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Quin era l’objectiu del projecte? 

En primer lloc, l’anàlisi de les REx-MIDAs alliberades per cèl·lules endotelials, en 

condicions normals, hiperglicèmiques i de memòria. En segon lloc, la identificació de la 

rellevància i el paper de les REx-MIDAs en la modulació del fenotip de cèl·lules 

endotelials naïves, tractant-les amb els EV recollits en els experiments esmentats 

anteriorment i modulant el panell de REx-MIDAs amb guany i pèrdua d’experiments de 

funció. Els marcadors de senescència, inflamatoris i d'apoptosi s'han fet servir com a 

pistes principals per avaluar els canvis fenotípics resultants. L’últim objectiu era 

l’avaluació de la rellevància clínica de les REx-MIDAs com a biomarcadors pronòstics en 

diabetis tipus 2. Amb aquesta finalitat, es van mesurar tot el panell de REx-MIDAs o un 

subgrup seleccionat en sèrum d'una cohort potencial de pacients amb T2DM, ben 

caracteritzada, i es van relacionar amb el desenvolupament de complicacions. 

 

Què han descobert? 

Les principals conclusions d’aquest estudi són:  

 

1. les “beads” immunomagnètiques representen una estratègia factible per interceptar 

selectivament la població específica d’EVs CD31+ 

 

2. l’abundància de miRNAs seleccionats és menor en les EVs CD31+ en comparació 



 

tant amb el plasma sencer com amb els EVs totals 

 

3. els miRNAs més expressats llançats en EVs CD31+ són qualitativament similars als 

miRNAs enriquits en MVs derivats de plaquetes 

 

4. el T2DM influeix en l'expressió d'un panell ampli de miRNA llançat per EVs CD31+ 

 

5. una signatura específica de miRNAs llançats per EVs CD31+, els miR-146a, -320a, 

- 422a, -451a, té un bon poder discriminatori per detectar complicacions de T2DM  

 

6. una altra signatura de miRNAs específica llançada per EVs CD31+, els miR-155, - 

320a, -342-3p, -376 i -422a, és capaç d’identificar eficientment pacients amb T2DM 

amb un MACE (= esdeveniment cardíac advers important) anterior 

 

7. l'expressió de miRNA obtinguts d’EVs CD31+ seleccionats correlaciona amb una 

sèrie de variables clíniques rellevants per al desenvolupament de complicacions. 

 

Quina aplicació pràctica tindrà aquest resultat? 

Els EVs CD31+ isolats en una gran cohort de pacients amb T2DM demostren que 

signatures específiques de miRNA s’associen a complicacions de T2DM en conjunt o 

específicament amb esdeveniments cardíacs adversos importants. Les proves 

prospectives i longitudinals d'aquestes signatures de miRNAs llançades per EVs CD31+ 

es justifiquen per explorar al màxim el seu potencial per combatre les eines ja 

existents per a la gestió de la T2DM. 


