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Introducció: La bioimpedància consisteix en un mètode ràpid, no invasiu i repetitiu que determina la composició 
corporal i distribució de líquids. No existeixen estudis que avaluïn la distribució de líquids en ratolins diabètics 
obesos i controls no obesos. Materials i mètodes: Grups estudiats: 8 ratolins db/db(diabètics obesos) i 12 
db/m(no obesos). Anàlisi de composició corporal a partir de 12 setmanes(set) de vida i cada mes fins les 28set 
mitjançant l’ImpediVet BIS1 system, que estima la composició d’aigua total(TBW), aigua extracel·lular(ECF), 
aigua intracel·lular(ICF), greix corporal(FM) i massa magra(FFM). Resultats: L’anàlisi dels resultats mostrà 
diferències significatives entre db/db i db/m tant en pes, TBW, ECF, ICF, FM i FFM durant l’estudi. Els db/db 
presenten major FM i menor FFM en comparació amb els db/m. La TBW està significativament disminuïda en els 
db/db (12set:9,52mL; 16set:9,48mL; 20set:10,44mL; 24set:10,08mL; 28set:10,44mL) en comparació amb els 
db/m (12set:14,33mL; 16set:15,10mL; 20set:15,01mL; 24set:14,98mL; 28set:14,62mL, p<0,05). Aquesta 
disminució s´acompanyà d´una ECF i ICF menor en els db/db (12set:3,96/5,55mL; 16set:4,05/5,43mL; 
20set:4,49/5,95mL; 24set:4,20/5,88mL; 28set:4,54/5,91mL) respecte db/m (12set:5,30/9,03mL; 
16set:5,45/9,65mL; 20set:5,79/9,22mL; 24set:5,60/9,38mL; 28set:5,68/8,94mL, p<0,05). Els ratolins db/db 
mostraren un augment de pes a les 20 i 24set respecte l’inicial. L’augment de pes a les 20set es va veure reflectit 
en un augment de TBW i la ECF respecte a les 12set. Els db/m mostraren un augment de pes a partir de les 
16set i fins final de l’estudi i un augment del greix corporal a partir de les 20set. La massa magra disminuí 
respecte el valor inicial a les 12set. Conclusions: Els ratolins obesos db/db presenten major FM i menor FFM, 
amb una disminució aigua corporal tant intracel.lular com extracel.lular. . La disminució d’aigua total podria esser 
degut a una diabetis no controlada amb poliuria. 

 


