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Introducció 
El deteriorament funcional de la membrana peritoneal (MP) dels pacients en diàlisi peritoneal (DP) és una causa 
freqüent de fallida de la tècnica. 
Actualment, el monitoratge de la MP es fa a través del resultat del Test d’Equilibri Peritoneal (TEP) que, en 
moltes ocasions, proporciona una informació tardana de l’estat de la MP. 
Prèviament, el nostre grup de treball va demostrar que és possible l’aïllament de vesícules extracel·lulars (VE) a 
l’efluent de DP (VE-DP). 
 
Objectiu 
L’objectiu principal ha estat fer una anàlisi el perfil proteòmic de les VE-DP en funció del temps en diàlisi, per a la 
recerca de biomarcadors del deteriorament de la MP. 
 
Pacients i mètodes 
Estudi longitudinal d’11 pacients seguits durant 24 mesos. Cap d’ells va presentar una peritonitis en els dos 
mesos previs a la recol·lecció de les mostres. Es va fer l’aïllament i la caracterització de les VE-DP cada 6 
mesos, coincidint amb el TEP. Finalment, es va realitzar una anàlisi proteòmica de les VE mitjançant 
cromatografia líquida acoblada a espectrometria de masses. 
Els pacients varen ser dividits en dos grups, en funció d’aquells que mostraven canvis en el transport peritoneal 
(per  TEP) a partir dels 6 mesos. 
 
Resultats 
Tots els pacients tenien un transport peritoneal mitjà als 6 mesos. En el seguiment, 7 pacients van mantenir un  
transport estable, mentre que 4 van mostrar canvis (no-estables). Cap d’ells va presentar una fallida 
d’ultrafiltració. 
En l’estudi proteòmic, l’anàlisi d’enriquiment de gens (GSEA) va mostrar una disminució significativa en 
l’expressió proteica global del grup de pacients no-estables, fins i tot abans que el resultat del TEP mostrés un 
canvi en el transport de membrana. 
  
Conclusions 
Les diferències entre els dos grups, demostren que l’anàlisi proteòmica de les VE-DP pot ser un mètode no 
invasiu, precoç i efectiu pel monitoratge de la MP. 
 

	


