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GRÀFIC O IMATGE 

Qui som? 

El nostre organisme és capaç de regenerar 

determinats teixits com ara l'ós o la pell, però n’hi ha 

d’altres que no són capaços de fer-ho per si sols. És 

llavors quan la medicina regenerativa té un paper 

clau. 

L'Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) és un centre de recerca que utilitza les eines 

que ens proporcionen l'enginyeria i la tecnologia per ajudar a resoldre problemes de les 

ciències de la vida i la salut.  

Aquest són alguns exemples de projectes en els quals treballem: 

A través de l'enginyeria de 

teixits, podem desenvolupar 

materials que fomentin la 

capacitat regenerativa del 

nostre organisme. 

Podem ajudar al nostre cos a regenerar-se? 

El desenvolupament de nous 

materials al laboratori que siguin 

capaços d'ajudar al nostre cos a 

regenerar-se juga un paper clau en 

aquesta mena de teràpies. 

Aquests materials han de ser 

biocompatibles, és a dir, han de 

poder conviure dins el nostre 

organisme sense causar el rebuig 

dels nostres sistemes de defensa. 

Dermoglass, apòsit per ajudar a regenerar els vasos sanguinis en casos 

d’úlceres de la pell 

A l’IBEC hi treballen més de 200 persones entre investigadors i personal de suport a la recerca. 

Biomaterials per a teràpies regeneratives 

Fàrmacs activats per llum Nas electrònic Nanomalària 

El treball dels investigadors és 

aconseguir que aquests materials 

provoquin que les cèl·lules del nostre 

cos reparin els teixits malmesos. 



Quan una artèria s'obstrueix, el reg sanguini 

es veu interromput i això produeix la mort de 

les cèl·lules a les quals no els arriba la 

sang. 

Quan es produeix un infart, una part del 

teixit del cor queda malmès i el cos no és 

capaç de recuperar aquesta part que 

esdevé necrosada. 

Així, després d’un infart moren fins a un 

milió de cèl·lules cardíaques. 

Què passa quan es pateix un infart? 

El cor 

Una necrosi és una lesió 

irreparable d’un teixit on han mort 

part de les cèl·lules d’aquest. 

Part necrosada 

d’un cor infartat 

Els infarts produeixen 18.000 morts 

anuals només a Catalunya  

El cor és l’òrgan principal de l’aparell 

circulatori. La seva funció és bombar la 

sang per a proporcionar al nostre 

organisme l’oxigen i els nutrients 

necessaris per a la vida. 

El cor està format per quatre tipus de 

cèl·lules: els miòcits, els fibroblasts, 

les cèl·lules endotelials i les 

cèl·lules musculars llises vasculars.  

Imatge de cardiomiòcits de ratolí 



La regeneració cardíaca 

Com dissenyem els biomaterials? 

Els materials desenvolupats al laboratori han 

de passar una fase d’assaig clínic previ a la 

seva utilització. Aquest procés sovint és llarg i 

costós. 
 

La nostra idea és poder implantar al pacient un biomaterial capaç d’estimular les cèl·lules 

cardíaques i que aquestes regenerin el nou teixit, recuperant així la part necrosada.  

Les matrius de suport o 

bastides són una part 

fonamental en l’enginyeria de 

teixits. Són l’estructura que 

sustenta les cèl·lules durant el 

procés de regeneració. 

Les matrius de suport s'han de dissenyar seguint 

una estructura concreta en funció del tipus cel·lular 

que hi vulguem afegir. No totes les cèl·lules creixen 

sobre superfícies similars, la nostra feina és poder 

imitar l’estructura del teixit que volem regenerar. 

Un cop tenim el nostre biomaterial, s’han de fer 

assajos al laboratori per confirmar que les 

cèl·lules cardíaques creixen i formen nous teixits 

funcionals. Finalment aquests materials es 

proven en animals per confirmar la seva 

funcionalitat dins un organisme viu. 

Hi ha diferents tècniques per al disseny de 

materials, però una de les més utilitzades 

actualment és la impressió 3D.  

A l’IBEC disposem d’una Bioimpressora 3D 

que és capaç d’imprimir matrius de suport amb 

biomaterials i a la vegada col·locar les cèl·lules 

que volem que construeixin el teixit. 

Bioimpressora 3D. Institut de Bioenginyeria de Catalunya 

Bastides o matrius de suport per a cèl·lules 

neuronals 

A l’IBEC desenvolupem projectes de recerca punters contribuint així millorar la salut i la 

qualitat de vida de les persones. 

A l'IBEC estem treballant per a desenvolupar 

aquest nou material creant una matriu de 

suport perquè les cèl·lules trobin un ambient 

adequat per créixer. 


