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ABSTRACT 

Els mitocondris juguen un paper clau en el múscul cardíac en la generació d’ATP, on participen una 

sèrie de complexes enzimàtics coneguts com a sistema OXPHOS. L’alimentació amb una dieta 

hiperlipídica(HFD) juga un paper clau en el desenvolupament de patologies metabòliques com la 

diabetis mellitus tipus 2, que provoca alteracions en la funció mitocondrial. Existeix un dimorfisme 

sexual en quant a la regulació de la funció mitocondrial degut, entre d’altres factors, a la participació 

dels estrògens. Aquest estudi es centra en avaluar la resposta a la rosiglitazona, un fàrmac que 

s’utilitza com a antidiabètic oral per millorar el control metabòlic de la diabetis mellitus tipus 2, 

utilitzant rates mascle i femella alimentades amb una dieta hiperlipídica, analitzant el seu efecte 

sobre el complex IV i V del sistema OXPHOS. La dieta hiperlipídica indueix canvis en el sistema 

OXPHOS mostrant un dimorfisme sexual, amb una disminució dels nivells de COX IV i activitat COX en 

femelles i un augment dels nivells de COX IV en mascles. Les rates femella presenten una major 

sensibilitat als efectes del tractament amb rosiglitazona, ja que presenten un increment de l’activitat 

i capacitat oxidativa mitocondrial en comparació amb els mascles.  
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ABREVIATURES 
AGs: àcids grassos 
ADNmt: ADN mitocondrial 
ADP: adenosin difosfat 
ARNt: ARN de transferència 
ATP: adenosin trifosfat 
COX: citocrom c oxidasa, complex IV de la cadena de transport d’electrons 
CPT-1: sistema de transport de la membrana interna carnitil O-palmitoil transferasa 1 
CPT-2: sistema de transport de la matriu mitocondrial carnitil o-palmitoil transferasa 2 
DAB: 3,3-diaminobenzidine-tetreahloride 
DM2: diabetis mellitus tipus 2 
ERR: receptors d’estrògens 
ESR1: receptor d’estrògens 1  
ESR2: receptor d’estrògens 2 

HFD: grup dieta hiperlipídica rica en àcids grassos monoinsaturats 
HFD+rsg: grup dieta hiperlipídica rica en àcids grassos monoinsaturats amb tractament amb 
rosiglitazona durant dues setmanes 
FADH2: flavin adenin dinucleòtid generat en els processos de β-oxidació i cicle TCA 
FMN: flavin mononucleòtid 
NADH: nicotinamida adenin dinucleòtid 
NEFAs: àcids grassos lliures no essencials. 
NRF-1: factor de respiració nuclear 1 
NRF-2: factor de respiració nuclear 2 
PDH: piruvat deshidrogenasa 
PGC-1α: coactivador del receptor gamma proliferatiu activat del peroxisoma  
PPARγ: receptor gamma proliferatiu activat del peroxisoma  
ROS: espècies reactives d’oxigen 
RXR: receptor de retinoides 
SEM: error estàndard 
TAB: teixit adipós blanc 
TCA: cicle de l’àcid cítric 
TIM: translocasa de la membrana interna mitocondrial 
TOM: translocasa de la membrana externa mitocondrial 
TZDs: tiazolidinediones.  
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INTRODUCCIÓ 

 El mitocondri  
El mitocondri és una orgànul responsable de proporcionar la major part d’energia necessària per a 

les cèl·lules. Es caracteritza per tenir un diàmetre entre 0.5 i 1 µm i el seu nombre varia en funció de 

l’organisme i del teixit, de forma que es troba més abundant als teixits d’alta demanda d’energia com 

el múscul cardíac. L’estructura del mitocondri conté quatre components importants: 

 

-Membrana externa: és una bicapa lipídica permeable exterior molt similar a la membrana 

plasmàtica de les cèl·lules eucariotes. Conté entre un 60% i un 70% de proteïnes, entre elles, unes 

proteïnes denominades porines que formen porus i permeten el pas de molècules d’un pes 

molecular fins a 5 kDa, i TOM (translocasa de la membrana externa) que és una translocasa que 

permet el pas de proteïnes des de la membrana externa fins a l’espai intermembranós. 

 

-Membrana interna: es caracteritza per no tenir porus i ser altament selectiva i conté molts de 

complexes enzimàtics i sistemes de transport de membrana com la carnitil O-palmitoil transferasa 1 

(CPT1) i una translocasa TIM que permet el pas de proteïnes fins a la matriu mitocondrial. Aquesta 

membrana forma invaginacions que se denominen crestes mitocondrials augmentant l’àrea on es 

poden situar els complexes enzimàtics. Entre aquests complexes podem destacar la cadena de 

transport d’electrons i el complex ATP sintasa també conegut com a complex V i es troba format per 

la subunitat F1(6 subunitats) i F0 (9 subunitats). La cadena de transport d’electrons es troba formada 

per quatre complexes: NADH-ubiquinona oxidoreductasa que conté FMN (complex I), Succinat-Q 

oxidoreductasa (complex II), Q-citocrom C oxidoreductasa (complex III), citocrom c oxidasa (complex 

IV). 

 

-Espai intermembranós: és un espai que es troba entre les dues membranes i que està compost per 

un líquid similar al hialoplasma i té una elevada concentració de protons a causa del gradient 

electroquímic generat per la cadena de transport d’electrons.  

 

-Matriu: és l’espai que es troba tancat per la membrana interna i es caracteritza per tenir 

aproximadament un 65% de les proteïnes totals del mitocondri, s’hi troba associat el transportador  

carnitil O-palmitoil transferasa 2 (CPT2). Conté una gran quantitat d’enzims responsables del 

metabolisme oxidatiu (oxidació del piruvat,β-oxidació dels AGs i cicle de l’àcid cítric), ribosomes 

mitocondrials, ARNt i còpies de ADNmt [1,2]. 
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El mitocondri és responsable de realitzar múltiples funcions en la cèl·lula, com per exemple 

l’emmagatzematge de calci en forma de ions, la síntesis d’esteroides, l’apoptosi programada de la 

cèl·lula, etc. No obstant, cal incidir en la seva funció principal que consisteix en la producció d’energia 

[2]. 

L’oxidació dels AGs i la glucosa són la principal fsnt per a la generació de la gran majoria d’ATP en els 

mitocondris de cor adult, concretament l’oxidació dels AGs és el substrat energètic principal del 

miocardi i aporta entre un 60-90% del total d’ATP produït. Els AGs que deriven de les lipoproteïnes 

circulants i els AGs lliures units a l’albúmina són oxidats a través de l’acil-CoA, un compost 

intermediari i substrat pel procés de β-oxidació dels AGs. L’acil-CoA entra en la matriu mitocondrial a 

partir dels dos transportadors CPT1 i CPT2. Per una altra banda, el piruvat derivat de la glucòlisi que 

aporta entre un 10-40% del total d’ATP, és oxidat per l’enzim piruvat deshidrogenasa (PDH) localitzat 

en la membrana interna mitocondrial. L’acetil-CoA provinent del cicle de β-oxidació i de la reacció de 

la PDH entra al cicle de l’àcid tricarboxílic (TCA). Tant en la β-oxidació com en el cicle TCA es generen 

equivalents reductors de NADH  i FADH2 que participen en la cadena de transport d’electrons 

produint un gradient electroquímic que serà el responsable de la síntesis d’ATP en presència d’oxigen 

molecular, procés conegut com a fosforilació oxidativa [3,4] (Figura 1). S’ha de tenir en compte que 

en condicions normals, un 70% de la síntesis d’ATP al mitocondri del múscul cardíac prové de la 

fosforilació oxidativa degut a l’elevat nombre de mitocondris [3](Figura 1). 

 

L’ADNmt és responsable de codificar fins a 13 subunitats del sistema OXPHOS: set subunitats del 

complex I, una subunitat del complex III, tres proteïnes principals del complex IV i dues proteïnes del 

complex V[5,6]. Per altre banda, molts dels enzims responsables de la β-oxidació i del cicle TCA i la 

resta de les subunitats del sistema OXPHOS es troben codificats per gens nuclears [7](figura 2).  

 

Cal entrar en detall del rol central que juga el coactivador transcripcional PGC-1α en el mitocondri 

cardíac. Diferents estudis demostren que el PGC-1α és un regulador clau en la funció mitocondrial 

cardíaca i participa en la transducció d’estímuls fisiològics per a la producció d’energia en el cor de 

ratolins per diversos motius: l’expressió del gen del PGC-1α està regulada després del naixement en 

el cor, abans de que es produeixi un augment de la biogènesis mitocondrial i l’ús dels AGs com a 

substrat d’energia principal; en segon lloc, l’expressió gènica del PGC-1α en l’estat inicial de dejú 

incrementa els ratis de β-oxidació dels AGs en el mitocondri de múscul cardíac; en tercer lloc, 

l’expressió forçada de PGC-1α en múscul cardíac indueix la biogènesis mitocondrial i el consum 

d’oxigen, que impliquen que aquest coactivador transcripcional participi en la regulació de la 

respiració mitocondrial i, per tant, en la producció d’ATP en el cor [8]. 
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També, hi ha altres estudis que demostren que PGC-1α coactiva el factor de respiració nuclear-1 

(NRF-1) i que, juntament amb una altre factor de respiració nuclear (NRF-2), s’uneixen i activen 

promotors de varis gens nuclears que codifiquen les proteïnes del sistema OXPHOS (figura 

2,4))[9,10]. A més, aquests dos factors nuclears contribueixen en l’expressió d’altres gens necessaris 

per al manteniment i funció de l’aparell respiratori mitocondrial, com l’enzim 5-aminolevulinat que 

és un enzim limitant de la biosíntesis del grup hemo; promou l’expressió de components clau per la 

transcripció mitocondrial i maquinària de traducció per a produir les subunitats codificades per 

l’ADNmt; així com en l’expressió de components clau de la maquinària de transport, com les 

translocases TOM i TIM. Aleshores, podem dir que el control genètic del metabolisme mitocondrial 

és insòlit i que és requereix la coordinació en l’expressió de gens mitocondrials i nuclears, així com de 

la participació d’elements reguladors com PGC-1α (figura 2,4)[11].  

 

 

Figura 1. Vies involucrades en el metabolisme energètic cardíac. L’acil-CoA provinent dels AGs entra en el mitocondri a 
través dels transportadors CPT1 i CPT2, on posteriorment entra al cicle de β-oxidació generant acetil-CoA. El piruvat 
provinent de la glucosa i lactat és oxidat per la piruvat deshidrogenasa (PDH), generant també acetil-Coa. Aquest acetil-Coa 
generat entra al cicle de l’àcid tricarboxílic (TCA). Els dos cicles de β-oxidació i TCA generen equivalents reductors de NADH 
i FADH2 entrant en la cadena de transport d’electrons, que provoca la generació d’un gradient electroquímic responsable 
de la síntesis d’ATP. Adaptat de: D. Kelly y R. Scarpulla, «Transcriptional regulatory circuits controlling mitochondrial 
biogenesis and function.,» Genes and Development, vol. 18, pp. 357-368, 2004. 
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 Efecte de la dieta al miocardi 
La dieta hiperlipídica contribueix de forma molt significativa al desenvolupament de patologies com 

la diabetis mellitus tipus 2 (DM2), la hipertensió, la obesitat i dislipèmies, que desencadenen la 

síndrome metabòlica [12]. La síndrome metabòlica és un grup de factors de risc cardiovascular molt 

vinculats a la resistència a insulina i altres trastorns metabòlics que poden provocar disfuncions en 

nombrosos teixits entre d’ells el cor.  

 

La diabetis, l’efecte combinat dels nivells circulants de AGs alts i la resistència a insulina, provoca que 

el múscul cardíac utilitzi pràcticament els AGs com única font per a generar ATP i disminueixi la 

utilització de la glucosa. D’aquesta manera el múscul cardíac respon als nivells alts de AGs amb 

l’expressió d’enzims necessaris per a dur a terme la β-oxidació mitocondrial, on aquests enzims es 

troben baix el control transcripcional de PPARα i PPARβ/δ (figura 4)[13]. Aquests nivells elevats de 

AGs en el cor i la poca utilització de la glucosa condueix cap el que es coneix com a cardiomiopatia 

lipotòxica [14]. 

 

Hi ha estudis que demostren que una dieta hiperlipídica provoca alteracions estructurals en els 

cardiomiòcits com canvis degeneratius al mitocondri: dilució de la matriu, cristòlisis i el mitocondri 

associat a cossos lamel·lars (figura 3)[15]. 

 
A més, altres estudis més recents on utilitzen un model de rata diabètica amb la ingesta d’una dieta 

hiperlipídica i una sobreexpressió específica de PPARα desenvolupa alteracions metabòliques: alts 

Figura 2. Coordinació entre el ADNmt i el ADN nuclear en les funcions mitocondrials. NRF-1 (factor de respiració nuclear 
1) i NRF-2 (factor de respiració nuclear 2) participen en la regulació de gens nuclears involucrats en el manteniment de les 
funcions mitocondrials. Adaptat de: RC. Scarpulla, «Transcriptional paradigms in mmamalian mitochondrial biogenesis and 
function». Physiological Reviews, vol. 88, nº2, pp. 611-638, 2008. 
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nivells de AGs oxidats, nivells baixos d’oxidació de glucosa, acumulació de triglicèrids en el múscul 

cardíac i el desenvolupament d’una cardiomiopatia [16]. Estudis realitzats pel mateix grup 

d’investigació indiquen que la funció mitocondrial es veu reduïda per una pèrdua del control de PGC-

1α i que, en estats primerencs de la resistència a insulina l’activitat de PGC-1α i de PPARα són 

elevades i incrementen la capacitat oxidativa de AGs en el mitocondri [17]. En estats més avançats de 

la resistència a insulina i la diabetis, l’activació continuada de PPARα i la caiguda dels nivells de PGC-

1α, en resposta a senyals antiinflamatòries tipus adipocitoquines secretades pel teixit adipós , causen 

una incapacitat per a mantenir una alta activitat de la cadena respiratòria mitocondrial en el context 

d’una ingesta continuada de AGs. Aquests esdeveniments donen lloc a un cercle viciós de major 

acumulació de lípids i disfunció mitocondrial que poden desencadenar a patir un fall cardíac [18]. 

 

 

 

 

 

També hi ha altres estudis que demostren que una dieta hiperlipídica provoca una disminució de la 

funció i una hipertrofia del ventricle esquerre en rates. Aquest fet es troba associat amb la 

modificació de l’expressió de proteïnes involucrades en diferents vies relacionades amb el 

metabolisme energètic, principalment en la β-oxidació dels AGs, glucòlisis, cicle TCA i la fosforilació 

oxidativa mitocondrial. Amb això, demostren un augment de la CPT1 acompanyat d’un augment de 

l’expressió de tres enzims involucrats en la β-oxidació dels AGs; una disminució de l’expressió de 

proteïnes involucrades en la glucòlisi; un augment de les proteïnes involucrades en el cicle TCA com 

la PDH; i un augment general de les proteïnes involucrades en el sistema OXPHOS com la NAD 

deshidrogenasa o diferents subunitats de la cadena de transport electrònic. A més, tornen a suggerir 

Figura 3. Transmissió electromicrogràfica de seccions cardíaques de rates amb dieta pobre en àcids grassos (a) i 
hiperlipídica (b-d). El mitocondri normal (m) es troba present en els cardiomiòcits de rates amb dieta pobre amb àcids 
grassos, el mitocondri degenerat es troba representat amb fletxes en els cardiomiòcits de rates amb dieta hiperlipídica. 
L’estrella representa estructures lamel·lars associades a membranes mitocondrials. Adaptat de: D. Ouwens, C. Boer, M. 
Fodor, P. de Galan, R. Heine, J. Maassen y M. Diamant, «Cardiac dysfunction induced by high-fat diet is associated with 
altered myocardial insulin signalling in rats,» Diabetologia, vol. 48, pp. 1229-1237, 2005. 
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la importància que tenen els receptors PPARs en la regulació transcripcional de gens que codifiquen 

proteïnes de funció mitocondrial (figura 4) [19]. 

 Dimorfisme sexual en la funció del múscul cardíac. 
Hi ha un vincle establert entre el sexe i el risc cardiovascular. En humans, abans de la menopausa , les 

dones estan relativament protegides per malalties cardiovasculars en comparació amb els homes. 

Aquesta protecció es produeix en gran part per l’acció de les hormones femenines com són els 

estrògens [20]. Els receptors d’estrògens es troben expressats en elevades concentracions en teixits 

d’alta demanda d’ATP com el fetge, el cervell o el cor. Podem conèixer dos tipus de receptors 

d’estrògens: ESR1 (ERα) i ESR2 (ERβ). Aquests receptors activats d’ estrògens s’uneixen a elements de 

resposta a estrògens i regulen la transcripció de gens que codifiquen proteïnes essencials per a la 

cadena de transport d’electrons i per a la β-oxidació dels AGs (figura 4) [21]. 

 

 

 

 

Com hem esmentat abans, durant la respiració mitocondrial, la cadena de transport d’electrons es 

responsable de crear un gradient en el mitocondri necessari per a la producció d’ATP. No obstant, els 

electrons produïts en la cadena de transport d’electrons han de ser neutralitzats amb aigua per la 

reacció amb oxigen a través del complex IV. Durant la reducció parcial d’oxigen en els complexes I,II i 

III, es poden generar el que es coneix com a espècies reactives d’oxigen (ROS), que poden provocar 

danys a proteïnes mitocondrials i en el ADN nuclear. Estudis demostren que els estrògens inhibeixen 

la generació mitocondrial de ROS en el múscul cardíac en models d’animals i d’humans [22].  

Figura 4. Paper de PGC-1 en la regulació de la funció mitocondrial. PGC-1, Coactivador 1 de PPARγ. NRF, factor de 
respiració nuclear. ERR, receptor relacionat amb estrògens. RXR, receptor retinoide X. OXPHOS, fosforilació oxidativa. 
PPAR, receptor proliferatiu activat del peroxisoma. Adaptat de: T. Leone y D. Kelly, «Transcriptional Control of Cardiac Fuel 
Metabolism and Mitochondrial Function,» Cold Spring Harb Symp Quant Biology, vol. 76, pp. 175-182, 2011. 
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Per la qual cosa, es suggereix que el sexe femení té una major protecció de patir una disfunció 

mitocondrial en el múscul cardíac i menor risc de patir un fall cardíac, ja sigui bé per la seva 

participació amb elements de resposta a estrògens, o bé, en la inhibició de la generació de ROS. 

 Les tiazoldinediones com Agonistes de PPARγ i el paper que 

juguen en el metabolisme cardíac. 
Les tiazolidinediones (TZDs) són fàrmacs que s’utilitzen com antidiabètics orals que milloren el 

control metabòlic en pacients amb DM2. Es caracteritzen per millorar la resistència a insulina en 

teixit adipós, múscul i fetge i poden tenir altres efectes beneficiosos sobre les complicacions 

secundàries de la DM2 i malalties cardiovasculars. Tres tipus de TZDs han estat acceptades pel 

tractament de la diabetis: la troglitazona, la pioglitazona i la rosiglitazona. La rosiglitazona és la TZDs 

amb més afinitat per a PPARγ i té la meitat de l’estructura igual que la resta de les TZDs. El nom 

sistemàtic reconegut per la IUPAC és (RS)-5-[4-(2-[metil(piridina-2-il)amino]etoxi)benzil]tiazolidina-

2,4-diona (figura 5)[23]. El mecanisme molecular d’acció és bastant familiar, dintre de la cèl·lula 

PPARγ forma un heterodímer amb el receptor X de retinoides (RXR), quan aquest és induït per les 

TZDs sofreix un canvi conformacional i els complexes corepressors són desplaçats. D’aquesta manera 

es promou la unió del complex PPARγ-RXR a elements de resposta PPAR en els gens diana i l’alteració 

de la transcripció d’aquests gens que estan involucrats en el metabolisme dels lípids i del balanç 

energètic [24]. 

 

 

 

 

El mecanisme exacte pel que els agonistes de PPARγ regulen el metabolisme del múscul cardíac no 

està molt clar, ja que hi ha un debat sobre si proporciona efectes beneficiosos o efectes perjudicials. 

En models d’animals que pateixen una cardiomiopatia lipotòxica dilatada, el tractament amb una 

agonista de PPARγ va millorar la funció cardíaca [25]. No obstant, en altres estudis on utilitzen 

ratolins transgènics amb una sobreexpressió de PPARγ, varen desenvolupar una cardiomiopatia 

dilatada associada a un augment dels lípids causant una distorsió de la matriu mitocondrial interna 

[26]. 

Figura 5. Estructura molecular de la rosiglitazona. Adaptat de: A. Werner y M. Travaglini, «A review of rosiglitazone in 
type 2 diabetes mellitus,» Pharmacotherapy, vol. 21, nº 9, pp. 1082-1099, 2001. 
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En estudis més recents, suggereixen que els agonistes de PPARγ tipus TZDs no juguen un paper 

crucial en la regulació del metabolisme cardíac en ratolins, ja que demostren que front a un augment 

del flux de AGs cardíacs (com en una dieta hiperlipídica , diabetis o síndrome metabòlica), l’absorció 

dels lípids del miocardi, la seva oxidació i acumulació és independent de l’activació de PPARγ. Tot i 

que els resultats que obtingueren, on mostren un efecte menor de PPARγ en el metabolisme, no 

descarten que PPARγ pugui tenir altres papers fisiològics en el múscul cardíac. Per tant, es suggereix 

que els efectes són secundaris i indirectes per part de les TZDs en el metabolisme cardíac [27].  
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OBJECTIUS I PLANTEJAMENT EXPERIMENTAL 

L’objectiu principal d’aquest treball s’ha centrat en l’estudi de la resposta a la rosiglitazona a rates 

mascle i femella alimentades amb una dieta hiperlipídica sobre el sistema OXPHOS, concretament el 

complex IV i el complex V (ATP sintasa). 

 

Per assolir aquest objectiu, es va dissenyar el següent disseny experimental. Es va utilitzar un grup 

control de rates Wistar d’ambdós sexes alimentat ad libitum amb una dieta estàndard, un segon grup 

HFD alimentat amb una dieta hiperlipídica rica en sacarosa i un tercer grup HFD+Rsg alimentat amb 

la dieta hiperlipídica suplementada amb rosiglitazona durant les dues darreres setmanes del 

tractament La utilització de la HFD té com a objectiu la inducció d’alteracions en el metabolisme 

lipídic i energètic, així com disminuir la sensibilitat de la insulina. La rosglitazona és un fàrmac que 

pertany a les TZDs que actua com a agonista del PPARγ i produeix una millora de la sensibilitat a 

insulina així com de la funció mitocondrial. Per avaluar l’activitat OXPHOS al múscul cardíac es 

determinaren l’activitat enzimàtica de la COX i els nivells de la subunitat IV de la COX així com els 

nivells d’ATP sintasa en el múscul cardíac.  
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MATERIALS I MÈTODES 

 Animals, dieta i processament de les mostres 
Els protocols experimentals aplicats en aquest treball es varen realitzar d’acord amb les directrius 

generals aprovades pel comitè d’ètica de la UIB i la normativa de la UE (2010/63UE). Es varen utilitzar 

rates mascle i femella Wistar de sis setmanes d’edat (Charles River, Barcelona, España). Es varen 

allotjar els animals en l’estabulari de la UIB en grups de dues rates per gàbia, en un ambient controlat 

a 22°C amb una humitat del 65% ± 3% en cicles de 12h de llum-obscuritat amb lliure accés a aigua i 

menjar durant una setmana (període d’adaptació). A partir de la setmana 8 d’edat es varen dividir 

per cada gènere les rates que tenien un pes corporal similar en tres grups en funció de la dieta: grup 

control (n=6/gènere), alimentades amb una dieta estàndard ad libitum (Scientific Animal Food & 

Engineering) amb una proporció de 19,6% de proteïnes, 5% de matèria grassa i 55,1% de 

carbohidrats (3438Kcal/kg); grup HFD (n=7/gènere) alimentades amb una dieta hiperlipídica 

(Scientific Animal Food & Engineering) rica en sacarosa (29.3% dels carbohidrats) durant 16 setmanes 

composta per un 17% de proteïnes, 22.5% de matèria grassa i 42,3% de carbohidrats (taula 1); grup 

HFD+Rsg (n=8/gènere) alimentades amb la mateixa dieta hiperlipídica que el grup HFD però amb un 

suplement amb 100mg/Kg de rosiglitazona durant les dues darreres setmanes. El pes corporal dels 

animals i la ingesta dels aliments es va avaluar cada 15 dies durant les 13 primeres setmanes i cada 

dos dies les dues darreres setmanes. Les rates varen ser sacrificades per decapitació a les 24 

setmanes d’edat. Immediatament es va disseccionar el cor i es va emmagatzemar en nitrogen líquid a 

-80°C fins al seu processament. També es va recollir la sang i es va deixar 20 min a temperatura 

ambient i, posteriorment, es va centrifugar 20 min a 1000g per obtenir el sèrum. 

 

El processament va prosseguir mitjançant l’homogeneïtzació de petits trossos de cor amb un 

homogeneïtzador de tefló/vidre en períodes de sonicació amb gel de 6 segons, 85 segons de repòs i 6 

segons de sonicació al 30% d’amplitud. Posteriorment, el teixit homogeneïtzat es va dissoldre en 

tampó STE-KCl (sacarosa 250mM, EDTA 2mM, Kcl 40 mM y Tris 20mM, pH 7,4) en una relació 1:10 

(0,1 g de teixit  per ml de tampó). Es varen separar dues alíquotes, una per fer l’activitat COX i una 

altre, per fer western blots on s’afegiren inhibidors de fosfatases (ortovanadat sòdic 200mM) i 

inhibidors de proteases (leupeptina 10 µM, pepstatina 10 µM i PMSF 1mM).  
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Taula 1. Composició de la dieta high fat. 

NUTRIENTS % Kcal/kg 

GREIX 22,5 2025 

SFA 36,9  

Palmític 23,2  

Esteàric 11,8  

MUFA 63,0  

Oleic 43,6  

PUFA 15,3  

Omega 3 1,3  

Omega 6 13,9  

PROTEÏNES 17 680 

CARBOHIDRATS 42,3 1692 

Sacarosa 29,3  

TOTAL 100% 4397 

 

 Índex d’adipositat, nivells sèrics de glucosa, NEFAs i triglicèrids. 
Després del sacrifici es va determinar l’índex d’adipositat pesant els dipòsits de TAB gonadals, 

retroperitoneals i mesèntrics i els nivells de glucosa i triglicèrids circulants amb les tires reactives 

Accutrend System (ROCHE, Alemania). Una vegada obtingut el sèrum es va realitzar la determinació 

dels nivells de NEFAs mitjançant el kit de la casa comercial DRG Diagnostics. 

 Determinació de la activitat citocrom c oxidasa (COX) en cor 
Per mesurar l’activitat COX en cor es va mesurar la quantitat de DAB polimeritzat (3,3-

diaminobenzidine-tetreahloride), mitjançant una reacció acoblada on l’enzim COX oxida al citocrom c 

i aquest es torna a reduir en presència de DAB que es va polimeritzant i es pot detectar a 450 nm a 

37°C, de forma que l’aparició del polímer és directament proporcional a l’activitat COX(figura 6)[28] . 

 

Es va preparar citocrom c reduït a partir d’una diàlisis de 50 mg de citocrom c, 500µl d’àcid ascòrbic 

al 10% i 4,5 ml de tampó fosfat 0.001 M a pH=7. Es varen pipetejar 135µl de tampó NaPO4H2 (0.1M, 

pH=7),10 µl de Catalasa (40µg/ml), 5µl de mostra i 20µl de DAB (50mM); es va agitar durant 30 

segons i es va afegir 30µl de citocrom c reduït i es va prosseguir a la lectura mitjançant 
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espectofotòmetre (Bio-Tek Instruments, VT, USA). Es va realitzar un control amb mostra i cianida 

0.3mM per observar l’espeficitat i un altre control blanc amb tampó STE-KCl. 

 

 

 

 

Al desconèixer el coeficient d’extinció molar del DAB, l’activitat enzimàtica es va expressar en UA 

(unitats arbitraries)/mg de teixit. 

 Determinació de la concentració de proteïna   

La quantificació de proteïna dels homogenats de cor es va realitzar mitjançant el mètode de Bradford 

[29]. Es va preparar el reactiu de Bradford (50ml de etanol 96%, 100mg de Coomassie brillant blue G-

250, 600mL de H2O bidestil·lada, 100mL de H3PO4 al 85% i s’enrasa amb aigua bidestil·lada fins 

obtenir 1L). Una vegada descongelades les mostres es varen diluir els homogenats en un factor 1/40 

amb tampó STE-KCl, on paral·lelament es va preparar un patró d’albúmina bovina BSA (taula 2). Es va 

preparar una placa d’Elisa de 96 pouets estàndard, introduint 10µl de mostra i 290µl de reactiu de 

Bradford, realitzant duplicats per a les mostres i el patró, es va agitar vigorosament i es va 

prosseguir a la lectura espectrofotomètrica a 595nm de longitud d’ona (Bio-Tek Instruments, 

VT,USA). La concentració es va determinar interpolant la concentració de la mostra amb la 

recta patró de BSA. 

Taula 2. Taula representativa de la recta patró de BSA. 

TUB 1 2 3 4 5 6 

µg de BSA 0 1 2 3 4 5 

µl de BSA 0 2 4 6 8 10 

µg de Tampó STE-Kcl 10 8 6 4 2 0 

µl de Bradford 290 290 290 290 290 290 

 

 

 

Figura 6. Reacció acoblada al citocrom oxidat. Es mostra com el citocrom c oxidat per l’activitat COX 
es torna a reduïr formant-se el polímer de DAB que es pot llegir a una longitud d’ona de 450 nm. 
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 Determinació dels nivells de COX-IV i F1-βATPasa en cor 
Es va preparar el tampó de càrrega amb un 10% de β-mercaptoetanol (v/v), blau de bromofenol i 

glicerol. A continuació, es varen preparar les mostres per carregar el gel en una proporció 4:1 

mostra:tampó (v/v). 

 

Es varen preparar els gels, stacking al 5% i resolving al 12% pels nivells de COX i ATPasa i al 10% per  

la COXIV a 1mm d’amplada. Una vegada polimeritzats els gels, es va afegir el tampó d’electroforesis i 

es varen carregar les mostres (50µg) i 5µl de marker (Precision Plus Protein Dual Color Standards, 

Bio-Rad). Posteriorment, es va iniciar l’electroforesi durant 50 min a 200V. 

 

Una vegada obtinguts els gels es va realitzar la transferència durant 30 min (TransBlot Turbo) a una 

membrana de nitrocel·lulosa. Com a control de càrrega es va utilitzar la proteïna GADPH i es va 

bloquejar la membrana amb llet en pols al 5% en TBS-T amb agitació durant una hora per a la 

membrana de COX-IV i GADPH; i overnight (12h) per a la membrana d’ATPasa. Posteriorment al 

bloqueig, es va rentar la membrana amb TBS-Tween amb tres rentats de 15’, 5’ i 5’. Es varen posar 

els anticossos primaris per a ATPasa durant 1h (1:1000, Santa Cruz, sc-16690, goat), per a la COX-IV 

overnight (12h) (1:1000, Mitoscience, MS407,mouse) i per a GAPDH 1h (1:500, Santa Cruz, sc-25778, 

rabbit). Es va tornar a rentar la membrana amb 3 rentats de 15’,5’ i 5’ i, a continuació, es varen 

incubar les membranes amb els anticossos secundaris preparats a 1:20000 per ATPasa, 1:60000 per a 

COX-IV i GADPH llet en pols al 1%. Es varen realitzar tres darrers rentats, dos de 15’ i 5’ amb TBS-

Twenn i 10’ amb TBS, ja que el Tween pot interferir amb la peroxidasa del reactiu per revelar. 

 

Es varen revelar les membranes amb el kit de chemiluminiscencia (Clarity Western ECL Substrate, 

BioRad) i les bandes es varen quantificar per anàlisi fotodensiomètric (Chemidoc XRS System, Bio-

Rad, Hercules, CA, Usa). La quantificació es va realitzar amb Quantity One software (Bio-Rad). 

Finalment, es varen identificar les proteïnes a través dels seus pesos moleculars, 51kDa per a ATPasa 

i 15kDa per a COX-IV. 

 

 Anàlisi estadístic 

Es varen analitzar les dades amb l’ajuda d’un software estadístic (SPSS per a Windows, SPSS, Chicago, 

IL, USA). Les dades es varen expressar com a mitja ± SEM per al grup control (n=6/gènere), grup HFD 

(n=7/gènere) i grup HFD+Rsg (n=8/gènere). Les diferències entre els grups experimentals, pels 

paràmetres estudiats, es varen analitzar mitjançant ANOVA amb un posterior test de T-Student. Es 

consideren les dades significatives aquelles amb un p valor<0.05.i 
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RESULTATS I DISCUSSIÓ 

 Paràmetres biomètrics i sèrics 
A la taula 3 es presenten els resultats corresponents al pes corporal, índex d’adipositats, nivells de 

glucosa , triglicèrids i NEFAs circulants a diferents grups experimentals estudiats. Aquestes 

determinacions es varen realitzar per altres membres del grup d’investigació i s’inclouen com a 

referència de l’estat metabòlic dels animals.  

Taula 3. Paràmetres biomètrics i sèrics. 

  Control HFD HFD+Rsg ANOVA 

1 

ANOVA 

2 

PES (g) Mascles 459±4 483±6b 476±7 S,D S 

Femelles 249±2a 269±10ab 259±3a 

ÍNDEX 

D’ADIPOSITAT(%) 

Mascles 8.1±0.35 11.3±0.4b 8.38±0.41c S,D,S*D S,R,S*R 

Femelles 7.76±0.41 8.56±0.29ab 9.03±0.33 

GLUCOSA 

(mg/dl) 

Mascles 162±3 156±3 148±2c S*D R 

Femelles 151±2a 158±2b 153±4 

TRIGLICÈRIDS 

(mg/dl) 

Mascles 197±15 314±12b 163±4c S,D,S*D S,R,S*R 

Femelles 172±14 229±17ab 164±4c 

NEFAs (mg/dl) Mascles 15.7±1.5 20.8±0.4b 16.4±0.3c D, S*D R,S*R 

Femelles 17.4±0.6 17.1±1.0a 17.0±1.8 

 

 

 

 

 
En els paràmetres biomètrics estudiats, podem observar que les rates del grup HF varen mostrar un 

augment de pes, factor que es relaciona amb l’increment d’adipositat. En mascles es va incrementar 

un 40% i en femelles un 10%, la qual cosa està d’acord amb altres estudis realitzats amb una dieta 

rica en AGs[30]. Al grup HFD s’observa un increment dels NEFAs només als mascles (32%), triglicèrids 

circulants (60% en mascles i un 33% en femelles) i glucosa només en femelles (4%).També s’observa 

un dimorfisme sexual per l’índex d’adipositat amb una disminució del 24%en femelles, pels nivells de 

triglicèrids circulants amb una disminució del 27% en femelles i pels nivells de NEFAs amb una 

disminució del 18% en femelles. 

 

L’índex d’adipositat és la suma dels pesos dels depòsits de greix mesèntrics, retropirotenoals i gonadals referida a 100g 
de pes corporal. Els valors s’expressen coma a la mitja ± SEM de 6-8 animals per grup. ANOVA (p<0.005): Mascles vs 
femelles:a; HFD vs control:b; HFD+Rsg vs HFD:c. S, diferència de sexe; D, efecte de la dieta; S*D, efecte interactiu sexe 
dieta; R,efecte rosiglitazona; S*R, efecte interactiu sexe rosiglitazona. 
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Per altra banda, la rosiglitazona indueix petits canvis en el pes i índex d’adipositat , amb una 

disminució de l´índex d’adipositat d’un 26% en mascles. També s’observa una disminució dels nivells 

de glucosa només en mascles (5%), una disminució dels nivells de triglicèrids circulants (un 48% en 

mascles i un 28% en femelles) i una disminució dels nivells de NEFAs només als mascles (21%). 

Aquests resultats estan d’acord amb altres estudis que estudien els efectes de les TZDs, on 

demostren que causen petits canvis de pes i adipositat, una disminució dels nivells de triglicèrids 

circulants, un increment dels nivells de colesterol HDL i LDL, etc [31]. 

 Capacitat i activitat oxidativa en resposta al tractament amb rosiglitazona 
La citocrom c oxidasa (COX) juga un paper fonamental en la cadena de transport d’electrons, ja que 

catalitza la formació d’una molècula d’aigua a partir d’una molècula d’oxigen alliberant un protó H+, 

a partir del qual es genera un gradient electroquímic en el mitocondri. Pel que fa a la determinació 

de l’activitat COX, els resultats obtinguts posen de manifest diferències significatives degut a la dieta 

que concreta amb una disminució del 40%només en femelles i un dimorfisme sexual amb una 

disminució de l’activitat COX del 34% en femelles. A més també es pot observar com es reverteixen 

els efectes en resposta al tractament amb rosiglitazona amb un increment de l’activitat COX del 38% 

només a rates femella (figura 7). 

 

 

 

  

COX IV és essencial per a l’assemblatge i funció de la COX tal i com es demostra en un estudi on la 

supressió de COX IV de cèl·lules en cultiu provocava una disminució de la seva funció i, com a 

conseqüència, una disminució fins a un 56% de la síntesis d’ATP [32]. El perfil dels resultats obtinguts 

Figura 7. Activitat enzimàtica de la COX en cor.  L’activitat enzimàtica s’expressa en unitats 
arbitràries/mg de teixit. t-Student(p<0.05); Mascles vs femelles:a; HFD vs control:b; HFD+RSg vs 
HFD:c. ANOVA (p<0.05):S, diferència de sexe; D, efecte de la dieta; S*D, efecte interactiu sexe dieta; 
R,efecte rosiglitazona; S*R, efecte interactiu sexe rosiglitazona. 



 

21 

 

pels nivells de COX IV són molt similars al perfil obtingut de l’activitat COX. S’observa una resposta a 

la dieta amb un increment del 27% dels nivells de COX IV en mascles i una disminució del 54% en 

femelles. També s’observa un dimorfisme sexual en resposta a la HFD amb una disminució del 30% 

en femelles. Malgrat no s’observen diferències en resposta al tractament amb rosiglitazona, 

s’observa una tendència a l’augment dels nivells de COX IV en femelles i una tendència a la 

disminució en mascles (figura 8). Els perfils semblants entre ambdós paràmetres ens permet suggerir 

l’existència d’una regulació semblant de l’activitat i capacitat oxidativa mitocondrial en resposta a la 

HFD i al tractament amb rosiglitazona. 

 

 

                                  15kDa            

 

 

 

 

Fins on arriba el nostre coneixement no hi ha estudis que hagin analitzat els efectes combinats de 

sexe, dieta i rosiglitazona sobre la cadena de transport d’electrons en múscul cardíac. No obstant, cal 

tenir en compte que la DM2 i l’obesitat es troben associades amb una disminució de la capacitat 

oxidativa i la reducció d’expressió de gens activats per PGC-1α del metabolisme oxidatiu, així com 

una disminució de l’activitat total de la cadena de transport d’electrons en múscul esquelètic [33]. A 

més, estudis realitzats pel mateix grup d’investigació Colom et al., confirmen que la diferenciació 

mitocondrial en múscul cardíac de rates més velles (15 mesos d’edat) és major en rates femella que 

Figura 8. Nivells de COX-IV en cor. Els nivells de COX-IV s’expressen en % d’unitats arbitràries. Els 
nivells corresponents al grup de mascles control representen el 100%. Les dades representen la 
mitjana ± SEM de 6-8 animals per grup.  s’ t-Student(p<0.05); Mascles vs femelles:a; HFD vs 
control:b; HFD+Rsg vs HFD:c. ANOVA (p<0.05):S, diferència de sexe; D, efecte de la dieta; S*D, efecte 
interactiu sexe dieta; R,efecte rosiglitazona; S*R, efecte interactiu sexe rosiglitazona. 
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en rates mascle malgrat el contingut mitocondrial sigui menor i que, aquest fet està relacionat amb 

una major eficiència de la cadena respiratòria i una menor generació de ROS. Aquest fet es podria 

relacionar amb una major protecció de les femelles a patir una cardiomiopatia [34].  

 

La rosiglitazona a través de l’activació de PPARγ seria responsable d’un increment de PGC-1α que 

s’uniria a NRF1 i NRF2 responsables de l’activació de gens que regulen la transcripció de proteïnes de 

del sistema OXPHOS [9,10 ]. A més, en altres estudis realitzats amb altres TZDs s’observaren un 

nivells més alts de pioglitazona i dels seus metabòlits actius en femelles que en mascles, indicant un 

efecte més potent i una major sensibilitat a les femelles que als mascles [35].De fet, aquesta major 

sensibilitat a les rates femella es posa de manifest amb l’augment significatiu de l’activitat COX 

observat als animals tractats amb rosiglitazona. Aleshores, podem suggerir que la rosiglitazona seria 

responsable de l’augment de la capacitat oxidativa dels mitocondris en múscul cardíac de femelles, 

disminuint el risc de patir una cardiomiopatia.  

 Els nivells de F1-βATPasa en resposta a una dieta hiperlipídica i al 

tractament amb rosiglitazona 
L’ATPasa juga un paper crucial en la fosforilació oxidativa, ja que catalitza la reacció on a partir de 

ADP i fòsfor inorgànic és sintetitza ATP en la subunitat F1, gràcies a l’energia subministrada a partir 

del gradient de protons que travessa la membrana interna mitocondrial des de l’espai 

intermembranós fins a la matriu a través del sector F0 [36]. Els resultats obtinguts a la determinació 

dels nivells de F1-βATPasa no mostren diferències significatives entre ambdós sexes, ni per l’efecte 

de l’alimentació amb la HFD ni pel tractament amb rosiglitazona (Figura 8).Hi ha una certa 

contradicció referent als nivells F1-βATPasa, ja que, aquests resultats podrien estar d’acord amb 

altres estudis previs que demostren que, en resposta a una dieta hiperlipídica no hi ha canvis 

significatius en la síntesis d’ATP en múscul cardíac [18]. No obstant, no es poden relacionar amb 

estudis previs realitzats pel mateix grup d’investigació, on si es demostren diferències significatives  

pels nivells d’ATPasa entre sexe en rates més velles (15 mesos d’edat) degut a un menor contingut 

mitocondrial [33].  

 

Per tant, els resultats obtinguts suggereixen que en les condicions analitzades, no podem parlar de 

que existeixen diferències entre sexe pels nivells de F1-βATpasa en resposta a una dieta hiperlipídica 

i al tractament amb rosiglitazona. 
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Figura 8. Nivells de COX-IV en cor  Els nivells de F1-βATPasa s’expressen en % d’unitats arbitràries. 
Els nivells corresponents al grup de mascles control representen el 100%. Les dades representen la 
mitjana ± SEM de 6-8 animals per grup.  s’ t-Student(p<0.05); Mascles vs femelles:a; HFD vs 
control:b; HFD+Rsg vs HFD:c. ANOVA (p<0.05):S, diferència de sexe; D, efecte de la dieta; S*D, efecte 
interactiu sexe dieta; R,efecte rosiglitazona; S*R, efecte interactiu sexe rosiglitazona. 
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CONCLUSIONS 
 
1. L’alimentació amb una dieta hiperlipídica indueix un augment del pes corporal i índex 

d’adipositat, que és major en mascles (40%) que en femelles (10%). Aquest increment d’adipositat va 

acompanyat d’un increment de triglicèrids i NEFAs circulants que és major en mascles que en 

femelles. El tractament amb rosiglitazona només afecta als mascles amb una disminució de l´índex 

d’adipositat, nivells de triglicèrids , de NEFAs i de glucosa circulants.  

2. La dieta hiperlipídica indueix canvis en el sistema OXPHOS mostrant un dimorfisme sexual, 

amb una disminució dels nivells de COX IV i activitat COX en femelles i un augment dels nivells de 

COX IV en mascles. No obstant, no s’observen canvis pels nivells d’ATPasa. El tractament amb 

rosiglitazona indueix un augment de l’activitat de COX i dels nivells de COXIV només a femelles. 

3. Les rates femella tenen una major sensibilitat al tractament amb rosiglitazona que els 

mascles, la qual cosa podria condicionar una millora més efectiva de l’estat lesiu provocat per 

l’alimentació amb dietes hiperlipídiques en el múscul cardíac. 
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