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introduccio 

Has vist aquest article que ens han passat a l’escola http://bit.ly/209OKyi ???

No... Què diu? 

Que hi ha tuppers que porten plata i que són tòxics.

No pot ser! Si jo porto els pírcings de plata perquè són els que no em provoquen al·lèrgia!

Doncs aquesta gent és de la universitat...

Que et dic que no!

Bé, jo m’ho miraré i et dic alguna cosa

Oks!

(Comiat)

(Comiat) 

activitat 1
La vostra tasca és fer els assaigs de laboratori necessaris per investigar : 
- la solubilitat en aigua de la plata metàl·lica, d’una sal de plata i de la plata col·loïdal 
- l’efecte del pas d’un raig làser a través de mostres d’una sal de plata dissolta en aigua i de la plata 
col·loïdal.
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Disposeu de tubs d’assaig, espàtula, aigua desionitzada, làser i les mostres següents:
- Plata metàl·lica
- Nitrat de plata
- Plata col·loïdal (dispersió de nanopartícules de plata).

Abans de fer els assaigs, heu de respondre, primer individualment i després en grup, a les preguntes següents:
- Què passarà si introduïm la plata metàl·lica en aigua? Per què?
- Què passarà si introduïm una petita quantitat de nitrat de plata en aigua? Per què?
- Què passarà si introduïm unes gotes de la dispersió de nanopartícules de plata en aigua (plata col·loïdal)? 
Per què? 

Feu els assaigs per investigar la solubilitat en aigua de la plata metàl·lica i de la plata iònica en aigua.  Contras-
teu els resultats experimentals amb les vostres prediccions i proposeu una explicació dels resultats a partir 
dels vostres coneixements sobre la seva estructura. 

Discutiu en grup què creieu que passaria en el cas de la plata col·loïdal i relacioneu-ho amb el concepte de 
col·loide.

Responeu primer individualment i després en grup:
- Què passarà quan un raig làser travessi la solució de la sal de plata en aigua? 
- Què passarà quan un raig làser travessi la dispersió de nanopartícules de plata? 

Feu els experiments per detectar possibles diferències en el pas del raig làser pel medi, contrasteu els resul-
tats amb les vostres prediccions i proposeu una explicació.
La taula mostra dades de conductivitat de les dispersions de nanopartícules de plata, una dissolució de nitrat 
de plata i la plata metàl·lica.

- Quines formes de plata (plata metàl·lica, dissolució de nitrat de plata, dispersió de nanopartícules de 
plata) són conductores del corrent elèctric?
- Per què la plata metàl·lica és conductora? Explica-ho basant-te en la seva estructura.
- Per què les dissolucions aquoses de plata iònica són conductores de l’electricitat? Explica-ho basant-te en 
la seva estructura.
- Suggeriu com podríeu interpretar la conductivitat de les dispersions en aigua de nanopartícules de plata.
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activitat 2
Objectius:

3. Dissenyar un experiment per provar la toxicitat de les nanopartícules de plata (Ag), fer-lo i extreure’n 

conclusions basades en evidències

4. Relacionar la toxicitat de la plata amb la seva concentració

5. Identificar com afecten les nanopartícules de plata les cèl·lules procariotes i eucariotes

La vostra tasca és dissenyar un experiment per comprovar el suposat efecte tòxic de les nanopar-
tícules de plata.

Disposeu del material següent:
• 4 Erlenmeyers
• Globus
• Llevat
• Aigua i sucre
• Solució amb nanopartícules de plata (Ag)

Abans de dissenyar el vostre experiment heu de tenir en compte el que sabeu sobre el llevat:
Què és el llevat?
Què creieu que hauria de passar si es posa en contacte el llevat amb una solució de sucre? Per què?
Com podríem visualitzar l’activitat del llevat?

Si les nanopartícules de plata són tòxiques, què hauríem d’observar? Formuleu la resposta a aquesta 
pregunta en forma de deducció:

Si les nanopartícules de plata són tòxiques, llavors...

Escriviu ara el vostre disseny experimental i compartiu-lo amb el vostre professor/a abans de fer-lo.

Quina és la variable independent en aquest experiment?
Quina és la variable dependent?
Quin és el control d’aquest experiment? Per a què serveix?

Dissenyeu un altre experiment per comprovar si la concentració de nanopartícules de 
plata té cap influència en la toxicitat.

Si la concentració de la solució de nanopartícules té efecte, què hauríem d’observar? Formuleu la 
resposta a aquesta pregunta en forma de deducció:



4

Si la concentració de nanopartícules de plata té efecte en la toxicitat, en posar en contacte llevat amb sucre 
amb solucions de nanopartícules de concentracions diferents, llavors...

Quina és la variable independent en aquest experiment?
Quina és la variable dependent?
Quin és el control d’aquest experiment?

Feu els experiments.
Anoteu els resultats obtinguts i escriviu les conclusions:
Les conclusions del nostre experiment són..., ens basem en l’evidència... ja que...

Ampliació:

Però... per què són tòxiques les nanopartícules de plata? Quin efecte tenen sobre les cèl·lules?

Et proposem llegir el text següent i, a continuació, respondre a aquestes preguntes:
Podries explicar per què els llevats produeixen menys CO2 quan estan en contacte amb nanopartícules de 
plata?
Podries explicar per què les nanopartícules de plata tenen un efecte bactericida?

Les propietats antisèptiques de les sals de plata s’han emprat durant segles per a ús extern en el tractament de 

mals o com a desinfectant de superfícies de materials. Actualment, hi ha persones que utilitzen les nanopartícules 

de plata per elaborar remeis casolans amb la finalitat de combatre infeccions i malalties com el càncer i la sida, 

tot i que en alguns casos, l’única cosa que aconsegueixen és argíria o pell blavosa.

Les autoritats sanitàries adverteixen que no hi ha evidències científiques que sostinguin l’eficàcia terapèutica de 

la plata col·loïdal i, de fet, en alguns països com els EUA la seva ingesta està prohibida. Per contra, són nombrosos 

els estudis que demostren la toxicitat de les nanopartícules de plata a escala cel·lular.

“Hem observat que només quan les nanopartícules de plata entren dins les cèl·lules els produeixen danys greus, i 

que la seva toxicitat és deguda bàsicament a l’estrès oxidatiu que originen”, explica el químic espanyol Guillermo 

Orts-Gil.

Per als científics és difícil interpretar si la toxicitat de les nanopartícules de Ag observada es produeix a causa de 

les nanopartícules mateixes o pels ions Ag+ alliberats, ja que tots dos presenten una resposta biològica similar.

El que sí que està clar és que els mitocondris són una diana sensible a la toxicitat de les nanopartícules de plata. 

La toxicitat sembla estar associada al seu comportament oxidatiu i inflamatori. 

En els mitocondris de totes les cèl·lules eucariotes es generen, com a conseqüència del metabolisme respiratori, les 

anomenades “espècies reactives d’oxigen” (ERE).  Les ERE són ions d’oxigen, radicals lliures i peròxids, altament 

reactius a causa de la presència d’una capa d’electrons de valència no aparellada. Aquestes espècies es formen de 

manera natural com a subproducte del metabolisme mitocondrial normal. Tanmateix, si els seus nivells augmenten 

poden produir danys significatius a les estructures cel·lulars. Això porta a una situació coneguda com a estrès oxidatiu.

Sembla ser que en els mitocondris de les cèl·lules eucariotes, les nanopartícules de plata interaccionen amb les 

proteïnes que estan involucrades en la neutralització de les ERE, de manera que interfereixen en l’acció reparadora 
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d’aquestes. És particularment important la interferència de les nanopartícules o els ions de plata amb mecanis-

mes de reparació de l’ADN.

Les nanopartícules de Ag també provoquen la pèrdua de potencial de membrana mitocondrial. El resultat final 

és que acaben destruint el mitocondri i causant l’alliberament del citocrom c al citosol. La destrucció dels mito-

condris és, al seu torn, un senyal que activa el procés d’apoptosi (mort cel·lular programada).

També s’ha observat que l’exposició a les nanopartícules de plata indueix l’alliberament de marcadors proin-

flamatoris.

En el cas de les cèl·lules procariotes, les nanopartícules de Ag actuen en l’àmbit de paret i provoquen danys 

a causa de l’estrès oxidatiu. Dins de la cèl·lula afecten la permeabilitat de la membrana, interaccionen amb 

proteïnes respiratòries i l’ADN, cosa que provoca lisi i mort de la cèl·lula.

Adaptat de:
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Un-poco-de-azucar-en-las-nanopar ticulas-de-plata-para-modu-
lar-su-toxicidad

Ávalos, A., Haza, A. I., Mateo, D., & Morales, P. (2013). NANOPARTÍCULAS DE PLATA: APLICACIONES Y 
RIESGOS TÓXICOS PARA LA SALUD HUMANA Y EL MEDIO AMBIENTE/SILVER NANOPARTICLES: 
APPLICATIONS AND TOXIC RISKS TO HUMAN HEALTH AND ENVIRONMENT. Revista Complutense 

de Ciencias Veterinarias, 7(2), 1.
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activitat 3
Objectius:

6. Avaluar els avantatges i els inconvenients de l’ús de les nanopartícules de plata en productes comercials

La tasca consistirà a presentar arguments científics relacionats amb les conclusions que hàgiu extret 
de les activitats anteriors, a favor o en contra de l’ús de determinats productes que contenen nano-
partícules de plata. 

Haureu de tenir en compte consideracions sobre aspectes com: efectes mediambientals, efectes sobre 
la salut, tractament de residus i sostenibilitat, etcètera. Per fer-ho, us pot servir d’ajuda donar resposta 
a les qüestions següents:

- Quins són els motius d’introduir nanopartícules de plata en el producte? En què millora l’ús de l’ar-
ticle?
- Fer una valoració justificada de si el suposat benefici que aporten les nanopartícules de plata és 
superior als possibles riscos derivats de la seva presència, ja sigui a causa de la freqüència d’ús, de la 
dificultat de recuperació de les nanopartícules (NP), l’impacte en el medi ambient...
- Quins són els possibles efectes sobre el medi ambient? En funció de la manera en què es trobin 
presents les NP de Ag en el producte, fer una previsió sobre els riscos mediambientals o sobre la salut.
- Com es podrien reduir els riscos anteriors? Dissenyar propostes d’accions que els minimitzin.

• Cas 1: 
Els veïns han comprat un frigorífic que utilitza una tecnologia 
en la qual les partícules de plata es barregen amb la resina de 
l’interior de l’electrodomèstic, de manera que «restringeix el 
creixement i el desenvolupament d’una gran varietat de bac-
teris i suprimeix les males olors».
http://www.samsung.com/za/consumer/home-appliances/re-
frigerators/bottom-mount-freezer/RL48RWCIH1/XFA  

• Cas 2: 
Avui ens han donat a provar un nou col·lutori bucal, reco-
manat per prendre’l després de l’esmorzar i abans d’anar a 
dormir durant 30 segons, i que conté nanopartícules de plata.
http://nanocare.kr/sub03/sub4_2 
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• Cas 3: 
L’àvia fa uns quants dies que està ingressada a l’hospital sense 
poder-se aixecar del llit, i li han començat a sortir llagues en 
algunes parts del cos. El metge li proposa l’ús d’apòsits amb 
partícules de plata per prevenir possibles infeccions.
 http://int.hansaplast.com/Products/wound-care/sensitive-an-
tibacterial-xxl

• Cas 4: 
En una campanya per evitar que es desaprofitin aliments a 
l’escola comenten que a internet es poden comprar enva-
sos de plàstic (tuppers ) que mantenen els aliments frescos 
durant més temps gràcies al fet que el material incorpora 
nanopartícules de plata.
http://web.archive.org/web/20060428143835/http://www.
sharperimage.com/us/en/catalog/productdetails/sku__
ZN020 

• Caso 5: 
Al club esportiu on entreneu han arribat mostres d’un pro-
ducte que conté nanopartícules de plata i es comercialitza en 
forma de gel. La recomanació que us fan és que l’apliqueu de 
manera periòdica (un o dos cops al dia) en petites ferides, 
talls, laceracions, cremades o irritacions.
https://armor-gel.com/

• Cas 6: 
Estàs passant el cap de setmana a casa d’uns cosins, i la teva 
cosina t’explica que la seva planxa de cabells incorpora nano-
plata, perquè proporciona protecció antibacteriana amb un 
efecte desinfectant que elimina les olors dels cabells. 
http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/dcbint/cpindex.pl?ct-
n=HP4642/77&scy=gb&slg=en
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activitat 4
Torna a llegir el diàleg amb el qual es presentava la seqüència didàctica i redacta’n un de semblant 
entre les dues protagonistes, en què s’argumenti sobre la toxicitat de la plata en les dues situacions 
que s’exposen.

Per elaborar-lo, ocupa tu el paper de la persona A i inclou arguments i reflexions basades en les evi-
dències obtingudes de les activitats que has fet.

NanoEduca som:

Finançat per:


