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L’epidèmia de la obesitat, és cada cop més present en la 
nostra societat, i la conscienciació cada cop més evident. 
Una de les àrees terapèutiques més prometedores, es 
mouen al voltant de l’activació de la despesa energètica. 
El teixit adipós marró (TAM), és capaç de transformar 
l’energia química en calor. És per això, que ha 
esdevingut un dels principals objectius per al tractament 
de la obesitat. 
El recent descobriment del teixit adipós beix, que 
presenta també propietats termogèniques, ha obert un 
debat, en el que es discuteix, quin dels dos teixits és més 
adient per al tractament d’aquest tipus de desordre 
metabòlic. 

La metodologia utilitzada per a realitzar aquest treball, 
s’ha basat en la revisió d’articles bibliogràfics, llibres i 
Internet. 
Amb tota la informació recol·lectada, s’ha fet una tria, 
per a seleccionar les referències més adients en relació 
a l’essència del tema principal, sintetitzant les idees per 
a donar continguts coherents i entenedors. 

El teixit adipós marró o 

multilocular (TAM): 

múltiples gotes 

lipídiques petites, i un 

contingut mitocondrial 

elevat. 

 

El teixit adipós beix: 

característiques de 

TAB, i posterior a 

l’estimulació, de TAM. 

 

El teixit adipós blanc o 

unilocular (TAB): 

presenta poques o una 

gota lipídica, i 

emmagatzema energia. 

A partir de cèl·lules mesenquimàtiques 

indiferenciades i a través del factor de 

transcripció PPARɣ, s’originen els adipòcits.  

Posteriors processos de diferenciació originen a 

l’adipòcit beix. 
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De manera interessant, s’ha trobat una solució potencial al 

problema de les malalties  associades a la obesitat  en el 

teixit adipós marró i recentment en el beix. Aquests teixits 

són capaços de transformar l’energia química en calor. El 

procés de termogènesi està íntimament lligat a la proteïna 

UCP1, que esta present en ambdós teixits. És per això que 

actualment no hi ha clarament un teixit millor que l’altre 

per al tractament de la obesitat. El que si que es clar, és que 

la investigació  d’ambdós teixit seguirà vigent per a  millorar 

el tractament de les malalties metabòliques. 

Moltes molècules, com la irisina, 

l’FGF21, i els pèptids natriurètics, 

que indueixen l’activació del teixit 

adipós marró i beix, han estat 

estudiats com a mètodes per al 

tractament de la obesitat. 

No obstant, aquestes molècules 

també creen efectes secundaris.  


