàssic, usat aquí com a assaig de referència, és un 

format lent, principalment degut als temps d’incubació dels diferents passos i als 

nombrosos rentats, per tant, no representa un format ràpid (fast assay) per a la detecció 

de Plasmodium. L’ELISA curt és una versió optimitzada de l’ELISA clàssic. Com s’ha 

mostrat, en trets generals l’ELISA curt presenta una sensibilitat, LD i LQ millors que els 

de l’ELISA clàssic. Per contra, l’ELISA clàssic presenta una variabilitat més baixa que 

l’assaig curt. 

 

Un cop demostrat experimentalment que aquest assaig és superior en trets de sensibilitat 

i velocitat, es pretén comparar amb l’assaig  alternatiu que es proposa, l’assaig amb PM 

mitjançant detecció per colorimetria. Per començar, l’assaig amb PM requereix molta 

traça per part de l’usuari i una àgil manipulació degut als curts temps d’incubació, que 

deixen poc temps per la preparació dels reactius dels següents passos. Si no es segueixen 

de forma precisa els temps d’incubació i de manipulació entre passos, el temps de demora 

acumulat pot introduir variabilitat en els resultats de l’assaig. Per tant, l’assaig amb PM 

pot presentar més dificultat per reproduir-ho a un usuari poc format que l’ELISA curt, 

resultant més variable. Independentment d’això, les PM emprant detecció colorimètrica 

presenten una sensibilitat més elevada que l’assaig d’ELISA curt. El seu LD i LQ són 

més baixos, el que permet estendre el rang de concentracions quantificables per l’assaig 

cap a valors més petits. Això converteix l’assaig amb PM en un protocol més sensible i 

ràpid en comparació amb l’ELISA. 

 

Encara que és un format ràpid i sensible, l’assaig amb PM detectat mitjançant colorimetria 

presenta variabilitat. És per això que un dels objectius d’aquest treball ha sigut optimitzar-

ho per tal de millorar la reproductibilitat sense perdre sensibilitat ni reduir el rang lineal 

de l’assaig. El més destacable de l’assaig original amb PM i detecció per colorimetria és 

que les incubacions són realitzades en un vòrtex que no permet un control acurat de la 

velocitat. A més aquest equip va canviant la velocitat quan es va escalfant al llarg del dia, 

i per tant, en les diferents franges horàries en les que es realitzin assajos generalment 

s’observaran resultats lleugerament diferents. Com a alternativa s’ha optimitzat la 

utilització d’un agitador termostatitzat, en el que es poden fer les incubacions a velocitat 

i temperatura controlades.  
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La velocitat d‘incubació seleccionada per començar l’optimització va ser 950 rpm, en 

base a la velocitat de referència emprada al vòrtex. D’altra banda però, és difícil afirmar 

que 1500 sigui una velocitat d’incubació favorable respecte 950 ja que, tot i que ambdós 

velocitats presenten similars dispersions en els resultats registrats, sembla ser que 950 és 

relativament menys variable que 1500 rpm, el que atorga més fiabilitat a l’assaig.  

 

La segona millora estudiada ha sigut la implementació de la detecció fluorescent. L’assaig 

amb PM i detecció mitjançant fluorescència presenta una sensibilitat i uns valors de LD i 

LQ millors als dels anteriors assajos. Per exemple, a una concentració de 0,3 ng/mL s’obté 

un valor de S/N = 4,5, es a dir, un valor 2 cops superior respecte els assajos anteriors 

colorimètrics en els que per una concentració de 0,78 ng/mL s’enregistraven valors de 

S/N en un rang de 2 – 2,5.  

 

D’altra banda l’assaig fluorescent mostra major dispersió de les dades, principalment en 

les concentracions més altes de Pf-LDH i als controls negatius. Si es comparen els 

resultats obtinguts incubant les mostres al termociclador a 1500 rpm i 950 rpm, s’observa 

en els resultats enregistrats que l’assaig de 950 rpm presenta una sensibilitat superior a 

l’assaig de 1500 rpm. Tot i així la variabilitat en l’assaig de 950 rpm és significativament 

superior a l’assaig de 1500 rpm. Principalment afectats es veuen els CN, doncs enregistren 

un 60% de variabilitat a l’assaig a 950 rpm. Aquest fet provoca que tot i a priori presentar 

més sensibilitat, l’assaig no és tant fiable com el de 1500 rpm, que presenta una 

variabilitat del 17% pels controls negatius.  

 

Els S/N de l’assaig de 1500 rpm també són significativament superiors en tot el rang de 

concentracions respecte de l’assaig de 950 rpm. Per tant, sembla que l’assaig de 1500 rpm 

funciona millor, tot i que requeriria fer més repliques i més estudis per comprovar-ho, 

així com acabar d’optimitzar-lo.  

 

Finalment es comparen tots els immunoassajos estudiats per decidir quin és el més eficaç. 

L’ELISA clàssic i ELISA curt esdevenen eclipsats pels immunoassajos basats en PM. Tot 

i que la manipulació de les PM requereix més habilitat per part de l’usuari que l’ELISA 

curt o clàssic, que són en trets generals assajos més comuns i coneguts, les PM permeten 

incrementar el rang lineal de l’assaig, permetent a l’usuari arribar a quantificar 

concentracions de Pf-LDH més baixes (0,39 – 0,78 ng/mL per les PM i 0,78 – 1,56 ng/mL 

pels l’ELISAs). D’altra banda, la pròpia manipulació de les PM és el principal 

inconvenient respecte l’ELISA. 
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Mentre l’ELISA curt o llarg es realitza directament en una placa de 96 pous, les PM es 

manipulen en tubs de forma que només es poden manipular fàcilment sèries de 8-12 tubs 

cada cop. Els rentats de les PM usant un rack magnètic implica eliminar i afegir solucions 

amb una pipeta sense emportar-se les PM i és la font principal de variabilitat. Tot i així, 

aquesta manipulació queda compensada fins a cert punt degut a l’optimització del temps 

de treball que suposen les PM (aproximadament 1 h) respecte l’ELISA curt (3 – 4 h). 

 

L’assaig amb PM colorimètriques és un assaig que, tot i presentar certa variabilitat, es 

caracteritza per ser un mètode fiable i reproduïble. Per contra la seva versió optimitzada 

per fluorescència es caracteritza per la falta de reproductibilitat i fiabilitat. Això s’ha 

atribuït a que el propi substrat fluorescent representa una font de variabilitat, perquè depèn 

de la barreja de 3 components, el que pot generar més variabilitat que un sol producte que 

requerís d’un pipeteig directe (sense mesclar). D’altre banda, la mesura fluorescent 

requereix d’equipament més costós i sofisticat. 

 

No obstant, les PM colorimètriques, tot i ser més fiables, són inferiors a l’assaig 

fluorescent amb PM en termes de sensibilitat, S/N, LD i LQ (S/N = 2 – 2,5 per una 

concentració de 0,39 ng/mL, mentre per les PM fluorescents S/N = 4,5 per 0,3 ng/mL de 

Pf-LDH). Probablement caldria realitzar més estudis amb el mètode de fluorescència, 

doncs detectar quina és la causa de la seva gran irreproductibilitat i variabilitat podria 

millorar la qualitat de l’assaig.  
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6. Conclusió 

 

Recuperant els objectius marcats originalment en el treball i en base als resultats obtinguts 

i comentats en profunditat anteriorment, les conclusions que s’exposen a continuació són: 

 

1) Els immunoassajos basats en PM són superiors en sensibilitat, capacitat de 

detecció, i temps d’assaig respecte dels assajos convencionals basats en l’ELISA. 

2) Els immunoassajos basats en PM amb detecció per colorimetria realitzats a un 

agitador termostatitzat a 1500 rpm presenten més sensibilitat que l’assaig de PM 

colorimètric original dut a terme en un vòrtex. 

3) Els immunoassajos basats en PM amb detecció per colorimetria són més 

reproduïbles que els detectats per fluorescència, però presenten menys sensibilitat.  

4) L’assaig amb PM detectades per fluorescència és un mètode de detecció més 

sensible que permet reduir significativament el LD i LQ; tanmateix, aquests 

avantatges que presenta queden eclipsats per la baixa reproductibilitat. 

7. Visió personal i perspectives de futur 
 
 

La optimització d’ assajos per a la detecció de malalties infeccioses és un camp amb gran 

interès. De fet, el camp del diagnòstic POC no ha deixat de créixer els últims anys i es 

preveu que creixi encara més, doncs una eina diagnòstica és un mecanisme fonamental 

per poder diagnosticar amb precisió i rapidesa als individus que es vegin afectats. Com 

ha quedat palès amb la pandèmia actual generada pel coronavirus (covid-19), disposar de 

les eines diagnòstiques adients és crucial per estudiar la dinàmica i evolució d’una 

pandèmia, així com per detectar de forma precoç i sensible els individus infectats, 

facilitant el seu seguiment i evitant l’eventual col·lapse de la sanitat pública.   

 

Recollint el que s’exposa anteriorment, com a perspectives de futur i centrant-me en la 

detecció de malària proposo: 

 

1. Determinar, mitjançant més assajos i rèpliques, la causa de la font de variabilitat 

de l’assaig amb PM i detecció per fluorescència, ja que, en reduir la variabilitat 

s’obtindria un potent bioassaig. 

2. Provar substrats fluorescents alternatius al QuantaRed (per exemple, l’ús de 

QuantaBlue) per comprovar si és més reproduïble, i fins i tot provar altres 

tècniques de detecció, com la quimioluminiscència.  

3. Estudiar la possibilitat de rebaixar els temps d’incubació progressivament a 15, 

10 i 5 minuts, per comprovar si el temps d’immunocaptura pot modular la 

sensibilitat de l’assaig.  
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Annex A 
 
ELISA CLÀSSIC PER A LA DETECCIÓ DE PLASMODIUM sp 

 

Material i reactius: 

• Anticòs de captura MAb per a Pan pLDH (captAb), Meridian (C01834M): 1.95 mg/mL[1] 

• Anticòs de detecció MAb per a Pan pLDH (detAb), Meridian (CO1835M): 4.1 mg/mL[2] 

Usem el detAb biotinilat (per nosaltres) amb un rati molar 1:18 i a una concentració de 

0.15 mg/mL (detAb18) 

• Recombinant Pf-LDH Antigen (Pf-LDH), CTK Biotech (A3005): 3.22 mg/mL[3] 

• Streptavidin-HRP (str-HRP) de R&D Systems (DY998). 

• PBS 1X, pH 7.4 (Pastilla), Gibco 

• PBS-Tween 20 0.05%, Fisher Scientific (10113103).  

• BSA 10X de R&D DY995 

• TMB Supersensitive de Sigma (T4444-100ML) i solució Stop (1 M H2SO4) 

• Plaques d’ELISA High Binding, Corning.  

Procediment: 
- Afegir 100 µL en tots els pous de la placa, excepte en dues columnes, del captAb en PBS de 

pastilla a una concentració de treball de 2.5 µg/mL i incubar 1 hora a 35°C. 

Deixar dues columnes lliures de captAb. Només afegir 100 µL de PBS. Ens a servirà per 

valorar l’adsorció inespecífica dels diferents reactius de l’assaig.  

 

- Rentar la placa 3 cops amb 200 µL de PBS-Tween 0.05% per pou. El darrer cop, eliminar 

completament les restes de solució de rentat per aspiració o inversió. 

 

- Bloquejar la placa amb 200 µL de BSA 1%-tween 0.05% (BSAT) a cada pou. Incubar 1 hora 

a 35°C 

 

- Rentar la placa 3 cops amb 200 µL de PBS-Tween 0.05% per pou. El darrer cop, eliminar 

completament les restes de solució de rentat per aspiració o inversió. 

 

- Fer dilució en sèrie (1:2) de la Pf-LDH en BSAT començant per una concentració inicial de 

100 ng/mL i incubar 1 hora a 35°C: 

Afegir 100 µL de BSAT en tots els pous excepte els de la primera fila. 

Afegir 200 µL els pous de la primera fila d’una dilució de la Pf-LDH a una concentració de 

100 ng/mL en BSAT. Transferir 100 µL dels pous de la primera  fila a la segona i 

homogeneïtzar un mínim de 5-7 cops. Agafar puntes noves i transferir 100 µL de la segona 

fila a la tercera i homogeneïtzar un mínim de 5-7 cops. Repetir fins arribar a la setena fila on 

descartarem els últims 100 µL. La vuitena fila ens a servirà com a control negatiu per veure 

la reacció creuada entre anticossos.  

 

- Rentar la placa 3 cops amb 200 µL de PBS-Tween 0.05% per pou. El darrer cop, eliminar 

completament les restes de solució de rentat per aspiració o inversió. 

- Afegir 100 µL en tots els pous de la placa del detAb18 en BSAT a una concentració de treball 

de 100 ng/mL i incubar 1 hora a 35°C. 

 

https://www.fishersci.es/shop/products/tween-20-fisher-bioreagents-2/10113103
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- Rentar la placa 3 cops amb 200 µL de PBS-Tween 0.05% per pou. El darrer cop, eliminar 

completament les restes de solució de rentat per aspiració o inversió. 

 

- Afegir 100 µL de l’ Str-HRP diluïda  1:200 en BSAT i incubar 20 minuts a 24°C protegit de 

la llum.  

 

- Rentar la placa 4 cops amb 200 µL de PBS-Tween 0.05% per pou. Retirar completament la 

solució després de l’últim rentat. 

 

- Afegir 100 µL de TMB a cada pou i incubar 20 min a 24°C protegit de la llum. 

 

- Afegir 50 µL de 1 M H2SO4 a cada pou. Llegir immediatament a 450 nm  

* Si disposem de correcció de longitud d’ona al lector de plaques ELISA, fer-ho a 540 

nm o a 570 nm. Si no, sostraure les lectures a 540 o 570 nm de la lectura a 450 nm. 
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Annex B 
 
 

Conjugació de Dynabeads®MyOne™ Carboxylic Acid amb Anti-

PLDH 
 

Material i Reactius 

• Dynabeads®MyOne™ Carboxylic Acid (Invitrogen, 65011, 10 mg/mL) 

• Anti-Pan pLDH Monoclonal (Meridian Life Science, C01834M, 1.93 mg/mL = 58.5 

ug/Aliquota) 

• MES 15mM, pH 6.0 (Filtrado 0.2, a 4 ºC) (Stock gran en nevera) 

• PBS 1X, pH 7.4 (Filtrado 0.2) 

• PBS-BSA 1% (Sigma) (10mg BSA/1000ul PBS) 

• PBS Tween-20 – 0.1 % 

• PBS - Tween-20 0.1% - BSA 0.2%: Para 1 mL → 200 μL BSA 1% + 800 μL PBS - 

Tween-20 0.1% 

• EDC, Pierece Premium Grade (descartar quan sigui el vuitè descongelat) 
 

Procediment 
 

1.Agafar 100 ml de Dynabeads® MyOne ™ Carboxylic Acid (10 mg / ml) i rentar-les 2 

cops amb 200 ml de MES -amb l'ajuda d'al rack magnético- (esperar durant 2 min aprox. 

Al fet que les partícules s'adhereixin a l'imam abans de retirar el sobrenedant) 

2. En un altre tub, preparar una solució concentrada d'EDC (20 mg / ml) en MES. El EDC 

ha de ser temperat durant uns minuts abans d'obrir-lo. 

3. Preparar un eppendorf amb la barreja de 25 mg (13 ml de l'alíquota) d'Anti-PLDH, 2 

mg / ml d'EDC (10 ml de la solució de el pas 2) i afegir MES 15 mm fins a 100 ml. 

4. Afegir ràpidament aquesta barreja a les partícules (rentades, sense sobrenedant). 

5. Incubar durant 15 min en el termociclador, a 950rpm i 25ºC, o bé 2 hores al vortex 

horitzontal, a velocitat mínima 2, a temperatura ambient i en foscor. 

6. Posar les partícules en el rack magnètic durant 2 min i treure el sobrenedant. 

7. Rentar amb 200 ml de MES i tornar a retirar el sobrenedant amb l'ajuda de l'imam 

8. Rentar altra vegada però amb 200 ml of PBS per canviar el Ph, posar en l'imant i retirar 

el sobrenedant. 
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9. Afegir a les partícules 100 ml de PBS-BSA 1%, i incubar durant 1 hora al termociclador 

a 950 rpm o bé en vortex horitzontal, a velocitat mínima 2, a temperatura ambient i en 

foscor 

10. Posar les partícules en el rack magnètic durant 2 min i retirar el sobrenedant 

11. Rentar les partícules, afegint 100 ml de PBS - Tween-20 0.1% i agitar durant 5 min 

en el termociclador a 950 rpm o bé en vortex horitzontal, a velocitat mínima 2, a 

temperatura ambient i en foscor. Repetir el rentat un cop més. 

12. Retirar el sobrenedant de les partícules amb l'ajuda de l'imant i resuspendre-las en 0.5 

ml de PBS - Tween-20 0.1% - BSA 0.2% 

13. Mantenir a la nevera a 4 ° C a l'almenys durant 30 min abans del seu ús. Conservar 

les partícules conjugades sempre a 4t 
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Annex C 
 

Protocol per el Magnetoinmunoassaig per a la detecció de PLDh 

 

Material y Reactivos 

• Proteína PLDh – (Estable 1.5 meses max) 

o CStock = 1.73 mg/mL (en 50% glycerol y 50% PBS-BSA1% R&D), a -

20ºC 

o CIntermedia  = 10 μg/mL (en 50% glycerol y 50% PBS-BSA 1% R&D), 

a -20ºC  

(Para prepararlo, 344  μl de PBS/BSA 1%R&D + 4 μl de proteína y per 

últim afegir 344 μl de glicerol) 

• Anticuerpo de detección – (Estable 3-4 semanas) 

o CStock = 150 μg/mL (en alícuotas de 10ul en PBS-BSA 1%), a -20ºC 

o CIntermedia = 7.5 μg/mL (en PBS-BSA 1% R&D), a 4ºC 

• Pierce® Streptavidine Poly-HRP (0,5 mg/mL). 

o CIntermedia = 5 μg/mL  (en PBS-BSA 1% R&D) a 4ºC 

• PBS 1X, pH 7.4  

• PBS-Tween 20 0.1% 

• PBS-Tween 0.05% - BSA 1%  (R&D) (preparar stock MQ – Tween y el día del 

ensayo añadir BSA) 

• TMB 3,3´,5,5´-Tetramethylbenzidine liquid substrate, Supersensitive, for ELISA 

(T4444) 

• Àcid Sulfúric 1 M  

 

Procediment (Per a una rèplica d’11 mostres: 9 concentracions + 2 blancs) 

1. Treure el TMB de la nevera perquè es temperi i "preescalfar" el vòrtex. 

 

2. Agafar 10 ml de PM modificades per mostra (2 mg / ml, vortear bé) i rentar-les dues 

vegades (2X) amb 150 ml de PBS 1X 10 ml x 12 mostres = 120 ml de PM 

 

3. Resuspendre les PM en 4 ml de PBS-Tween 0,05% - BSA 1% per mostra (5 mg / ml) 

4 ml x 12 mostres = 48 ml de PBS-Tween 0,05% - BSA 1% 
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4. Fer una dilució en sèrie 1: 2 de l'estoc intermedi de PLDH (10 mg / ml) des d'una 

concentració màxima de 100 ng / ml fins 0.4 ng / ml en 100 ml de PBS-BSA 1%, deixar 

dues mostres sense PLDH com a control negatiu. 

 

5. Afegir a cada mostra 5.5 ml de l'anticòs de detecció (a 1.5 mg / ml, dil 1/5) en els 100 

ml de mostra perquè quedi a una concentració final de 75 ng / ml 

 

6. Afegir abril ml de les PM modificades als 100 ml de cada mostra (quedant les PM a 

0,2 mg / ml = 20 mg per mostra) 

 

7. Incubar les mostres en el vortex horitzontal, a velocitat mínima 2, a temperatura 

ambient i en foscor 

 

8. Diluir el Pierce® Streptavidin Poly-HRP de l'estoc intermedi (5 mg / ml) en PBS-BSA 

1% per tenir una dilució final 1: 10000 (0,05 mg / ml). 

 

9. Posar les mostres al rack magnètic, retirar el sobrenedant i afegir a les PM 100 ml de 

la dilució 1: 10000 de Streptavidin Poly-HRP 

 

10. Incubar durant 5 min en el vortex horitzontal, a velocitat mínima 2, a temperatura 

ambient i en foscor 

 

11. Posar cada mostra al rack magnètic, retirar el sobrenedant i afegir a cadascuna 150 ml 

de PBS-Tween 0.1%. Donar un petit vorteo per homogeneïtzar el rentat i tornar a repetir. 

 

12. Amb l'ajuda de l'rack magnètic, retirar el sobrenedant del segon rentat i afegir 105 ml 

de TMB per mostra 

 

13. Incubar durant 20 min en el vortex horitzontal, a velocitat mínima 2, a temperatura 

ambient i en foscor 

 

14. Posar les mostra en el rack magnètic, i mentre s'adhereixen les partícules a l'imam, 

afegir sobre una placa d'ELISA 50 ml d'àcid sulfúric per vaset. 

 

15. Transferir 100 ml de el sobrenedant per mostra a cada vaset amb l'àcid, i llegir la 

absorbància a 450 nm (shaking 2s / waiting 2s) 
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