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Qui som? 

La medicina del futur serà una medicina 

personalitzada amb plataformes de diagnòstic 

portàtils, dispositius de control portables i altres 

avenços tecnològics que faran l’atenció sanitària 

més eficaç, barata i còmoda. 

Noves tècniques de diagnòstic 

El diagnòstic immediat afavoreix la ràpida 

identificació dels agents causants d'infeccions 

i això permet determinar de manera precisa 

el fàrmac més adient per cada cas. 

 

El fet que siguin portàtils acosta el laboratori 

on es troba el malalt, reduint els 

desplaçaments als centres hospitalaris. 

 

Serviran també per controlar i avaluar els 

tractaments, que es podran ajustar de forma 

personalitzada a partir de la resposta del 

pacient. 

Treballar a una escala més petita 

implica petits volums de mostra i de 

reactius, disminuint els costos de 

producció i anàlisi.  

La Bioenginyeria per  

a la medicina del futur 

Detall de la placa que conté una reproducció d’una 

melsa en un xip 

Nanopartícules com a transportadors de fàrmacs antimalària 

GRÀFIC O IMATGE 

A partir de tecnologies a escala micro i nano 

es desenvolupen els lab-on-a-xip 

(laboratoris en un xip). Aquests nous 

sistemes són portàtils, ràpids, fiables i poc 

invasius, facilitant la detecció precoç, el 

seguiment i la prevenció de malalties. 

L’IBEC és un centre de recerca interdisciplinari en 

bioenginyeria i nanomedicina.  

L’objectiu principal és utilitzar les noves 

tecnologies per a resoldre problemes de les 

ciències de la vida i la salut. 

Com serà la medicina del futur? 

S'adaptarà a les necessitats particulars 

de cada pacient i permetrà adaptar la 

dosi i el tipus de fàrmac per combatre 

millor la malaltia. 

Lab-on-a-xip 



La melsa humana, coneguda com la 

“capsa negra” de la cavitat abdominal, 

té com a funcions principals la filtració 

i la destrucció de les cèl·lules 

sanguínies vermelles o infectades, 

produir-ne algunes noves i mantenir 

una reserva de sang sana. 

Melsa en un xip 

L’IBEC el formen equips multidisciplinaris (enginyers, físics, 

biòlegs, metges...), alguns d’aquests grups de recerca 

treballen per imitar la microarquitectura i les funcions dels 

òrgans vius, com la melsa o el ronyó, mitjançant 

microsistemes artificials. 

Aquests microxips, anomenats òrgans en un xip, podrien 

convertir-se en una alternativa a l’experimentació animal en 

farmacologia o aportar, en un futur no molt llunyà, noves 

solucions a la substitució d’òrgans. 
 

A l’IBEC s’ha aconseguit recrear 

dins un xip la unitat funcional de la 

melsa humana. El xip actua com 

l’òrgan humà i filtra els glòbuls 

vermells de la sang. 

Els ronyons són un sofisticat sistema de filtratge per a la sang 

que permet eliminar les substàncies tòxiques i recuperar les 

molècules vitals. 

Com funcionen? 

Un sistema de filtratge selectiu permet separar partícules en 

base a la seva mida (filtres tradicionals) i també segons la seva 

càrrega elèctrica, permetent recuperar així les proteïnes. 

Ronyó en un xip 

Cada dia 180L de sang (l’equivalent a 10 

banyeres) travessen els ronyons i aquests 

eliminen totes les toxines en 1,2L d’orina 

diària. 

Esquema del dispositiu del xip 
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La combinació de dispositius amb microcanals, membranes amb porus molt petits i 

cultius cel·lulars permet recrear la seva funcionalitat. Això té el potencial de facilitar les 

proves farmacològiques “en-xip” i la creació d’un ronyó artificial portàtil. 
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El xip 

Canal 
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Òrgans en un xip 



Biomaterials per a teràpies regeneratives 

Alguns dels grups de recerca de l’IBEC treballen per aconseguir regenerar teixits del ronyó, el 

cor, la pell i l'ós. 

Les teràpies regeneratives estan enfocades a afavorir la regeneració en el propi cos, però 

d’altres inclouen la proliferació de cèl·lules del propi pacient mitjançant tècniques in vitro i la 

posterior reintroducció a l’organisme per a fomentar la regeneració. 
 

El Dermoglass és un apòsit especial desenvolupat per 

accelerar la regeneració de la pell en úlceres de pell 

difícils de curar, com les úlceres diabètiques o les que 

afecten persones de la tercera edat, les persones 

postrades al llit i els usuaris de cadira de rodes. 

La innovadora tecnologia que hem desenvolupat 

estimula la vascularització (la generació de nous vasos 

sanguinis), reparant així el teixit afectat i cicatritzant-lo 

de forma més ràpida i definitiva. Aquests apòsits o 

gases porten nanopartícules (partícules a escala 

nanomètrica, tan petites que no són visibles a simple 

vista) i que en dissoldre produeixen un efecte sobre les 

cèl·lules de la pell que provoca que el propi cos repari 

la pell danyada. 

Fabricació d’òrgans i teixits 

Mitjançant les bioimpresores 3D els 

investigadors poden reconstruir 

estructures d’òrgans i/o teixits on es poden 

cultivar cèl·lules extretes del propi pacient.  

Bioimpresora 3D instal·lada a l’IBEC 

Regeneració d’òrgans i teixits 

Dermoglass, apòsit per ajudar a regenerar els vasos 

sanguinis en casos d’úlceres de la pell 

Poder reproduir teixits amb les 

cèl·lules del propi pacient 

disminueix significativament el 

rebuig del teixit implantat. 

Actualment l’única opció que tenim per 

substituir un òrgan malmès és el 

trasplantament, però al millorar la seguretat 

vial cada cop hi ha menys accidents i, per 

tant, menys donants potencials. En canvi, la 

demanda d’òrgans és la mateixa. 

Si poguéssim crear un òrgan al laboratori a 

partir de les cèl·lules del propi pacient, 

aquest es podria trasplantar sense risc de 

rebuig i sense convertir als pacients 

trasplantats en malalts crònics. 

Tots aquests projectes estan en procés de recerca i per tant, encara no són 100% funcionals, 

queda encara molt recorregut per a què arribin a estar disponibles, des de l’IBEC treballem 

perquè arribin a ser una realitat.  

Els resultats obtinguts fins ara en 

experiments mostren un 80% de 

reducció de la mida de les úlceres 

en tan sols vuit dies de tractament! 


