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Resum 

Un desequilibri en el balanç energètic corporal amb una ingesta energètica superior a les 

despeses, desencadena obesitat, una malaltia cada vegada més incident en tot el món i que 

comporta uns costs sanitaris molt elevats. Hi ha dos tipus de teixit adipós: el blanc, que 

acumula energia en forma de triacilglicèrids i augmenta al incrementar la ingesta, i el marró, 

que es caracteritza per dissipar energia en forma de calor. Precisament aquest darrer, el 

qual presenta capacitats per augmentar la despesa energètica, ha despertat molt d’interès 

com a possible diana terapèutica per a la cura de l’obesitat, sobretot des del moment en que 

se sap que els humans adults disposem de depòsits de teixit adipós marró. Així doncs, 

diversos grups d’investigadors, com els que formen part del projecte DIABAT a nivell 

europeu, treballen per a esbrinar els mecanismes d’estimulació del teixit adipós marró i de 

remodelació del teixit adipós blanc en marró, procés anomenat “browning” o marronització. 

Varis fàrmacs i factors endògens com la leptina, els pèptids cardíacs natriurètics i la 

hormona tiroide, i diferents composts de la dieta com la capsaïcina, la fucoxantina i el 

resveratrol, són capaços d’actuar a diferents nivells del procés d’estimulació del teixit adipós 

marró i de la marronització. Per tant, aquests composts, entre d’altres, poden ser de gran 

importància per a desenvolupar estratègies capaces d’activar el teixit adipós marró o induir 

la marronització del teixit adipós blanc amb la finalitat d’ajudar a les persones obeses a 

incrementar les seves despeses energètiques i, conseqüentment, perdre pes.  

 

1. Introducció 

Una de les actuals preocupacions dels països industrialitzats és l’augment de pacients que 

pateixen sobrepès o obesitat, una malaltia caracteritzada per un magatzem excessiu de 

greix corporal degut, principalment, a un desequilibri entre la ingesta i la despesa energètica. 

Sembla evident, doncs, que un estil de vida sedentari i una ingesta excessiva i inadequada 

són els principals factors etiològics d’aquesta malaltia, acompanyats d’una determinada 

predisposició genètica [1]. La seva incidència s’ha vist alterada en els darrers anys, fins a tal 

punt que el nombre de nous casos va augmentant de forma substancial dins de la nostra 

societat i es parla d’una situació epidèmica. Així, s’ha despertat un certa preocupació social i 

un interès per part de la comunitat científica enfocat al tractament o a la millora del pronòstic 

de l’obesitat, tan infantil com adulta. Quan parlem d’obesitat cal tenir present que es tracta 

d’un trastorn que porta moltes altres complicacions associades com hipertensió arterial, 

aterosclerosi, hipertrigliceridèmia, hipercolesterolèmia i diabetis mellitus tipus II, anomenant-

se en conjunt Síndrome Metabòlic.  

A Europa la prevalença d’obesitat augmenta amb l’edat fins al voltant dels 60 anys, moment 

en que el pes comença a minvar degut als efectes de l’edat. Tot i així, segons un estudi 

realitzat a Escòcia entre els anys 1998 i 2008 centrat en persones entre 50 i 70 d’anys 
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d’edat, s’observa que l’increment de la prevalença a patir obesitat no és molt elevat, però 

s’evidencia un augment de l’índex de massa corporal (IMC), especialment en les dones, i un 

augment del diàmetre de cintura aproximadament de 5 a 10 cm en els dos sexes [2]. A 

Espanya l’estudi ENRICA, un estudi transversal dut a terme entre el juny del 2008 i l’octubre 

del 2010 que comprèn 12.883 individus representatius de la població institucionalitzada 

espanyola majors de 18 anys, s’observa que prevalença a l’obesitat és de 22,9% (24,4% en 

homes i 21,4% en dones) i que al voltant d’un 36% dels adults presenta obesitat abdominal  

(32% en homes i 39% en dones). Es considera obesitat un IMC de 30 kg/m2 o superior i 

obesitat abdominal si la circumferència de cintura és major a 102 cm en homes o bé major a 

88 cm en el cas de les dones. A més, l’estudi també conclou que la freqüència de l’obesitat i 

l’obesitat abdominal augmenta amb l’edat, disminueix a mesura que augmenta el nivell 

educatiu i els indrets més afectats resulten ser les Illes Canàries i el sud del país [3]. A les 

Illes Balears, una regió mediterrània caracteritzada per una dieta saludable rica en llegums, 

cereals, fruites, verdures i peix i pobre en greixos d’origen animal, tot i que sembli 

contradictori, la incidència també és elevada. Tan sols si ens fixem en les dades obtingudes 

d’un estudi realitzat en el 2007 i el 2008 d’una població adolescent ja ens podem fer una 

idea d’aquest fet: indica que la meitat dels participants presenten almenys un component del 

Síndrome Metabòlic, entre els quals el 71,4% d’aquests casos resulta ser l’obesitat androide 

(la més perjudicial, associada a problemes cardiovasculars) [4]. Pel que fa a Estats Units, 

més de la meitat de la població adulta té sobrepès o obesitat i, entre els pacients diabètics, 

aproximadament un 90% dels que sofreixen diabetis mellitus II són obesos [5]. I no només 

això, sinó que els estudis epidemiològics estimen que l’any 2030, 2.6 milions de persones en 

tot el món tendran sobrepès i 1.12 bilions seran obesos [6].  

Com s’ha dit anteriorment, dur a terme un estil de vida adequat és imprescindible per a 

mantenir el pes corporal i un bon estat saludable. Es tracta d’assolir un equilibri entre la 

ingesta i la despesa energètica, el que s’anomena homeòstasi o balanç energètic (veure 

figura 1). Quan la ingesta equival a la despesa l’individu es troba en una situació d’equilibri 

energètic i no hi ha canvis en el magatzem de grassa però, en el cas en que la ingesta 

calòrica provinent de l’alimentació superi les despeses de l’activitat física i dels processos 

metabòlics, es produeix una acumulació de teixit adipós blanc propi de l’obesitat [7]. 

Precisament aquesta malaltia està caracteritzada per un augment dels depòsits de greix i de 

la massa adiposa tissular i una hipertròfia del teixit adipós blanc degut a una ingesta molt 

elevada respecte a les despeses energètiques, amb conseqüències diferents segons 

l’individu [8]. Normalment presenten una inflamació al teixit adipós blanc degut a l’excés de 

grassa acumulat, contribuint així a una disfunció de l’òrgan. Aquesta inflamació es veu 

estretament lligada a un augment de la resistència a la insulina com a conseqüència de 

l’alliberació recíproca de citoquines per part dels adipòcits blancs i dels macròfags infiltrats 
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[9]. S’ha vist, però, que aquesta resistència a la insulina no només depèn de la inflamació 

del teixit adipós blanc sinó també de l’estrès oxidatiu i d’un dèficit de l’activitat de proteïnes 

quinases adenosines monofosfat activades (AMPK) [10].  Els macròfags es consideren els 

principals mediadors de la inflamació i es coneixen amb el designació de macròfags activats 

clàssicament (M1), de tal forma que alliberen citoquines proinflamatòries com la IL-1β, IL-6 i 

TNF, creant un entorn que bloqueja l’acció de la insulina sobre els adipòcits. A més, al teixit  

adipós obès també s’ha observat una infiltració de cèl·lules T citotòxiques amb alliberació de 

factors que indueixen la diferenciació, activació i migració dels macròfags [9].  

Per tant, resulta evident que un augment del teixit adipós blanc i la inflamació d’aquest en 

persones que presenten obesitat o sobrepès és perjudicial i es troba estretament relacionat 

amb les complicacions associades. Davant aquest problema s’han utilitzat teràpies basades 

en la reducció de la ingesta o de la capacitat d’aprofitar els aliments ingerits, però les dades 

epidemiològiques suggereixen que aquestes estratègies no resulten del tot eficients. A més, 

la pèrdua de pes transitòria assolida mitjançant règims dietètics acompanyats d’exercici per 

augmentar la despesa energètica sovint sol recuperar-se quan els hàbits no persisteixen. 

 

 

Figura 1. Balanç o homeòstasi energètica. Un balanç energètic positiu és produït per un excés 
d’ingesta calòrica que es tradueix amb un augment dels depòsits de teixit adipós blanc i un augment 
de pes corporal amb les seves complicacions associades. Per altra banda, els principals factors que 
contribueixen a augmentar la despesa energètica són l’activitat física i els processos metabòlics, entre 
els quals es pot destacar l’activitat del teixit adipós marró, amb la capacitat de dissipar energia en 
forma de calor i que es presenta com a nova estratègia terapèutica contra l’obesitat [11].  

 

Per això, actualment es planteja la importància de l’activació del teixit adipós marró o de la 

substitució de teixit adipós blanc per marró (“browning” o marronització), fet que podria 

contribuir en un augment de la dissipació de l’energia i ser un nou enfocament per a la cura 

de l’obesitat i la diabetis mellitus tipus II. Es tracta d’augmentar la despesa energètica enlloc 
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de reduir la ingesta per tal d’equilibrar l’homeòstasi energètica. I això és possible ja que els 

adipòcits marrons tenen la capacitat d’oxidar àcids grassos i glucosa per mantenir la 

termogènesi [11]. Estudis amb ratolins modificats genèticament han demostrat que un 

augment de la quantitat de teixit adipós marró corporal protegeix l’organisme front a 

l’augment de pes i la desregulació metabòlica provocada per l’excés de grasses provinents 

de la ingesta [12].  

 
 

2. Estratègia utilitzada 

Aquest treball és bàsicament bibliogràfic, utilitzant com a font de recerca principal la base de 

dades PubMed mitjançant la introducció de paraules clau i seleccionant tot allò interessant 

relacionat amb el treball.  

De manera paral·lela s’han realitzat dues sessions de laboratori (un total de 10 hores) per a 

profunditzar en el coneixement de la morfologia del teixit adipós utilitzant microscòpia òptica. 

En aquestes sessions s’han analitzat diverses mostres proporcionades pel grup de recerca 

del Laboratori de Biologia Molecular, Nutrició i Biotecnologia (LBNB) de la Universitat de les 

Illes Balears. Les mostres analitzades són de teixit adipós blanc i teixit adipós marró de rates 

i de fures i s’han tractat mitjançant la tinció hematoxilina-eosina, el marcatge 

immunohistoquímic per a la UCP1 i el tractament amb anticossos anti-macròfags, amb la 

finalitat d’observar la seva morfologia a través del microscopi òptic. S’han fet fins tall del 

teixit embegut dins parafina i s’han muntat les mostres amb un portaobjectes i un 

cobreobjectes. La tinció amb hematoxilina, al ser bàsica, permet la tinció d’estructures 

àcides, com els nuclis cel·lulars dels adipòcits, d’un color blau i púrpura. Per altra banda, 

l’eosina té una naturalesa àcida i tenyeix els components bàsics com el citoplasma de color 

rosa. L’altre tècnica immunològica utilitzada consisteix en l’addició d’un anticòs anti-UCP1 i 

un segon anticòs capaç d’unir-se al primer que porta un enzim conjugat, la peroxidasa de 

rave, la qual catalitza una reacció de peroxidació que dóna com a producte un component 

de color marró.  

També cal dir que l’assistència a diverses conferències relacionades amb el tema han 

resultat de gran utilitat: “Aplicaciones de técnicas morfológicas y morfométricas en el 

Laboratorio de Biología Molecular Nutrición y Biotecnología” (17 abril 2013) i “Effect of ATRA 

on mitochondria biogenesis and oxidative phosphorylation / thermogenic capacities in mature 

white adipocytes” (24 abril 2013).  

 

3. Tipus de teixit adipós i funcions 

Hi ha dos tipus de teixit adipós: el teixit adipós blanc i el teixit adipós marró. El primer es 

caracteritza per emmagatzemar energia química en forma de triacilglicèrids mentre que el 
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teixit adipós marró té com a funció principal la dissipació d’energia en forma de calor [13].   

El teixit adipós blanc (TAB) es troba distribuït per tot el cos, és abundant, s’encarrega 

d’emmagatzemar energia i està constituït per diversos tipus cel·lulars, majoritàriament 

adipòcits blancs, els quals provenen de percussors negatius per Myf5 de la placa lateral del 

mesoderm en el desenvolupament 

embrionari. Aquests adipòcits, una 

vegada madurs, es caracteritzen per 

ser d’un color groguenc, presentar un 

nucli al costat de la cèl·lula i una única 

gran vacuola lipídica citoplasmàtica, 

amb molt poques mitocòndries (Imatge 

1). Altres tipus cel·lulars que formen 

part del TAB i que envolten els 

adipòcits són: fibroblasts, cèl·lules 

endotelials, cèl·lules del sistema 

immunitari i nervis [14]. 

Es pensa que el desenvolupament del 

TAB i la seva expansió es deuen a 

l’augment de la mida dels adipòcits, els 

quals són reemplaçats cada 8,3 anys 

aproximadament en humans. Com s’ha dit abans, la principal funció del TAB és 

emmagatzemar l’excés d’energia provinent de la dieta en forma de triacilglicèrids. Aquests, 

en canvi, davant una situació fisiològica contrària, és a dir, quan el cos es troba amb un  

 

dèficit energètic, són mobilitzats mitjançant la lipòlisi amb la finalitat d’alliberar àcids grassos 

lliures a la circulació que seran utilitzats per altres òrgans com a combustible metabòlic. 

També s’ha vist que el TAB juga un paper com a òrgan endocrí actiu ja que segrega 

Imatge 1. Fotografia de TAB de rata visualitzada 

mitjançant un microscopi òptic. Tinció amb 
hematoxilina-eosina. Es poden observar els 
adipòcits uniloculars (U) típics de teixit adipós 
blanc, amb el nucli a la perifèria i una gran 
vacuola de grassa ocupant gairebé tot el 
citoplasma de la cèl·lula. (Procedent del LBNB, 
UIB).  

Imatge 2. TAB d’una rata obesa. La 
mostra està tractada amb anticossos 
anti-macròfags. Es poden observar uns 
grans adipòcits característics de TAB 
amb infiltració de macròfags, els quals 
es poden apreciar d’una color marró 
clar i indiquen el nivell d’inflamació del 
teixit. (Procedent del LBNB, UIB).  
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hormones, citoquines i quimiocines que poden intervenir en la regulació metabòlica, entre 

les quals val a destacar la leptina, l’adiponectina, el factor de necrosis tumoral (TNFα), la 

interleucina 6 (IL-6) i la proteïna quimiotàctica de monòcits-1 (MCP-1) [15]. De fet, els 

individus obesos presenten un teixit adipós molt abundant però també inflamat, amb una 

gran infiltració de macròfags. A la imatge 2 es pot veure clarament la histologia del TAB 

d’una rata obesa, amb unes cèl·lules de grans dimensions i amb macròfags infiltrats com a 

cèl·lules immunitàries per a combatre la inflamació associada.   

El teixit adipós marró (TAM), menys abundant, està format per adipòcits marrons que 

contenen petites gotes lipídiques multiloculars al citoplasma i són rics en mitocòndries, de tal 

forma que s’organitzen formant un teixit 

termogènic que es caracteritza per 

l’expressió de la proteïna desacoblant 

UCP1, de 32kDa, a la membrana 

mitocondrial interna [16]. A la imatge 3 es 

pot veure l’aspecte característic dels 

adipòcits marrons de rates. La principal 

funció del TAM és la termogènesi 

adaptativa, procés fisiològic que consisteix 

en la dissipació de l’energia, provinent de 

l’oxidació de glucosa i àcids grassos, en 

forma de calor com a mecanisme de 

resposta a estímuls ambientals, com el 

fred o una dieta hiperlipídica. Es tracta d’un 

teixit molt vascularitzat i innervat per fibres 

terminals del sistema nerviós simpàtic (SNS) que té molta importància en el humans durant 

els primers anys de vida però que va essent substituït a mesura que passen els anys [15]. 

Determinats estímuls com el fred activen el SNS i l’alliberació de catecolamines que poden 

unir-se als receptors β3-adrenèrgics dels adipòcits marrons i activar la lipòlisi dels 

triacilglicèrids així com la transcripció del gen que codifica per a la UCP1, proteïna situada a 

la membrana mitocondrial interna i que té la capacitat de dissipar els protons de la cadena 

de transport electrònic [17]. Per tant, això suposa una despesa energètica que podria ajudar 

a mantenir el balanç energètic dels pacients amb obesitat i, per això, actualment l’activació 

de la termogènesi del TAM es presenta com una possible teràpia anti-obesitat [18]. De fet, 

en humans s’ha establert que l’activitat termogènica del TAM està inversament relacionada 

amb l’IMC i el percentatge de grassa corporal, corroborant una vegada més el potencial 

d’aquest teixit com una forma de gastar energia calòrica [19, 20]. 

 

Imatge 3. Fotografia de microscòpia òptica 
d’una mostra de TAM de rata. S’ha realitzat una 
tècnica immunohistoquímica, en la qual s’han 
utilitzat anticossos anti-UCP1. Es poden apreciar 
els adipòcits multiloculars i una elevada 
expressió de la proteïna desacoblant UCP1 
(color marró). (Procedent del LBNB UIB). 
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4. Termogènesi adaptativa 

La termogènesi es defineix com un procés mitjançant el qual els organismes poden produir 

calor i mantenir la temperatura corporal. L’exercici i el metabolisme en general són fonts de 

calor però, quan les condicions ambientals són desfavorables, es pot activar la termogènesi 

adaptativa en el TAM, que es pot dividir en tres tipus: la termogènesi induïda pel fred o la 

termogènesi induïda per la dieta. Aquest procés, com s’ha dit fins ara, es dóna en el TAM i 

és el responsable de la dissipació energètica en forma de calor. El mecanisme s’activa com 

a resposta a determinats estímuls, com el fred o un dieta rica en greixos (veure figura 2), 

promovent l’activació de les fibres nervioses simpàtiques i l’alliberació de catecolamines, les  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Esquema representatiu del procés termogènic i la seva activació. Certs estímuls com el 
fred i una dieta rica en greixos poden activar la termogènesi, així com també les hormones tiroides, 
capaces d’activar l’expressió del gen que codifica per a l’UCP1. El fred i la dieta estimulen el SNS 
per a l’alliberació de catecolamines com la norepinefrina, les quals s’uneix als receptors adrenèrgics 
situats a la membrana plasmàtica del TAM i indueixen una cascada de senyalització intracel·lular 
que comporta un augment dels nivells d’AMPc a l’interior de la cèl·lula i activa de la proteïna quinasa 
A (PKA). Aquesta, una vegada activada, fosforila la lipasa sensible a hormones (HSL) activant així la 
lipòlisi dels triacilglicèrids (TG) emmagatzemats. Els àcids grassos alliberats entren a la mitocòndria 
gràcies a la llançadora de carnitina i són oxidats, però també tenen la funció d’activar l’UCP1 per 
produir calor. La proteïna quinasa A també activa una cascada de proteïnes quinases que resulta en 
l’activació de factors de transcripció responsables d’activar l’expressió del gen de l’UCP1. D’aquesta 
manera, s’activa tot el procés de desacoblament dels protons de la cadena respiratòria per tal de 
produir calor, tal com es veu en la imatge ampliada. L’UCP1 desacobla els protons des de l’espai 
intermembrana cap a la matriu mitocondrial independentment de la producció d’ATP [21].  
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quals s’uneixen als receptors β-adrenèrgics de la membrana plasmàtica del TAM per tal 

d’estimular determinats processos de senyalització intracel·lular que activen la lipòlisi i la 

glucòlisi. Els adipòcits poden oxidar grasses i glucosa propis però també els poden captar 

del torrent sanguini. Els àcids grassos alliberats provoquen l’activació de l’UCP1 situada a la 

membrana mitocondrial interna i responsable de promoure la dissipació dels protons des de 

l’espai intermembrana cap a la matriu mitocondrial independentment de l’ATP sintasa. 

D’aquesta manera, es produeix el desacoblament de la cadena de transport electrònic i es 

dissipa el gradient electroquímic en forma de calor i en detriment de la producció d’ATP. 

L’activació del TAM també es pot donar per la regulació endocrina de les hormones tiroide 

[21].  

Els rosegadors tenen depòsits de TAM ben definits tota la vida amb la capacitat d’augmentar  

tan la mida com la seva activitat termogènica en resposta al fred i a la ingesta excessiva 

d’energia, respectivament [22]. S’han observat elevats depòsits de TAM en la regió 

interescapular durant el període neonatal, que va en paral·lel amb una homeotèrmia i una 

termoregulació sense necessitat de tremolar. També s’ha demostrat que ratolins resistents a 

la obesitat presenten depòsits d’adipòcits marrons “ectòpics” intercalats entre les fibres 

musculars esquelètiques i que, a més, són positius per a l’UCP1. A més, expressen 

diferències metabòliques segons el tipus d’aclimatació en el qual es troben, de tal forma que 

l’exposició al fred provoca un augment d’aquestes taxes metabòliques. Per exemple, els 

ratolins exposats a una temperatura de 5ºC presenten una taxa metabòlica dues vegades i 

mitja superior que els ratolins aclimatats a 30ºC [23, 24].  

 

4.1. Regulació transcripcional de l’UCP1 

La capacitat termogènica del TAM depèn en gran mesura de la proteïna desacoblant (UCP1) 

o termogenina [16]. Per això, el fet de conèixer la manera d’activar l’expressió de l’UCP1 

resulta de gran interès des del punt de vista terapèutic. La biosíntesi d’aquesta proteïna està 

controlada en gran mesura a nivell transcripcional i, en la majoria dels casos, els mateixos 

agents que la indueixen, estimulen la gènesi de mitocòndries i un augment de la captació 

d’àcids grassos i de la seva oxidació per part de les cèl·lules. La regió 5’ flaquejant del gen 

de l’UCP1 presenta una estructura molt conservada en ratolins, rates i humans que 

consisteix amb una regió proximal reguladora formada per un motiu CCAAT, un element 

regulador d’AMPc i un enhancer localitzat upstream amb dos elements reguladors d’AMPc i 

un complexe de llocs d’unió a receptors nuclears que controlen l’activació del gen de l’UCP1 

a través dels agonistes del receptor activat per la proliferació del peroxisoma (PPAR), 

retinoides i hormones tiroides [25-27] La noradrenalina alliberada pels terminals nerviosos 

simpàtics innerven el TAM a través dels receptors β-adrenèrgics (principalment els β3), de 

manera que s’activa l’adenilat ciclasa i la producció d’AMPc, amb la conseqüent activació de 
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la proteïna quinasa A (PKA). Aquesta fosforila i activa la p38 MAPK, que és la responsable 

de fosforilar i activar el factor de transcripció 2 (ATF-2) i PGC1α, el coactivador de PPAR. 

Tan ATF-2 com PGC1α, PPARα, PPARɣ i PPARδ poden unir-se al promotor del gen de 

l’UCP1 i activar la seva transcripció. Els PPAR poden fer-ho en forma de heterodímer amb el 

receptor d’àcid retinoic (RXR). El factor de transcripció CREB (“cAMP response element-

binding”) és activat per la PKA però és independent de p38 MAPK i també s’uneix al seu 

element de resposta CRE (“cAMP response element”) situat a la regió proximal del gen 

activant la transcripció. PPARɣ és un regulador transcripcional de la diferenciació tan 

d’adipòcits blancs com marrons, mentre que el PPARα marca la distinció de la grassa marró 

respecte a la blanca, ja que activa la transcripció de gens relacionats amb les vies d’oxidació 

dels àcids grassos i controla l’expressió del gen de l’UCP1 en adipòcits marrons ja madurs 

[28]. L’àcid retinoic derivat dels carotenoides de la dieta també té la capacitat d’induir 

l’activació del gen de l’UCP1 mitjançant les isoformes activades 9-cis i all-trans, les quals 

s’uneixen als seus receptors RXR i RAR, respectivament. Així, els receptors s’activen i 

poden unir-se en forma d’heterodímers (RAR:RXR) als elements de resposta corresponents 

del gen de l’UCP1. L’activació és depenent de l’activitat de la p38 MAPK. El receptor RXR 

també pot dimeritzar amb PPAR (RXR:PPAR) [29]. Finalment, la iodotironina 5’deiodinasa 

tipus II, activada pel SNS, converteix la hormona tiroidea T4 en T3, la forma més activa 

capaç d’unir-se al seu receptor nuclear i activar també l’expressió del gen de l’UCP1 

mitjançant la unió al seu element de resposta de l’ADN [22, 30].   

 

5. Teixit adipós marró en humans 

El desenvolupament del TAM en el fetus es produeix abans que el desenvolupament del 

TAB, assolint el 5% del pes corporal en el moment del naixement, moment en que aquest 

tipus de teixit termogènic és vital per al manteniment de la temperatura corporal al enfrontar-

se a un canvi de temperatura immediat, dels 37ºC de l’úter a la temperatura ambiental [15]. 

Els nounats presenten una fina capa de TAM en forma d’”estel” que comprèn la regió 

axil·lar, cervical, perirenal i periadrenal. Però la majoria del TAM és substituït per TAB en els 

adults humans. Tot i així, recentment s’ha identificat un TAM metabòlicament actiu en els 

adults i inversament proporcional a l’edat i a l’IMC. Gràcies a les autòpsies i la tècnica de 

tomografia d’emissió de positrons (PET) amb 18F-fludeoxiglucosa (FDG), una poderosa eina 

per al diagnòstic de tumors malignes, ha resultat possible la localització de determinats 

depòsits de TAM en humans amb una elevada activitat adrenèrgica degut a diferents 

situacions, com puguin ser un feocromocitoma (tumor a la glàndula suprarenal) o l’exposició 

al fred de forma prolongada. Així, s’han localitzat depòsits de TAM en pacients humans a les 

següents regions: tiroide/traqueal, mediastinal, paracervical/supraclavicular, paratoracical, 

supra i perirenal [20]. En la figura 3 es pot veure l’absorció substancial de FDG del TAM 
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supraclavicular i paravertebral d’adults sans exposats a baixes temperatures, fet que es 

correlaciona amb els estudis histològics d’aquests pacients, els quals revelen la presència 

d’UCP1 en els adipòcits marrons d’aquestes regions [31, 32]. Per tant, sembla que el TAM 

humà està implicat en la termogènesi adaptativa, regulant així la despesa energètica 

corporal. Aquest fet ha suposat l’obertura de grans possibilitats terapèutiques del TAM per a 

la cura de l’obesitat i les seves complicacions, ja que la capacitat termogènica del TAM en 

rosegadors ha estat estudiada durant molts anys i s’ha observat que presenta una elevat 

potencial terapèutic. Per tant, si els humans tenim depòsits de TAM, encara que no siguin 

tan definits, per què no estimular-lo com una possible teràpia innovadora contra l’obesitat? 

Això mateix és el que es planteja actualment dins la comunitat científica, tot i que la tècnica 

emprada per detectar el TAM en humans (PET) té una sèrie d’inconvenients: es tracta d’una 

tècnica que comporta uns costs molt elevats, resulta prou invasiva als pacients. A més, el 

TAM dels humans és més difús que en models de rosegadors, la qual cosa comporta més 

dificultats a l’hora d’estudiar-lo.  

 

 

 
 

 

 

 

 

6. “Browning” o marronització  

En els darrers anys, a més dels adipòcits marrons clàssics del TAM, s’ha ev idenciat 

l’existència d’un procés anomenat marronització o “browning”, que consisteix en l’aparició 

d’adipòcits que són molt similars als marrons però que es localitzen en els depòsits de TAB. 

Es tracta dels anomenats adipòcits “beige” o “brite” (de “brown-in-white” o marró en blanc), 

que expressen uns nivells inferiors d’UCP1 en comparació als adipòcits marrons, però que la 

seva expressió és fortament induïble en resposta a determinats estímuls, els quals poden 

conduir a l’activació d’una respiració mitocondrial i una despesa energètica molt similar a la 

dels adipòcits marrons [33, 34]. Aquest procés de marronització s’activa majoritàriament pels 

mateixos detonants capaços d’activar la termogènesi del TAM, com puguin ser l’exposició 

Figura 3. TAM humà detectat per PET (tomografia per emissió de positrons). La FDG presa és 
detectada a les regions supraclavicular i paraespinal mitjançant la PET. Es pot observar que la FDG 
resulta pràcticament menyspreable sota unes condicions de temperatura més elevada (27ºC) però, 
per altra banda, augmenta després de l’exposició a temperatures més baixes (19ºC durant 2 hores) 
[31].  
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crònica al fred, l’estimulació beta adrenèrgica o determinats agents farmacològics i 

ambientals [35, 36].   

L’origen dels “brite” no està del tot clar (veure figura 4), ja que podrien provenir de la 

proliferació i diferenciació de novo d’un grup específic de cèl·lules percussores del TAB 

(displàsia) [33, 37, 38] o, per altra banda, hi ha la possibilitat d’una transdiferenciació directe 

d’adipòcits blancs a “brite” davant determinats estímuls (metaplàsia) [39]. D’un principi 

també es va pensar si podrien derivar del mateix percussor que els adipòcits marrons, però 

aquesta opció s’ha descartat recentment ja que els adipòcits marrons tenen un origen 

miogènic no compatible amb els “brite” [22].  

  

 

Un possible model que explica el procés de marronització proposa que la transdiferenciació 

d’adipòcits blancs a adipòcits marrons multiloculars podria incloure, entre d’altres canvis, un 

cicle termogènic de la hidròlisi d’àcids grassos i la seva resíntesi per a formar les gotes 

multiloculars. Segons aquest model l’estimulació β-adrenèrgica sostinguda activaria la lipòlisi 

i els àcids grassos i el glicerol obtinguts es reciclarien a triacilglicèrids gràcies a l’expressió 

del gen que codifica per a la proteïna glicerol quinasa. Finalment, es produiria l’embalatge 

d’aquests triacilglicèrids en noves gotes lipídiques petites i la seva ampliació successiva 

gràcies a les proteïnes CIDE, un grup multifuncional implicat en l’apoptosi i la regulació 

transcripcional. Sembla que aquestes proteïnes podrien promoure la transferència dels lípids 

a partir d’una gota lipídica donant a una acceptora [40]. A la figura 5 es pot veure una 

representació esquemàtica del procés. Els anàlisis histològics de TAM humà, com s’ha dit 

anteriorment, mostren un teixit difús, no definit, un grup abundant de d’adipòcits marrons que 

Figura 4. Possibles orígens 

evolutius dels adipòcits “brite”. 
Se sap que provenen d’un 
percussor adipogènic MYF-, a 
diferència dels adipòcits 
marrons que són MYF+. Així 
doncs, es planteja que es 
podrien diferenciar de novo a 
partir d’un grup específic de 
cèl·lules percussores del teixit 
adipós blanc. Però, per altra 
banda, també existeix la 
possibilitat que es produeixi una 
transdiferenciació directe dels 
adipòcits blancs per donar lloc 
als “brite” com a resposta a 

determinats estímuls [38].  
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resideixen juntament amb els adipòcits blancs i precisament aquests grups de cèl·lules 

presenten una forta semblança morfològica amb les cèl·lules “brite” del TAB de ratolí [41]. 

Com la resta de mamífers, el TAB i el TAM dels humans es troben junts formant varis 

depòsits de grassa que poden variar en contingut i tipus. Així, les dades actuals apunten a 

que l’estimulació adrenèrgica del teixit adipós en els éssers humans també indueix la 

diferenciació dels “brite” [42].  

 

 

 

 

 

 

 

S’han realitzat estudis amb humans, com el que es va dur a terme a l’Hospital Universitari de 

Karolinska, Estocolm [43]. En aquest cas es va aprofitar la cirurgia de pacients amb malaltia 

coronària per a l’obtenció de biòpsies de teixit adipós mediastínic i comparar-lo amb teixit 

adipós subcutani. Els autors varen poder observar que el teixit adipós humà mediastínic 

mostra algunes característiques del TAM a nivell microscòpic i molecular. En diverses 

mostres del mediastí es van veure alguns adipòcits petits multiloculars positius per a l’UCP1 

i el patró d’expressió gènica va resultar molt similar al del TAM, amb un nombre de gens 

mitocondrials significativament superior respecte al teixit subcutani. No obstant, els nivells 

d’ARNm per a l’UCP1 del teixit problema varen ser inferiors als del TAM i fins i tot del TAB 

murí. Això es va atribuir a la reducció de la temperatura corporal a curt termini i al possible 

efecte de l’anestèsia durant la cirurgia, així com a les grans diferències entre el TAM murí, 

més localitzat i abundant, i humà, menys abundant i més difús [43]. Un altre estudi 

morfològic de mostres humanes obtingudes mitjançant biòpsies de TAB també posa de 

manifest que el teixit adipós humà pot sotmetre’s al procés de marronització. En aquest cas 

es va comparar la morfologia del TAB de pacients afectats per un feocromocitoma amb el 

TAB de persones control. Mitjançant microscòpia electrònica i immunohistoquímica es va 

Figura 5. Representació esquemàtica d’un model de transdiferenciació d’adipòcit unilocular a 

multilocular, procés anomenat marronització. L’estimulació β-adrenèrgica de forma perllongada 
estimula la lipòlisi. L’expressió de la glicerol quinasa faria possible la resíntesi de triacilglicèrids 
gràcies als àcids grassos i el glicerol alliberats i els nous triacilglicèrids serien empaquetats 
novament en forma de múltiples gotes lipídiques. Les proteïnes CIDE podrien intervenir en 
l’ampliació de les gotes, promovent la transferència d’una gota a una altra, fins a donar lloc a 
l’adipòcit multilocular [40].  
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observar que la meitat dels pacients amb feocromocitoma presentaven cèl·lules multiloculars 

positives per a l’UCP1 i un augment de la densitat mitocondrial [42].  

Degut a la forta invasió que suposen les biòpsies per aconseguir mostres de TAM d’humà i a 

les marcades diferències entre el TAM humà i murí, s’han plantejat altres models animals 

per a dur a terme els estudis histològics i morfològics. Actualment, alguns grups 

d’investigació utilitzen les fures (Mustela putorius furo) com a animal d’experimentació, amb 

un TAM molt més difús i comparable amb el d’humà. Diversos estudis demostren que, de la 

mateixa manera que en el cas dels humans, les baixes temperatures afecten al teixit adipós 

de les fures induint marronització, tal com es pot observar en la imatge 4. Les fures també 

tenen diferents depòsits de teixit adipós (retroperitoneal, inguinal i interescapular) amb 

capacitat oxidativa i amb característiques molt semblants al TAM, com la multilocularitat i 

l’expressió de la proteïna desacoblant [44]. Aquest fet obre les portes a un procés 

d’investigació experimental sobre l’activació del TAM i la inducció de marronització com a 

resposta a determinats estímuls externs, com puguin ser diferents fàrmacs o components 

dietaris, que tal vegada podran contribuir a la cura de l’obesitat i els trastorns associats que 

tan ens preocupen avui dia degut a la seva elevada incidència, utilitzant un model més 

similar als humans que els rosegadors.  

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 4. Fotografia de microscopi òptic de mostres de teixit adipós de fura. Ambdós teixits s’han 
tenyit amb hematoxilina-eosina.  
A. Teixit adipós de la zona lumbar de fura en una situació control. Es poden observar adipòcits 

uniloculars (U), de diverses mides.  
B. Teixit adipós de la zona lumbar de fura exposada al fred, 4ºC durant una setmana. Es pot 

observar el procés de marronització, ja que es veuen adipòcits multiloculars (M) entre els 
adipòcits blancs (U). Els multiloculars tenen, en general, una mida més petita que els uniloculars i 
una morfologia molt semblant a la dels adipòcits marrons.  
(Procedent del LBNB, UIB). 

 



18 

 

7. Possibilitats terapèutiques per activar el TAM o induir marronització 

Com hem vist, el recent descobriment del TAM funcional en humans ha revitalitzat l’interès 

del teixit termogènic per al tractament de l’obesitat. S’estima que 50 grams de TAM actiu i 

estimulat podria augmentar un 20% la despesa d’energia diària i un 24% el metabolisme en 

humans, la qual cosa és suficient per evitar el denominat “efecte rebot” després de dur a 

terme una dieta i/ò un programa d’exercici físic per a perdre pes [45]. Però el paper del TAM 

no es queda aquí, sinó que la seva activació podria contrarestar el dany tissular per un 

excés de TAB que pateixen els pacients amb obesitat. D’aquesta manera, sembla evident la 

possible capacitat del TAM en la regulació del pes corporal i les malalties associades, de tal 

forma que els seus mecanismes d’activació i els desencadenants de la inducció termogènica 

reben cada vegada més atenció per part de la comunitat científica. El fred, una dieta rica en 

greixos i l’exercici físic són estímuls capaços d’activar el procés de marronització en ratolins 

[46]. A més d’aquests estímuls s’han estudiat altres components que podrien contribuir a 

l’activació de la marronització, els quals es poden classificar segons el seu nivell d’actuació  

 

 

 

 

Compost 

endogen/

Fàrmac 

Nom del 

compost/senyal 
Nivell d’actuació 

Nom del 

compost/senyal 

Dieta 

Leptina 

Sistema Nerviós 

Simpàtic 

Capsaïcina i anàlegs 

Neuropèptids Restricció 

d’aminoàcids 

essencials Efedrina 

Pèptids natriurètics 

cardíacs 

Receptors de 

membrana 
Fucoxantina Agonistes β 

adrenèrgics 

FGF21 

Àcid retinoic 

Expressió de 

l’UCP1 
Resveratrol Hormona tiroide T3 

Haploinsuficiència gen 

pRB 

Taula 1. Representació esquemàtica d’alguns composts capaços de provocar l’activació del TAM i la 
marronització del TAB com a possibles mecanismes terapèutics per al tractament de l’obesitat en un 
futur, basats en la inducció d’un balanç energètic negatiu per a estimular la pèrdua de pes i disminuir 
els efectes de la inflamació de la grassa blanca, les complicacions cardiovasculars i la resistència a 
la insulina típica dels individus obesos. Aquests composts estan classificats segons la seva 
naturalesa: composts endògens i fàrmacs en lila i elements de la dieta en taronja. A la columna 
central s’indica a quin nivell actuen.   
 



19 

 

o bé si es tracta de components dietaris o farmacològics. Aquests components capaços 

d’activar la termogènesi en el TAM majoritàriament són els mateixos que indueixen l’aparició 

dels adipòcits “brite” i poden actuar a tres nivells dins la cascada d’activació: a nivell 

d’activació del SNS, a través de la unió als receptors β-adrenèrgics o bé a nivell de regulació 

gènica induint l’expressió de l’UCP1 [22]. 

 

7.1. Fàrmacs i senyals endògenes 

Leptina. Actualment se sap que de forma general els ratolins obesos presenten un augment 

de la despesa energètica en termes de termogènesi com a mecanisme corporal 

compensatori a l’excés d’energia ingerida, però el problema és que aquest augment no és 

suficient per compensar les elevades calories ingerides responsables de la descompensació 

del balanç energètic i del desenvolupament de l’obesitat. Aquest fet es troba molt relacionat 

amb la leptina produïda pel TAB, els nivells de la qual augmenten en els individus obesos. 

Aquesta, a més de provocar sacietat, actua a nivell de la regió dorsomedial de l’hipotàlem 

activant l’estimulació simpàtica i la síntesi de catecolamines que condueix a l’activació 

termogènica del TAM. Fins aquí, tot sembla indicar que la leptina és un clar activador de la 

termogènesi i de la despesa energètica, però porta associats alguns problemes. Per una 

banda, la resistència a la leptina que presenten els individus obesos que, tot i produir-ne en 

majors proporcions, potser perdi la capacitat d’activar l’expressió dels seus receptors a nivell 

de l’hipotàlem i la seva funció termogènica. Però, per altra banda, hi ha estudis que recolzen 

la idea de que la leptina també és capaç d’estimular els nervis simpàtics d’altres òrgans com 

els ronyons, contribuint d’aquesta manera a l’augment de la pressió arterial, complicació 

derivada de l’obesitat [47]. Per tant, la leptina podria ser efectiva per al tractament de 

l’obesitat degut al seu potencial activador de la termogènesi en el TAM i de la marronització 

del TAB, però podria provoca efectes cardiovasculars no desitjats.  

Neuropèptids. El neuropèptid TLQP-21, codificat en el gen VFG, sembla que podria ser un 

fàrmac d’interès per augmentar la despesa energètica dels individus amb obesitat. Es creu 

que s’uneix al seu receptor a nivell cerebral i és capaç de desencadenar l’activació del SNS, 

tot activant l’activitat de l’enzim la tirosina hidroxilasa (catalitza la conversió de L-tirosina a 

DOPA, percussor de la dopamina, adrenalina i noradrenalina) i la noradrenalina tissular. 

Així, també s’ha corroborat que té un efecte perllongat sobre l’activació de la lipasa sensible 

a hormones [48], la regulació dels receptors adrenèrgics β2 i β3, així com un augment dels 

nivells de ARNm de PPARδ i de l’UCP1 [49]. Queda clar, doncs, el paper destacable que té 

aquest pèptid en l’augment de la despesa energètica, que ha comportat la pèrdua de pes 

corporal i del TAB en ratolins experimentals, i que pot tenir una forta repercussió a nivell 

d’estudi per controlar i atenuar el pes de les persones que pateixen obesitat sense afectar, 

segons sembla ser, el sistema cardiovascular.  
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Efedrina. És un estimulant d’origen natural que s’obté de les espècies d’arbusts 

d’efedràcies. S’ha utilitzat com a substància de dopatge i la WADA (Agencia Mundial 

Antidopatge en anglès) considera positiu per un esportista una concentració en orina 

superior a 10 μg/mL. Té un efecte simpaticomimètic d’acció mixta, promovent uns nivells 

més elevats de catecolamines i actuant com un agonista dels receptors α i β. L’administració 

de 18 mg/kg/dia a ratolins que pateixen obesitat ha demostrat efectes en la reducció del 

percentatge de la grassa corporal, una reducció de l’hepatoesteatosi i una estimulació de la 

gènesi mitocondrial. A nivell molecular l’efedrina augmenta els nivells d’ARNm de la 

termogenina, però no s’observa un augment significatiu del coactivador PGC-1α ni un 

augment de l’activació del metabolisme dels àcids grassos [50].  

Pèptids natriurètics cardíacs (PN). Els PNs són hormones que tenen un paper clau en la 

regulació de l’homeòstasi hemodinàmica, però també estimulen la marronització d’adipòcits 

humans i de ratolins, tot actuant a nivell dels receptors de membrana del teixit adipós. 

D’aquesta manera, provoquen la producció de GMPc, la consecutiva activació de la proteïna 

quinasa G, la via de les p38 MAPK i PGC-1α, factor de transcripció per a l’UCP1. Per tant, 

els PNs representen un clar exemple de senyal endògena que potser es pugui arribar a 

administrar com a fàrmac capaç d’induir la marronització del TAB, per augmentar la despesa 

energètica de les persones que pateixen obesitat i totes les complicacions associades [51, 

52].  

Agonistes β-adrenèrgics. Els agonistes dels receptors adrenèrgics, com el CGP-12177, 

tenen una especial rellevància perquè són capaços d’induir l’expressió de la proteïna UCP1 

en diversos teixits com el TAM, el TAB, i el múscul. Al unir-se als receptors β poden 

provocar els mateixos efectes de les catecolamines, activant la cascada de senyalització 

cel·lular per tal d’activar la termogènesi o bé induir marronització en el TAB de rates [53]. És 

interessant destacar que també s’han fet estudis amb primats, els quals presenten un TAM 

més semblant al dels humans. S’ha vist que l’exposició a l’agonista β3 L-755,507 causa una 

elevació de la taxa lipolítica i metabòlica, així com un augment de l’expressió de gens típics 

del TAM en espècies de primats [54]. Altres agonistes com el CL 316.243 s’han provat 

experimentalment en diversos estudis de ratolins i s’han observat grans resultats com una 

elevada inducció de l’ARNm de l’UCP1, un augment dels adipòcits marrons i l’aparició 

d’adipòcits “brite” en zones de greix blanc tradicional, la qual cosa es correlaciona amb una 

pèrdua de pes important en resposta al tractament. En aquest estudi els efectes de la 

marronització s’evidencien d’una manera més marcada segons la soca, posant de manifest 

una vegada més la importància de la influència genètica a l’hora de respondre davant el 

tractament realitzat, ja que hi ha determinats gens que controlen la inducció d’adipòcits 

“brite” en depòsits de TAB [55].  
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FGF21. El factor de creixement fibroblàstic 21 s’ha descrit com una hormona que actua de 

manera paracrina/autocrina a nivell del teixit adipós i és necessària per al reclutament 

d’adipòcits “brite” en el TAB en resposta al fred. La unió als receptors de membrana dels 

adipòcits indueix la maquinària termogènica. Sembla que el mecanisme d’acció consisteix 

en l’activació de l’UCP1 a través la regulació postranscripcional del coactivador PGC-1α. Per 

tant, aquesta senyal endògena juga un paper molt evident en la regulació del metabolisme 

glucídic i del pes corporal i es creu que es podrà utilitzar com a diana terapèutica per induir 

un balanç energètic negatiu en aquells pacients amb sobrepès [56].  

Àcid retinoic. La forma activa de la vitamina A és l’àcid retinoic, que és capaç d’activar la 

marronització del TAB gràcies l’activació directa de l’expressió del gen que codifica per a 

l’UCP1. Estudis amb ratolins han demostrat que una alimentació pobre en vitamina A 

tendeix a causar efectes com un augment del pes corporal i del TAM interescapular, de 

l’adipositat i de l’expressió del ARNm de la leptina, així com una disminució de la capacitat 

termogènica del TAM interescapular amb una reducció dels nivells d’ARNm per a l’UCP1 i 

l’UCP2. En contraposició, el tractament amb all-trans àcid retinoic (ATRA) sembla causar 

uns efectes oposats en el TAM interescapular, amb una regulació positiva sobre els gens 

que codifiquen per a l’UCP1 i l’UCP2 i una regulació negativa pel que fa a l’expressió de la 

leptina (capaç d’induir l’expressió de les proteïnes desacoblants), com un mecanisme de 

feedback negatiu que contribueix al manteniment de la homeòstasi energètica [57]. Per tant, 

és important destacar l’efecte positiu dels retinoides en l’expressió de la proteïna UCP1 i 

l’activació del TAM, però no sobre la diferenciació dels adipòcits marrons [58]. A la imatge 5 

es pot observar el grau de marronització induït pel tractament amb ATRA en teixit adipós de 

rata.  

          

 

 

 

 

Imatge 5. Fotografies de microscopi òptic realitzada a 40x. TAM de rata tenyit amb hematoxilina-
eosina.  
A. Control.  
B. Tractament agut per injecció subcutània amb ATRA. En comparació amb el control, es poden 

veure uns adipòcits més petits, amb múltiples gotícules lipídiques ocupant el citoplasma de la 
cèl·lula, que proporcionen una imatge clara d’un TAM actiu que podríem verificar amb una 
immunohistoquímica per a l’UCP1.  
(Procedent del LBNB, UIB).  
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Hormona tiroide (T3).  Se sap que el tractament amb hormona tiroide T3 es capaç d’activar 

l’expressió gènica de l’UCP1 (amb la presència del seu receptor beta) en adipòcits humans 

in vitro, provocant una despesa cel·lular més elevada [59]. No hi ha evidències sòlides sobre 

l’efecte positiu que pugui provocar el tractament amb T3 in vivo pel que fa a l’augment de la 

despesa energètica i la pèrdua de pes, però es pensa que els anàlegs de l’hormona tiroide 

podrien ser agents efectius per a la pèrdua de pes corporal en individus obesos [60].  

Haploinsuficiència proteïna del retinoblastoma (pRB). Els ratolins haploinsuficients pel 

que fa al gen que codifica per a la proteïna pRB, un factor transcripcional, presenten un 

menor augment de pes i de grassa corporal a llarg termini respecte als ratolins wild-type 

després de ser alimentats amb una dieta rica en greixos. Aquests ratolins són menys 

eficients a l’hora d’aprofitar els aliments ingerits i presenten un augment de la temperatura 

rectal. A nivell molecular mostren una major expressió del factor de transcripció PPARɣ i 

dels gens implicats en la funció mitocondrial així com una major sensibilitat a l’AMPc. A més, 

es determinen altres efectes com una activació del TAM interescapular, un augment de 

l’expressió de PPARα en el fetge i de PPARdelta en el múscul esquelètic, suggerint així un 

augment de la capacitat d’oxidar àcids grassos en aquests teixits. Per tant, tots aquests fets 

constitueixen una visió enfocada cap a l’associació entre la deficiència en el gen pRB i el 

conseqüent efecte en contra del desenvolupament de l’obesitat i trastorns associats [61]. 

Això és així perquè aquest factor de transcripció reprimeix la transcripció del coactivador 

PGC-1α, un important coactivador per a l’activació transcripcional del gen que codifica per a 

l’UCP1 [62]. Sembla, doncs, que la carència de la proteïna pRB determina un 

desenvolupament dels preadipòcits cap a adipòcits “brite”, de manera que la caracterització 

de les vies de senyalització endògenes i la identificació de composts farmacològics que 

modifiquen l’activitat del pRB poden arribar a ser determinants per al tractament de l’obesitat 

i les seves complicacions [63]. 

Amlexanox. Un possible candidat per al tractament de la obesitat que s’ha suggerit 

recentment. És un agent terapèutic de petita mida que està aprovat actualment per al 

tractament de l’asma i actua com un inhibidor de proteïnes quinases induïdes pel factor 

inflamatori NF-κβ en el fetge i en el teixit adipós. Així, s’ha vist que el tractament de ratolins 

obesos amb aquest compost provoca un augment de la despesa energètica mitjançant 

l’activació de la termogènesi, estimulant la pèrdua de pes corporal, millorant la sensibilitat a 

la insulina i disminuint l’esteatosi hepàtica [64]. 

 

7.2. Components de la dieta  

Capsaïcina i anàlegs. La capsaïcina és un alcaloide lipòfil, principal component picant dels 

fruits derivats de les plantes del gènere Capsicum, que són els pebrots més picants del grup 

anomenat “habanero”, seguits dels “xili”. En estudis amb animals murins s’ha comprovat que 
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aquest component té la capacitat d’activar la termogènesi i la marronització del TAB tot 

augmentant el consum d’energia dels animals obesos i atenuant els problemes associats a 

l’obesitat, com l’acumulació de grassa blanca, la inflamació del TAB i la resistència a la 

insulina [65, 66]. En diversos estudis realitzats amb individus humans els resultats també 

apunten a que l’administració de capsaïcina contribueix en un augment de la despesa 

energètica i un balanç negatiu sense afectar a la pressió arterial [67, 68]. I això és així 

precisament per la capacitat que té la capsaïcina d’activar el SNS per a la síntesi de 

catecolamines, amb la conseqüent estimulació del TAM i la inducció de marronització dels 

depòsits de TAB per dissipar energia en forma de calor.  

Restricció d’aminoàcids essencials. La restricció dietètica d’alguns aminoàcids essencials 

ha provocat efectes en el balanç energètic en alguns estudis amb rosegadors, així com una 

reducció dels lípids circulants, un augment de la sensibilitat a la insulina, una reducció dels 

depòsits de greix i més flexibilitat metabòlica amb un augment de la despesa energètica. La 

privació de leucina en la dieta s’ha vist que provoca una activació de les neurones 

alliberadores de corticotropina de l’hipotàlem, activant el SNS i l’alliberació de 

corticotropines, causant una major activitat termogènica a nivell del TAM i activant la lipòlisi 

en els adipòcits blancs [69]. Un estudi amb pacients humans que presentaven síndrome 

metabòlic va mostrar que la restricció de metionina en la dieta provoca un augment 

significatiu de l’oxidació de greixos, una disminució de l’esteatosi hepàtica i dels 

triacilglicèrids circulants i una millor sensibilitat a la insulina. Per tant, encara que els estudis 

en humans presenten més limitacions i encara queda molt per investigar, alguns corroboren 

l’efecte positiu de la restricció d’alguns aminoàcids en la dieta per al tractament de l’obesitat 

[70].  

Fucoxantina. Aquest compost és el carotenoide més abundant dels carotenoides naturals 

que forma part de les algues comestibles. Tan la fucoxantina com els extractes de 

fucoxantina poden contrarestar l’obesitat induïda per la dieta provocant la reducció de 

grassa abdominal mitjançant l’estimulació de la marronització del TAB d’animals obesos. 

Aquests composts interaccionen amb els receptors β adrenèrgics induint d’aquesta manera 

l’augment dels nivells d’ARNm per a l’UCP1 i l’expressió de proteïnes relacionades amb el 

catabolisme lipídic en els depòsits de grassa abdominal. Així, sembla que la fucoxantina, tot 

i que encara queda molt per saber els seus efectes sobre els éssers humans, sembla tenir 

un potent efecte sobre el metabolisme energètic, induint la despesa calòrica per tal de 

contrarestar l’excés d’energia, problema substancial que presenten les persones obeses [71-

73].  

Resveratrol. Aquest component es troba en el raïm i en productes derivats com el vi. S’ha 

vist que proporciona efectes beneficiosos ja que, entre d’altre, promou l’expressió de 

diversos gens en el TAM interescapular en rates alimentades amb una dieta rica en grasses. 
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Es tracta dels gens que codifiquen per al factor de transcripció mitocondrial A (TFAM), per a 

la proteïna mitocondrial citocrom oxidasa (COX2), la situïna 1 (SIRT1), PPARβ/δ  i per a la 

proteïna UCP1. El mateix efecte es veu pel que fa l’expressió de l’UCP3 en el múscul 

esquelètic, indicant tot això la possible repercussió del resveratrol sobre l’augment de la 

dissipació d’energia activant els dos principals teixits termogènics de l’organisme [74].  

Grànuls del paradís. Un estudi amb voluntaris humans revela que la ingestió oral de 

grànuls del paradís (GP, Aframomum melegueta), unes espècies de la família del gínger que 

contenen picants i cetones aromàtiques com 6-paradol, 6-gingerol i 6-shogaol, incrementa la 

despesa energètica corporal a través de l’activació del TAM. A dotze dels dinou voluntaris de 

20-32 anys d’edat se’ls va detectar el TAM actiu en les zones supraclavicular i paraespinal 

després de l’exposició a 19ºC de temperatura mitjançant la tècnica FGD-PET. Al cap de 

quatre setmanes, el grup amb capacitat per activar el TAM, mostra un augment significatiu 

de la despesa energètica després de 2 hores posteriors a la presa de 40 mg de GP respecte 

al grup que no va mostrar activitat del TAM en la tècnica d’emissió de positrons [75].  

 

       

 

 

 

 

 

 

Altres components de la dieta estan implicats en l’augment de la despesa energètica, 

segons estudis reportats en rosegadors, tot i que els mecanisme a través dels quals actuen 

encara són més desconeguts que els citats anteriorment. Per exemple, la pols de petxina 

de pelegrí, que causa la marronització del TAB gonadal amb un augment de l’expressió de 

la UCP1 en aquest teixit però no en el TAM. Altres, com els àcids grassos poliinsaturats 

de cadena llarga presents en el peix redueixen la massa grassa visceral en rosegadors i 

activen la termogènesi del TAM, tot estimulant la biogènesi mitocondrial i l’oxidació d’àcids 

Imatge 6. Fotografies de microscòpia òptica realitzada a 40x. Marronització del TAB (lumbar de 
rata) induïda per un component dietètic. Es poden observar adipòcits amb una única vacuola (U) 
típics del teixit adipós blanc, entre els quals hi ha adipòcits més petits, multiloculars i positius per 
la proteïna UCP1.  
A. Tinció hematoxilina-eosina.  
B. Immunohistoquímica amb anticossos anti-UCP1 per revelar la presència de la proteïna 
desacoblant en els adipòcits multiloculars, que han aparegut entre els depòsits de grassa blanca 
degut a la inducció per un determinat component de la dieta.  
(Procedent del LBNB, UIB).    
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grassos [22]. La L-arginina s’encarrega de regular diverses vies metabòliques implicades en 

el metabolisme dels aminoàcids, la glucosa, els àcids grassos i les proteïnes mitjançant la 

senyalització cel·lular i l’expressió gènica, essent la seva funció més destacada l’activació de 

la lipòlisi i la β-oxidació d’àcids grassos a CO2 i H2O. L’activació d’aquestes vies resulta en 

un augment de l’expressió de PGC-1α, amb una conseqüent activació de la biogènesi 

mitocondrial i proliferació del TAM. En aquest sentit, sembla l’arginina podria ser un altre 

possible candidat per a l’activació del TAM augmentant la despesa energètica [76]. Tot i així, 

cal tenir en compte els efectes tòxics dels aminoàcids ja que la seva eliminació requereix la 

producció d’amoni i pot resultar perjudicial per a l’organisme.  

Un altre punt de vista terapèutic per al TAM en el tractament de l’obesitat són els 

trasplantaments de TAM. Si l’activació del TAM i la marronització del TAB poden provocar 

un augment del metabolisme energètic amb una disminució de pes i una millora de les 

complicacions associades, per què no pensar amb els trasplantaments de TAM o de 

cèl·lules percussores d’adipòcits marrons o ”brite” als depòsits de grassa blanca? És una 

manera de transformar part dels depòsits de TAB inflamat en un teixit que augmenta les 

despeses energètiques i que també és capaç de secretar substàncies endocrines amb 

propietats antiinflamatòries i que proporcionen una millorar resistència a la insulina a causa 

de l’alliberació d’alguns factors com puguin ser el factor de creixement fibroblàstic-21 

(FGF21) i el factor de creixement transformant β (TGFβ) [10, 77].  La idea és molt 

prometedora però encara no hi ha suficient evidència per assegurar-ne l’eficàcia, ja que els 

trasplantament porten complicacions com la resposta del sistema immunitari o la decadència 

de la funcionalitat del TAM trasplantat amb el temps. Per evitar possibles respostes del 

sistema immune no desitjades un possible mecanisme terapèutic consisteix en l’aïllament de 

cèl·lules del pacient quan es fa un liposucció o mitjançant una biòpsia, manipular-les i 

tractar-les ex vivo amb factors que promouen la diferenciació del TAM i, a continuació, 

trasplantar aquestes mateixes cèl·lules al pacient, unes cèl·lules amb característiques 

típiques de TAM funcional per augmentar la despesa energètica de l’individu tractat [78].  

 

8. Característiques genètiques que provoquen una disminució de l’activitat del 

TAM 

Degut al paper central que ocupa el TAM en el metabolisme normal s’ha suggerit que 

mutacions en certs gens, especialment al de l’UCP1, podrien tenir efectes significatius sobre 

l’homeòstasi global de l’organisme. Resulta evident que determinades mutacions en alguns 

gens essencials per a l’activació de la termogènesi repercuteixin en l’estat de salut dels 

pacients obesos. Els estudis basats en la supressió gènica encara donen més evidència de 

la importància de la dissipació energètica per a perdre pes. En un estudi de canadienses 

francesos es va trobar un polimorfisme més freqüent entre les persones més propenses a 



26 

 

guanyar pes [79]. Una variant de nucleòtid -3826 A  G en el promotor de l’UCP1 es va 

associar amb una reducció de l’efecte termogènesi dels aliments fins i tot després de 

l’estimulació simpàtica [80]. El mateix es va observar en un altre estudi amb la substitució 

del triptòfan 64 per arginina (64Trp/Arg) en el receptor β3-adrenèrgic. Aquest polimorfisme 

es troba estretament lligat al deterior de l’activitat del TAM i l’acumulació de grassa visceral 

relacionada amb l’edat [81]. En una altre estudi es va fer l’anàlisi dels canvis en el patró 

d’expressió gènica del teixit adipós subcutani de persones després sotmetre’s a una 

restricció calòrica durant 6 mesos. Els resultats varen mostrar diferències en el patró 

d’expressió gènica del teixit adipós subcutani abdominal entre els pacients que continuaven 

perdent pes a mesura que estaven a dieta i els pacients recuperaven pes independentment 

de la composició en macronutrients de la dieta i de la ingesta total d’energia. Per exemple, 

es va veure que els subjectes que seguien guanyant pes presentaven un reducció de la 

regulació dels gens mitocondrials. En canvi, no es varen mostrar canvis significatius entre el 

grup que perdia pes i el que en guanyava en la regulació gènica associada a la vies 

inflamatòries i la proliferació cel·lular. Aquests resultats mostren la importància metabòlica 

del teixit adipós i la posen de manifest la relació que existeix entre la capacitat dels adipòcits 

per dur a terme la fosforilació oxidativa de forma eficient i la regulació del pes corporal, 

l’obesitat i les seves complicacions [82]. També s’ha vist que els fills de pares obesos tenen, 

de mitjana, uns requisits d’energia 20% menors als que presenten els fills de pares amb un 

pes normal [83]. Les nostres característiques genètiques, entre d’altres factors, podrien 

explicar la predisposició que tenen algunes persones a guanyar pes o les dificultats per a 

perdre’l.   

 

9. Projecte d’investigació que estudia la marronització del TAB com a mecanisme 

per a prevenir/curar l’obesitat. DIABAT.  

El projecte europeu DIABAT sorgeix davant la necessitat de noves estratègies eficaces per a 

fer front a l’elevada incidència d’obesitat, diabetis mellitus II i les complicacions associades. 

Actualment hi ha fàrmacs disponibles però no són suficients i s’ha fet imprescindibles la 

posada en marxa d’una investigació basada en altres estratègies innovadores. Simplement 

perquè aquestes malalties s’han convertit en les principals causes de mort en els països 

accidentals i això suposa uns costs sanitaris estimats de més de 30 milions d’euros per a la 

any a la Unió Europea. L’any 2007 la Comissió Europea va publicar el Llibre Blanc sobre “La 

Estratègia Europea sobre problemes de salut relacionats amb la Nutrició, Sobrepés i 

Obesitat” per intentar posar fi a aquesta situació. DIABAT, un projecte de col·laboració amb 

el suport de la Comunitat Europea, es menciona especialment en aquest treball perquè 

precisament es basa en la finalitat d’estudiar possibles tractaments terapèutics contra 

l’obesitat usant el TAM i els adipòcits “brite” com a principal diana, un teixit important per a la 
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captació de glucosa, la degradació de lípids i la dissipació de l’energia en forma de calor. 

L’enfocament multidisciplinari del projecte integra els últims avenços tecnològics i 

conceptuals desenvolupats per als participants científics i industrials, incloent els 

coneixements de genòmica funcional en la biologia del TAM i assajos amb pacients amb la 

finalitat de desenvolupar teràpies innovadores centrades en el consum d’energia per part del 

TAM. Així, reuneix universitats (entre les quals la UIB), institucions de recerca, una gran 

empresa biotecnològica i 2 PIME perquè puguin aportar les seves recerques i coneixements 

sobre la funció, disfunció i regulació fisiològica dels adipòcits marrons. Els grups 

investigadors del projecte, que es va posar en marxa l’any 2011 fins al 2015, es troben 

localitzats en 12 països diferents d’Europa, amb una finalitat en comú d’ajudar a l’elevada 

quantitat de persones que pateixen obesitat, sobrepès, diabetis mellitus tipus II i tots els 

problemes cardiovasculars que aquestes malalties duen associats i que impedeixen dur a 

terme una vida normal i saludable (www.diabat.org). 

 
10. Conclusions 

L’obesitat és una malaltia cada vegada més incident a Europa i a tot el món que suposa 

greus repercussions per als pacients que la pateixen i uns costs sanitaris molt elevats. Per 

aquest motiu s’ha fet necessari cercar alternatives terapèutiques basades en augmentar la 

despesa energètica per tal d’assolir un balanç energètic negatiu, perdre pes, augmentar la 

sensibilitat a la insulina, reduir la glucolipotoxicitat i disminuir la inflamació del TAB, un teixit 

que emmagatzema energia i que secreta citoquines proinflamatòries en excés en els 

individus obesos. Actualment els tractament contra l’obesitat es centren en reduir el consum 

de la ingesta i les dades epidemiològiques ens evidencien que això no funciona. Per tant, 

per què no actuar sobre l’altre part de la balança i intentar augmentar el consum energètic 

total? Molts estudis sobre els quals he parlat en aquest treball i molts altres intenten 

descobrir el funcionament del TAM per aquest motiu, un teixit que capta i metabolitza 

glucosa i àcids grassos i és capaç de dissipar l’energia que proporcionen en forma de calor. 

Sobretot des del moment en que es va saber que els humans adults tenim depòsits de TAM, 

aquest fet encara s’acosta més a una realitat. I no només això, sinó que també s’ha vist que 

una estimulació prolongada del SNS provoca l’aparició d’adipòcits “brite” entre els depòsits 

de TAB. Així, els preadipòcits que s’haurien diferenciat a adipòcits blancs per fer la seva 

funció d’emmagatzemar energia poden seguir un altre procés de diferenciació que els 

confereixi la capacitat de gastar energia, o bé els adipòcits blancs ja diferenciats poden 

transdiferenciar-se per adquirir característiques funcionals d’adipòcit marró. Se sap que hi ha 

determinats  factors endògens que intervenen en el procés d’activació de la termogènesi que 

podrien representar futures dianes terapèutiques. La leptina i determinats neuropèptids són 

capaços d’estimular el SNS; els pèptids natriurètics cardíacs, i el factor FGF21 actuen a 
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nivell dels receptors de β-adrenèrgics situats a la membrana plasmàtica dels adipòcits; 

finalment, l’àcid retinoic i la T3 regulen l’expressió del gen de l’UCP1. Aquests factors, 

doncs, podrien ser la diana de determinats fàrmacs o ser administrats com a fàrmac en sí 

sempre que s’arribi a tenir l’evidència suficient de la seva efectivitat i seguretat. L’efedrina o 

alguns agonistes β-adrenèrgics també estimulen l’activació del TAM i la marronització. De la 

mateixa manera ho poden fer alguns components dietaris com la capsaïcina (activa el SNS), 

la fucoxantina (actua a nivell de receptors de membrana) o el resveratrol (capaç de regular 

l’expressió gènica de L’UCP1). Queda ben clar que hi ha un porta oberta cap a l’enteniment 

detallat del mecanisme d’activació del TAM, la inducció de la formació d’adipòcits “brite” en 

humans i el coneixement de les molècules que caracteritzen cada tipus tissular amb 

l’objectiu de per poder establir dianes terapèutiques i esbrinar com actuen diversos agents 

de la dieta en aquests mecanismes. D’aquesta manera, els esforços es destinen a poder 

trobar un tractament que veritablement pugui ajudar a les persones que pateixen sobrepès, 

obesitat i totes les complicacions i alteracions patològiques associades que dificulten el fet 

de poder dur a terme una vida normal i que fins i tot poden arribar a acabar amb la mort en 

molts de casos.  
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