L’obesitat: no només
una qüestió estètica
Grup de Recerca en Diabetis
i Malalties Metabòliques Associades
Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili

Coneix el nostre grup!
Qui som i què fem?
Nosaltres, el Grup
de Recerca en
Diabetis i Malalties
Metabòliques
Associades
(DIAMET) ens
trobem a l’Institut
d’Investigació
Sanitària Pere Virgili,
dins l’Hospital Joan
XXIII de Tarragona.

La nostra recerca se
centra a estudiar el
teixit adipós com a
component clau en el
desenvolupament de
malalties associades
a l’obesitat.
Els investigadors
clínics i bàsics
treballem braç a braç
per tal que les
troballes científiques
serveixin als
pacients!

Sobre què investiguem?

Segueix la nostra recerca a:

@DiametT
https://www.diamet.org
Organitza:
Som Grup UB:

Amb el suport de:

GRÀFIC O IMATGE

El teixit adipós en l’obesitat
Què és l’obesitat?
El sobrepès i l’obesitat són malalties en què hi ha una acumulació excessiva de greix al cos, la
qual cosa representa un perill per a la salut. Aquestes malalties incrementen molt el risc de
patir altres patologies, com ara la diabetis, malalties cardiovasculars i càncer.

El teixit adipós

Teixit adipós d’un donant prim sa.

El teixit adipós o greix corporal és un tipus de teixit connectiu compost principalment per
adipòcits, a més d’altres cèl·lules. La funció principal del teixit és la d’emmagatzemar
energia en forma de lípids (greix). En el cos, el podem trobar majoritàriament al voltant dels
òrgans interns (greix visceral) i sota la pell (greix subcutani).

Teixit adipós d’un donant obès.

Per què és diferent en l’obesitat?

INFLAMACIÓ

Les cèl·lules mare del teixit adipós
Com les aïllem?

Cèl·lules mare del teixit adipós

Funcions
Les cèl·lules mare del teixit adipós poden modular
el nostre sistema immunitari.

...i també es poden diferenciar a altres tipus
cel·lulars!

Les cèl·lules mare del teixit adipós tenen un gran poder immunoregulador
gràcies a les diferents accions que exerceixen sobre diversos tipus
cel·lulars del sistema immunitari.

Aquestes cèl·lules també es poden diferenciar in vitro en altres
tipus cel·lulars, que alhora són components de diferents teixits.

