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Quin era l’objectiu del projecte? 

La diabetis tipus 1 (DT1) és una malaltia crònica que es desenvolupa com a 

conseqüència d’un atac autoimmune molt agressiu que comença com una inflamació 

local als illots pancreàtics (insulitis) i que finalitza amb la destrucció de les cèl·lules 

beta del pàncrees, la nostra única font d’insulina. 

 

L’objectiu d’aquest estudi ha estat analitzar les xarxes de regulació gènica que 

s’activen en els illots pancreàtics exposats a citocines proinflamatòries, que 

reprodueixen la insulitis que té lloc durant el desenvolupament de la DT1. Mitjançant 

l’estudi d’aquestes xarxes reguladores podem identificar les vies moleculars que juguen 

un paper clau en l’activació i modulació de la supervivència de les cèl·lules beta en el 

context de la DT1. 

 

Què han descobert? 

Que l’exposició de les cèl·lules beta a un ambient proinflamatori indueix canvis 

importants en l’estructura de la cromatina, donant lloc a l’aparició de nous elements 

reguladors que actuen com a interruptors que activen l’expressió de gens que 

controlen la supervivència de les cèl·lules beta i que participen en el desenvolupament 

de la DT1. 

 



 

De forma més específica hem trobat variants genètiques que estan associades a risc de 

desenvolupar DT1 que afecten la capacitat que tenen aquests nous elements 

reguladors d’activar l’expressió de gens en un context d’inflamació. 

 

Quina aplicació pràctica tindrà aquest resultat? 

Hem pogut identificar gens que actuen abans de la destrucció de les cèl·lules beta, que 

poden servir com a potencials dianes per a tractaments farmacològics o com a 

biomarcadors per monitoritzar la progressió de la malaltia. El fet d’observar que 

algunes variants gèniques tenen un efecte en la regulació gènica, també ens permet 

tenir en compte aquesta informació per identificar pacients amb predisposició a tenir la 

malaltia i per fer un pas endavant per desenvolupar tècniques de medicina 

personalitzada per tractar la DT1. 


