
Organitza:

Amb el suport de:

Som Grup UB:

Grup de Metabolisme Molecular i
Patologies Associades
Universitat de Barcelona i CIBERobn

El greix, amic o enemic?

El greix blanc és el nostre magatzem d’energia.

Està format per unes cèl·lules esfèriques

anomenades adipòcits. Aquests poden desar a

dins seu nutrients en forma de greixos per tal de

mantenir-nos actius.

És una funció molt important: Sense greix blanc,

hauríem d’estar menjant tota l’estona!

Obesitat i diabetis, epidèmies del segle XXI 

Si mengem més calories de

les que gastem, els adipòcits

blancs s’omplen.

L’obesitat és una malaltia

que consisteix en una

expansió exagerada del greix

blanc a conseqüència

d’aquest desequilibri

energètic. Quan els adipòcits

no poden emmagatzemar

més sucres o greixos, poden

aparèixer altres malalties

greus, com ara la diabetis.

A l’estat espanyol, el 20% de

la població pateix obesitat!

El greix marró: un aliat
contra la obesitat!
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L’obesitat depèn de factors genètics,

psicològics i socio-econòmics, no

només de què mengem o l’exercici.
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Què és el greix marró?

Com que el greix

marró agafa sucre

i greixos de la

sang per a cremar-

los, podrem reduir

els seus nivells en

pacients obesos.

A més, el greix

marró demanarà al

blanc les seves

reserves per a

cremar-les també i

baixarem de pes!

Com ens pot ajudar el greix marró?

El greix marró és molt diferent del blanc i està

format per adipòcits marrons.

En lloc d’emmagatzemar energia, el greix

marró en pot cremar per a produir escalfor

quan fa fred i mantenir la temperatura del cos.

Fins i tot pot cremar les reserves del greix

blanc i així fer que aquest desaparegui!

Mentre que el greix blanc és un magatzem de

calories, el greix marró és una caldera que en crema!
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COMBUSTIBLE

Senyals a
altres òrgans

PÈRDUA DE GREIX BLANC

Activant tot el nostre

greix marró podríem

cremar uns 500g de

greix blanc al mes!

Greix marróEls humans en tenim molta quantitat a

l’esquena quan som nadons, però es va

perdent amb l’edat. D’adults només en

trobem a zones concretes de la part

superior del cos, tot protegint òrgans vitals

del fred.

Gairebé tothom en té, però depèn de molts

factors: Edat, gènere, clima, greix corporal…



Com estudiem el greix marró al laboratori?

Per tal de saber si un

determinat tractament activa

el greix marró en humans,

podem detectar la seva

producció d’escalfor emprant

una càmera termogràfica.

Actualment, tenim poques eines per a

combatre aquestes malalties: Cal trobar

noves opcions, com ara demanar ajuda al

greix marró.

Ja coneixem algunes maneres d’activar-lo,

però… serem capaços de trobar en el futur

un medicament que ho faci?

Aquí és on entrem en joc els científics!

Objectiu final: Erradicar l’obesitat i la diabetis

Hipòtesi
Volem comprovar si el fàrmac A activa el greix marró i, per tant, si pot ser un possible

tractament contra l’obesitat o la diabetis.

L’escalfor consisteix en l’emissió d’infrarojos, que les càmeres termogràfiques poden captar 

com fan les càmeres de fotos normals amb la llum visible.
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Experimentació
Fem una fotografia tèrmica a

diferents persones abans i després

de donar-los el fàrmac A, a més de

a persones que no l’han pres.

Llavors, comparem la temperatura

del greix marró en tots dos

moments i en fem anàlisis

estadístiques.

Conclusions
Si la temperatura al greix marró de

les persones que han pres el fàrmac

A és més gran després de fer-ho,

podrem concloure que és un

activador del greix marró!

QUÈ POT ACTIVAR EL GREIX MARRÓ?
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