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Quin era l’objectiu del projecte?  

Caracteritzar l’expressió de neuregulines i els receptors ERBBs en el teixit adipós humà 

en associació a l’obesitat i sensibilitat a la insulina, i estudiar el possible rol d’aquests 

factors en el procés de diferenciació adipocitària i en la fisiologia de l’adipòcit.  

  

Què han descobert?  

- Que la neuregulina 4 és un marcador nou de cèl·lules amb potencial termogènic en el 

teixit adipós humà.  

- Que la neuregulina 2 s’associa a marcadors adipogènics en el teixit adipós humà.  

- Que el receptor EGFR juga un paper important en la funcionalitat del teixit adipós, 

millorant-ne el potencial adipogènic.  

- Que els receptors ERBB2 i ERBB4 estan significativament associats a l’obesitat, cosa 

que suggereix que poden tenir un rol obesogènic.  

- Que en pacients no diabètics, els nivells de neuregulina 4 en sèrum no es 

correlacionen amb obesitat o amb els paràmetres metabòlics associats, com sensibilitat 

a la insulina, hiperglucèmia, dislipèmia o inflamació subclínica.  



 
 

Quina aplicació pràctica tindrà aquest resultat?  

Els resultats d’aquest estudi suggereixen que potenciant l’expressió d’NRG4 o reduint 

l’activitat d’ERBB2 i, possiblement, d’ERBB4 en teixit adipós humà, podria ser una nova 

estratègia per combatre l’obesitat i facilitar la pèrdua de pes. D’altra banda, l’activació 

del receptor EGFR i la producció d’NRG2 podria tenir efectes positius en la fisiologia del 

teixit adipós en subjectes obesos i, en conseqüència, millorar els trastorns metabòlics 

associats. Malgrat tot, ara caldria fer experiments en models animals per confirmar les 

conclusions obtingudes i poder considerar la translació clínica de les troballes actuals.  


