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Quin era l’objectiu del projecte?  

Explorar una nova teràpia cel·lular per al tractament de la diabetis tipus 1. Les teràpies 

actuals requereixen l’administració de la insulina abans de cada ingesta. En aquest 

projecte vam proposar la utilització d’una línia de cèl·lules de mamífer (HEK; ronyó 

humà) que hem editat genèticament per tal que secretin insulina en resposta a les 

concentracions externes de glucosa.  Per dur a terme la prova-de-concepte, vam 

empaquetar aquestes cèl·lules en microcàpsules d’alginat, que són molt poc 

immunogèniques i tenen la permeabilitat necessària per realitzar de manera eficient 

l’intercanvi de glucosa i insulina. A continuació, vam incorporar les microcàpsules en un 

model experimental (ratolí) de diabetis de tipus 1, i vam determinar si som capaços de 

tractar la malaltia sense la necessitat d’administrar insulina per al tractament.  En 

definitiva, el nostre objectiu final és establir les bases per a una nova teràpia cel·lular 

per a la diabetis de tipus 1. El principal avantatge d’aquesta aproximació és que seran 

les mateixes cèl·lules les que secretaran insulina en cada moment. Això permetrà 

obtenir una aproximació a una teràpia menys agressiva on es pot mantenir 



  

 

l’homeòstasi de la glucosa durant un temps perllongat i sense necessitat de recórrer a 

injeccions diàries d’insulina.  

  

Què ha descobert?  

Hem estat capaços de generar diverses línies cel·lulars, tant humanes com de 

rosegadors, capaces de secretar insulina de manera regulada in vitro. Hem descobert, 

però, que la translació en models in vivo no és simple ni immediata. En concret, hem 

descobert que la inclusió de cèl·lules al·lògenes (és a dir cèl·lules d’espècies diferents 

de les del individu receptor) indueixen una immunogenicitat que bloqueja 

completament la secreció d’insulina. Aquest problema es pot resoldre parcialment 

mitjançant immunosupressió moderada durant el període de tractament. Alhora, també 

hem après que existeix una pèrdua progressiva de secreció d’insulina tot seguint el 

següent patró: Secreció d’insulina a partir cèl·lules in vitro> secreció d’insulina de 

cèl·lules empaquetades en microcàpsules in vitro> secreció d’insulina de cèl·lules 

empaquetades in vivo.  En resum, hem estat capaços de tractar diabetis de tipus 1 en 

ratolins quan hem utilitzat cèl·lules de ratolí capaces de secretar quantitats 

suprafisiològiques d’insulina de manera no regulada (cèl·lules Min6 i C2C12).    

  

Quina aplicació pràctica tindrà aquest resultat?  

L’aplicació pràctica immediata és que en una futura prova-de-concepte necessitem 

millorar la cèl·lula productora d’insulina. En primer lloc necessitem cèl·lules de la 

mateixa espècie de l’individu receptor. I en segon lloc les cèl·lules han de poder 

secretar quantitats molt elevades per poder superar les dues barreres que suposen les 

pròpies microcàpsules en un context in vivo. Actualment, estem dissenyant noves 

regions promotores que puguin respondre a glucosa per incorporar-les a cèl·lules de 

ratolí (com ara les cèl·lules C2C12).   

  

  


