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Introducció
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.

Material i mètodes
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.
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Conclusió
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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
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indiferenciades i a través del factor de
transcripció PPARɣ, s’originen els adipòcits.
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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.

