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Quin era l’objectiu del projecte?  

Definir les propietats biològiques de les cèl·lules progenitores adiposes i el seu paper 

en l'obesitat humana. A més, volíem identificar i validar els principals reguladors de la 

diferenciació adipogènica. Amb tota aquesta informació, es pretén poder desenvolupar 

un abordatge terapèutic per al tractament de l’obesitat i de la diabetis de tipus 2.  

   

Què han descobert?  

Fins aquest moment, hem identificat:   

1) Que els precursors adipocitaris provinents de pacients obesos tenen una signatura 

característica en la metilació del seu ADN, la qual té un impacte significatiu sobre el 

fenotip metabòlic dels adipòcits madurs en què es diferenciaran.   

2) La proteïna TBX15 que opera com un regulador metabòlic, clau dels adipòcits.   

3) La proteïna TP53INP2 que és un regulador de l’adipogènesi, tant en el cas del teixit 

adipós blanc com del teixit adipós marró.  

4) Que la diabetis de tipus 2 afavoreix l’alliberament de proteïnes a l’espai 

extracel·lular, possibles biomarcadors dels esdeveniments fisiopatològics subjacents a 

aquesta malaltia.   



  
 

Específicament, hem identificat el paper clau de noves proteïnes amb potencial 

terapèutic en el tractament de l’obesitat i de les comorbiditats associades.  

 

Quina aplicació pràctica tindrà aquest resultat?  

Hem de determinar algunes de les alteracions que es produeixen en la biologia dels 

ASCs durant l’obesitat humana i els mecanismes responsables d’aquestes alteracions. 

A més, les observacions relatives a les proteïnes TBX15 i TP53INP2 permeten 

proposar-les com a possibles dianes terapèutiques en el tractament de l’obesitat i de la 

diabetis de tipus 2. La informació obtinguda servirà de base per al desenvolupament de 

noves teràpies farmacèutiques específiques en el camp de la diabetis i l’obesitat.   




