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Quin era l’objectiu del projecte?  

Identificar espècies circulants del metabolisme lipídic relacionades amb disfunció 

cardíaca en models animals de cardiomiopatia diabètica (CMD) i avaluar el seu 

potencial predictiu de CMD “in vivo”. També es va proposar estudiar l’impacte de 

lipoproteïnes modificades sobre la disfunció cardíaca en models “in vivo” i “in vitro”.  

  

Què han descobert?  

Hem trobat espècies lipídiques de caràcter bioactiu, concretament esfingolípids, 

diferencialment augmentades en la fracció de lipoproteïnes no-HDL en models 

experimentals “in vivo” d’obesitat i de diabetis i es van trobar relacionades amb el grau 

de cardiomiopatia diabètica (CMD) en aquest model. 

 

Les dades mostrades també revelen un paper per part de les LDL modificades, 

particularment les oxLDL, en la fisiopatologia cardíaca de la CMD.  

 

D’altra banda, diferents evidències suggereixen que la inducció d’apoptosi, un 

mecanisme cel·lular de mort programada subllau als canvis en el remodelatge i 

funcionalitat cardíaques, i que la seva exacerbació, causada, per exemple, per nivells 



  
  

 

augmentats de lipoproteïnes modificades, amb un contingut elevat d’espècies lipídiques 

altament reactives, podria acompanyar la progressió de CMD en pacients amb risc 

augmentat per desenvolupar-la. La captació d’oxLDL per part de cardiomiòcits en cultiu 

es va trobar parcialment reduïda en cèl·lules exposades a inhibidors selectius de 

diferents receptors de lipoproteïnes els quals podrien erigir-se com a possibles 

candidats a dianes terapèutiques per al tractament de CMD “in vivo”.  

 

Quina aplicació pràctica tindrà aquest resultat?  

La CMD és una condició subclínica i factor independent de risc d’insuficiència cardíaca i, 

per tant, de mortalitat en la població de pacients diabètics. La naturalesa subclínica de 

la CMD fa que estigui habitualment subdiagnosticada.  

 

En aquest estudi hem relacionat la presència d’espècies esfingolipídiques circulants 

bioactives amb la disfunció cardíaca característica de la CMD (diastòlica amb una 

fracció d’ejecció conservada) en un model animal de CMD (el ratolí db/db). Les dades 

obtingudes revelen que aquestes molècules lipídiques es troben augmentades en la 

fracció plasmàtica no-HDL i concomitantment en miocardi d’aquest model animal. En 

conjunt, aquestes troballes podrien suggerir el seu potencial com a nous candidats a 

biomarcadors per al diagnòstic/pronòstic de CMD o la seva inclusió en futurs panels 

(algoritmes) predictors potencialment útils per al diagnòstic/pronòstic d’aquesta 

condició. 

  


