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Intervencions farmacològiques

- El greix marró és un potencial regula-
dor del greix corporal i del metabolis-
me dels àcids grassos i la glucosa. Com 
a tal, s’hipotetitza que potenciant la 
seva activitat es pot acabar amb l´obe-
sitat i algunes de les seves malalties as-
sociades. Aquest fet ha estat demostrat 
en models animals.

- Els agents potenciadors de l’apari-
ció i l’activitat dels adipòcits brite, 
estudiats per a crear teràpies orien-
tades a humans adults, inclouen 
hormones endògenes, fàrmacs sin-
tètics o semisintètics i productes 
naturals presents en la nostra dieta. 
També s’ha investigat la possibilitat 
del transplantament de teixit 
adipós marró.
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Conclusions
- La capacitat de regulació metabòlica del TAM ha estat demostrada. Tot i així, encara no s’ha 
quanti!cat de forma !able en humans i queden molts aspectes a estudiar sobre el seu meta-
bolisme i les vies de senyalizació.

- No es coneix cap molècula que ens permeti una activació especí!ca dels adipòcits brite i que, 
a més, hagi demostrat no tenir efectes secundaris adversos. Tot i així, cada poc temps apa-
reixen noves possibles dianes farmacològiques. A més, la possibilitat de nous mètodes tera-
pèutics com el transplantament de TAM o dietes basades en factors anti-obesitat ajuden a 
mantenir l’esperança.

- Els estudis sobre el greix marró realitzats en humans són molt bàsics, i en el camp terapèutic 
encara no han començat. Abans de fer-ho, cal ampliar els estudis en models animals, prefe-
rentment amb un teixit adipós marró més semblant als dels humans.

Teixit adipós marró i brite
- És l’òrgan encarregat de la 
termogènesi adaptativa no 
associada a tremolor. Genera 
calor a partir dels àcids gras-
sos i la glucosa, gràcies a la 
proteïna mitocondrial UCP1. 

- La termogènesi s’activa en 
resposta a diversos estímuls, 
principalment el fred. Aquest 
activa el sistema noradrenèr-
gic, que actúa sobre els adipò-
cits a través dels receptors !3.

- Basant-nos en la localitza-
ció, processos de diferencia-
ció i alguns marcadors mole-
culars, podem distingir dos 
tipus d’adipòcits marrons: els 
adipòcits marrons clàssics i 
els adipòcits brite.
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- Els adipòcits marrons clàssics 
tenen un precursor comú amb 
els miòcits, caracteritzat pels 
marcadors En-1 i Myf5. Es 
troben en dipòsits localitzats i 
ben de!nits, i en humans són 
característics de l’etapa neo-
natal.

- Els precursors dels adipòcits 
brite són Myf5- i es creu que 
estan relacionats amb els precur-
sors dels adipòcits blancs. Es 
troben de forma difosa en el 
teixit adipós blanc i la seva 
presència està associada als estí-
muls termogènics. En humans, 
són característics de  l’edat 
adulta.
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Mètodes: Cerca en PubMed fent servir les combinacions brown adipose tissue, human brown adipose tissue, white adipose tissue browning, 
brite adipocites recruitment i brite adipocytes di!erenciation entre d’altres. Selecció dels articles segons la rellevància del seu contingut per 
mitjà de la lectura de l’abstract. Cerca de nous articles amb l’ajuda de les cites bibliogrà!ques d’aquests.
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L’ obesitat Prevalença mundial del sobrepès (OMS 2008)

-  Segons la OMS, la pre-
valença de la obesitat
gairebé s’ha triplicat 
des del 1980. L’any 
2008, 1.400 milions de 
persones majors de 25 
anys patien de sobre-
pès, de les quals 500 
milions eren obeses.
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