
 
 

Obesitat en els pares, obesitat en els fills? 

Una perspectiva global dels factors genètics de la obesitat 

 
M. Antelo, C. Aymerich, C. Bastons, A. Y. Kilian. 

 
Nutrició humana, Grau en Medicina.  

Universitat Pompeu Fabra i Universitat Autònoma de Barcelona, 2014 
 

Paraules clau: gen, obesitat, nens, epigenètica, infantesa, monogenic 
 

Introducció 

L’obesitat és una malaltia caracteritzada per 
l’acúmulació anormal de teixit adipós. Podem dir que 
una persona és obesa quan presenta un Índex de Massa 
Corporal (IMC) igual o superior a 30. 

 
Durant molts anys, la obesitat ha estat considerada 

un problema fonamentalment estètic, però aquesta 
visió ha anat perdent pes al llarg de les últimes dècades 
a favor de l’actual. Avui dia l’obesitat està considerada 
una malaltia de gran impacte sanitari, donat el gran 
nombre de comorbilitats associades a la mateixa i a 
l’augment en la seva prevalença. L’impacte de la 
obesitat en el desenvolupament de les malalties 
cròniques més prevalents de la nostra societat – com la 
diabetis mellitus tipus II, les malalties cardiovasculars 
o un nombre creixent de càncers – està àmpliament 
reconegut per la OMS. 

 
La prevalença de la obesitat varia en funció del grau 

de desenvolupament i dels hàbits alimentaris i culturals 
de cada país. A Espanya, un 22,9% de la població 
adulta presenta obesitat, mentre que en països com els 
Estats Units d’Amèrica aquest percentatge augmenta 
fins als 35,7%. Pel que fa a la obesitat infantil, les 
dades són igualment alarmants: un 19,1% dels menors 
d’edat espanyols presenten obesitat. 

 
L’origen i les causes de la obesitat han constituït 

durant les últimes dècades un intens tema de debat. 
Existeix evidència de que en més del 95% dels casos, 
la causa de obesitat presenta un important component 
ambiental associat al sedentarisme i als hàbits dietètics. 
Tot i així, és àmpliament acceptada l’existència d’una 
susceptibilitat genètica que predisposa a l’acúmulació 
de greix i la conseqüent aparició de sobrepès i obesitat. 
El paper de la genètica queda patent quan s’observen 
diferències en la prevalència de l’obesitat entre les 
diferents ètnies (hispanoamericans, afroamericans i 
caucàsics) que no poden ser solament explicades per 
diferències socioeconòmiques, ambientals o d’estil de 

vida.1 L’epidemiologia genètica ha estat de gran ajuda 
a l’hora de quantificar la importància de l’heredabilitat 
en l’obesitat.  

 
Existeixen tres formes diferents d’obesitat des del 

punt de vista genètic. 
 
En primer lloc trobem les obesitats monogèniques, 

que constitueixen una part ínfima de les obesitats – es 
calcula que entre el 2 i el 3% del total –, ja que aquesta 
sol ser una malaltia complexa i multifactorial. 

Un segon tipus són els síndromes pleiotròpics amb 
manifestació clínica d’obesitat. En molts d’aquests 
síndromes s’observa una hiperfàgia severa deguda a 
disfunció del sistema nerviós central. Aquest seria el 
cas del Síndrome de Prader-Willi. 

Les formes poligéniques d’obesitat són les més 
prevalents: són responsables del 40-80% dels casos 
d’obesitat. S’han descrit més de 600 gens o regions 
cromosòmiques que podríen estar relacionades amb el 
desenvolupament de l’obesitat, però en aquest estudi 
només es tractaran aquells que tinguin un major 
impacte.2 

 
El present estudi suposa una breu revisió del 

coneixement actual de la genètica de la obesitat. La 
quantitat de coneixement científic sobre aquest 
assumpte és molt gran i augmenta dia rere dia, per 
aquest motiu, el present treball es centra únicament en 
aquells gens i mecanismes demostrats i ben establerts. 

 

Objectius 

Obtenir una perspectiva global dels factors genètics 
implicats en els diferents tipus d’obesitat, incidint 
especialment en la rellevància d’aquests factors en el 
subconjunt total de la població afectada. 
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Materials i mètodes 

Per tenir una visió global sobre el tema ens hem 
basat en llibres. Tot seguit, hem fet una cerca metòdica 
en les següents bases de dades: 

PubMed, SciELO (Scientific Electronic Library 
Online), ScienceDirect (Elsevier), DOAJ (Directory of 
Open Access Journals) i Science Citation Index Ex-
panded (Web of Science) de Reuters. 

Les paraules clau emprades han estat gene, obesity, 
child, childhood, epigenetics i monogenic. 

 
Hem exclòs publicacions anteriors a l'any 2007 per 

garantir dades actualitzades. La informació obtinguda 
sobre els diferents gens ha estat contrastada emprant 
dues o més fonts no relacionades, que es basessin en 
dades diferents. Com a referència hem pres la base de 
dades OMIM (Online Mendelian Inheritance Man), 
editada pel McKusick Institute of Genetic Medicine de 
la Johns Hopkins University. 

Hem escollit preferentment revistes científiques amb 
factors d'impacte elevats. 

 
Per organitzar la bibliografia hem emprat el progra-

ma Mendeley. 
 

Resultats 

La obesitat es considera en la majoria dels casos una 
malaltia complexa i multifactorial, nascuda de la 
interacció entre factors genètics, conductuals i 
ambientals que poden influir en la resposta a la dieta i 
l’exercici físic. Nombrosos estudis han demostrat que 
la predisposició a la obesitat tendeix a agrupar-se en 
famílies, i que la seva prevalença és més similar entre 
aquelles persones genèticament relacionades que entre 
aquelles no relacionades. Algunes de les 
característiques de la genètica de la obesitat que en 
dificulten l’estudi són les següents: 
‐ Heterogeneïtat genètica: existeixen molts gens 

amb un paper demostrat en la regulació de 
l’IMC i en la probabilitat de desenvolupar 
obesitat. 

‐  Heterogeneïtat al·lèlica: diferents variants dins 
del mateix gen poden donar lloc a alteracions 
metabòliques semblants. 

‐ Penetrància incomplerta. 
 
A grans trets, mitjançant estudis familiars s’ha 

establert i demostrat que existeix una major correlació 
en l’IMC d’individus amb una base genètica comuna 
que entre individus no relacionats genèticament, 

independentment de l’ambient – entès com el conjunt 
de la dieta, els hàbits de vida, l’exercici físic i altres 
factors amb una incidència coneguda en l’IMC 
corporal –. Se’n desprèn, per tant, una rellevància 
innegable de factors genètics en la obesitat. 

 
Estudis posteriors han demostrat també que el risc de 

patir obesitat d’un nen és 4 vegades superior si un dels 
seus pares és obès, i 8 vegades major si els dos 
progenitors ho són. A més, el patró de distribució del 
greix corporal també segueix la mateixa tendència que 
el dels pares.   

 
El coneixement actual sobre la genètica de la obesitat 

és extens i en permanent evolució. Existeix una gran 
quantitat d’estudis centrats en aquest tema, per la qual 
cosa en el present treball només apareixen aquells gens 
relativament coneguts i amb un mecanisme d’acció 
conegut i establert. 

 
Obesitat infantil associada a síndromes genètics 
 
Actualment es té constància d’aproximadament 30 

síndromes que presenten obesitat com a part del quadre 
clínic, i que usualment s’acompanya de retràs cognitiu 
i dismorfies, entre d’altres.  

 
Alguns síndromes d’aquestes característiques són 

resultat d’anormalitats cromosòmiques, i d’altres són 
formes monogèniques amb efectes pleiotròpics. Alguns 
exemples són el ja mencionat síndrome de Prader-Willi 
– el més comú, amb una incidència d’1 de cada 25.000 
recent nascuts, i que s’associa a una anormalitat 
cromosòmica del cromosoma 15 relacionada amb el 
silenciament genètic –, o el síndrome de Bardet-Biedl, 
associat en aquest cas a una anormalitat monogènica 
amb efectes pleiotròpics. 

 
En molts casos no es coneix la funció de les 

proteïnes codificades pels gens afectats, malgrat haver 
localitzat i cartografiat els gens causants. 
 

Les obesitats monogèniques 
 
Les obesitats monogèniques són aquelles obesitats 

causades per la presència o absència d’un únic gen. 
Aquests gens s’associen amb obesitats d’inici en la 
infància i corresponen a gens relacionats amb la 
ingesta. La prevalença d’aquest tipus d’obesitats és 
molt reduïda – entre un 2 i un 3% del total, malgrat que 
representen fins al 10% de les obesitats severes d’inici 
temprà –, i actualment es té coneixement d’onze gens 
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amb aquestes característiques. A continuació s’exposen 
els principals3,4,5: 
 
 Leptina i receptor de leptina (Ob i Ob-R): La 

leptina és una hormona sintetitzada i alliberada a 
la circulació sanguínia pel teixit adipós en 
resposta a la sobrealimentació. Quan interacciona 
amb els seus receptors al cervell, informa del 
nivell de les reserves de greixos de l’organisme i 
produeix canvis en el comportament alimentari 
(aparició de la sacietat), així com un increment de 
l’activitat metabòlica. Els nivells de leptina 
augmenten exponencialment amb la massa grassa 
i solen estar augmentats en persones amb obesitat, 
que en són resistents o insensibles.  
Els gens humans codificants per la lectina i el seu 
receptor s’anomenen gen Ob i Ob-R 
respectivament, i s’han cartografiat en el 
cromosoma 7. Tenen un patró d’herència 
recessiva, i les seves mutacions s’associen a una 
desaparició completa de la lectina sèrica o de la 
seva activitat, que ocasiona un fenotip 
caracteritzat per una obesitat severa, hiperfàgia i 
hiperinsulinèmia. No obstant, la freqüència en la 
població amb obesitat d’aquestes mutacions és 
extraordinàriament baixa. 

 
 Receptor de melanocortina (MC4-R): És la 

causa d’obesitat monogènica més freqüent, ja que 
el gen codificant per a aquest receptor presenta un 
patró d’herència dominant. Els individus amb 
dèficit de MC4-R presenten hiperfàgia des del 
primer any de vida, que es correlaciona amb un 
creixement accelerat durant la infància i 
hiperinsulinèmia greu, entre d’altres afeccions. 

 
 Gen de la propiomelanocortina (POMC): La 

deficiència d’aquest gen – que presenta un patró 
d’herència recessiu – s’associa amb l’aparició 
d’obesitat greu d’inici infantil acompanyada 
d’insuficència de corticotropina, hipotiroïdisme 
per dèficit de la hormona estimulant de la tiroides 
i coloració pelroja.  

 
 Gen de la prohormona convertasa (PCSK-1): 

La deficiència d’aquest gen – que presenta un 
patró d’herència recessiu – s’associa amb 
l’aparició d’obesitat greu acompanyada de la 
deficiència de gonadotropines, hormona 
luteïnitzant, corticotropina i hipoglucèmies greus. 

 
 

Les obesitats poligèniques 
 
A dia d’avui s’han identificat més de 600 al·lels 

associats amb un increment de l’IMC. Les mutacions 
en aquests gens no són la causa de l’obesitat, sinó que 
n’afavoreixen l’aparició en un ambient obesogènic. A 
continuació es presenten alguns dels gens amb un 
paper més ben conegut. 

 
 Proteïnes desacoblants de la termogènesi 

(UCPs): Es troben en la membrana interna del 
mitocondri i juguen un paper molt important en la 
termogènesi mitjançant el desacoblament de la 
fosforil·lació oxidativa. Degut al seu paper en la 
regulació de la despesa energètica semblen tenir 
un paper important en l’heredabilitat de l’obesitat, 
però estudis recents posen en dubte el seu grau de 
rellevància. 

 
 Adenorreceptors (ß2 i ß3-adrenèrgics): 

L’activació d’aquests receptors estimula la lipòlisi 
del greix visceral. Alteracions en els receptors ß3 
disminueixen la despesa metabòlica basal, 
provocant un augment de l’IMC entre d’altres 
alteracions importants. Pel que fa al receptor ß2, 
és el principal receptor lipolític. L’al·lel Glu27 
està associat amb l’obesitat, tot i que la força 
d’aquesta associació varia molt entre els diferents 
grups ètnics i els dos sexes. 

 
 Proteïna convertasa 1 (PC-1): La PC-1 és un 

enzim que escindeix les prohormones per obtenir 
les seves formes intermèdies o completes. Actua a 
nivell cerebral, a les cèl·lules neuroendocrines. 
Per exemple, és l’enzim responsable del primer 
pas de biosíntesis de la insulina. Variants d’aquest 
gen s’associen a obesitat, augment del risc 
d’intolerància a la glucosa i diabetis mellitus tipus 
II.6 

 
 Gen dioxigenasa α-cetoglutarat-depenent 

(FTO): Gen que codifica per una desmetilasa del 
DNA. Diversos estudis han associat 
polimorfismes d’aquest gen amb major risc a patir 
obesitat i diabetis mellitus tipus-2. 7  

 
 Gen induït per la insulina (INSIG-2): Gen que 

codifica per una proteïna que bloqueja les 
proteïnes implicades en el processament d’esterols 
al reticle endoplasmàtic.8  
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 Gen del domini de tetramerització del canal de 
potassi 15 (KCTD15): Aquest gen juga un paper 
en la repressió de la transcripció d’AP-1 α, que al 
seu torn inhibeix l’activitat de C/EBP, un inductor 
de l’adipogènesi. La mutació de KCTD15 
s’associa a la obesitat secundària a una inducció 
exagerada de l’adipogènesi. 

 
L’epigenètica i la obesitat 
 
És conegut que el patró d’expressió de certs gens 

pot veure’s alterat depenent del medi (com l’estat de 
salut i els hàbits de la mare) que rodeja l’individu 
durant l’estadi fetal i la lactància. Factors com el 
tabaquisme, l’estrès, l’alimentació, els nivells de 
glucosa, la mida de l’úter matern o el guany de pes 
durant la gestació, poden repercutir en l’expressió 
genètica del fetus originant canvis interns en els seus 
òrgans i teixits per adaptar-lo al medi. Aquests factors 
sobretot són decisius en el creixement fetal – ja que els 
gens del fetus estan controlats per factors de 
creixement de la mare- i el grau d’adipositat: 
gestacions en un medi obesògen doten el fetus d’una 
gran capacitat per emmagatzemar energia, cosa que 
facilitarà l’aparició d’una obesitat posterior.  

 
De tots els mecanismes medioambientals coneguts, la 

nutrició és un dels més influents. Durant la vida 
intrauterina, tant l’excés com el defecte de nutrients en 
la dieta de la mare desencadenen mecanismes 
epigenètics que condicionen canvis estructurals i 
hormonals, generant fenotips caracteritzats per 
hiperfàgia i obesitat, amb alteració de la funció de 
l’adipòcit i de la capacitat per la activitat física. S’ha 
comprovat que dietes maternes riques en greix 
tendeixen a produir obesitat, i que dietes maternes 
riques en carbohidrats durant l’embaràs s’associen a 
una posterior aparició de diabetis en els fills. Les dietes 
maternes riques en proteïnes, a part d’estar 
relacionades amb una major incidència d’hipertensió, 
poden alterar la resposta hormonal a l’estrès (per 
exemple a través del cortisol) en el nen i posteriorment 
en l’adult.  

 
Treballs recents també han posat de manifest que la 

obesitat materna i els canvis metabòlics que 
l’acompanyen - l’elevat percentatge de greixos en sang, 
principalment triglicèrids; la presència de factors 
inflamatoris relacionats amb la obesitat, com la 
interleucina VI, el factor de necrosis tumoral α, o altres 
adipocitoquines inflamatòries; factors dietètics 
tradicionalment associats a la obesitat, com són els 

greixos i sucres – poden, a través de marques 
epigenètiques, afavorir l’aparició d’obesitat en nens 
nascuts en aquestes circumstàncies.  

 

Discussió 

Tal i com s’ha discutit prèviament en aquest treball, 
la obesitat és considerada avui en dia com un dels 
problemes socials i sanitaris més importants del segle 
XXI, especialment en els països desenvolupats però 
cada vegada més en els països en vies de 
desenvolupament. 

 
La obesitat es caracteritza per ser, en la majoria de 

casos, una malaltia crònica de llarga evolució i amb un 
origen multifactorial. El paper de la genètica en 
aquesta malaltia ha estat àmpliament discutit durant la 
última dècada, per bé que una certa rellevància dels 
factors genètics està ben acceptada. Per exemple, s’ha 
demostrat que el risc de patir obesitat d’un nen és 4 
vegades superior si un dels seus pares és obès, i 8 
vegades major si els dos progenitors ho són. 

 
A dia d’avui s’han identificat més de 600 al·lels 

associats a un increment de l’IMC i eventualment a una 
major incidència d’obesitat. Alguns d’aquests gens – 
una clara minoria – tenen un mecanisme d’acció 
conegut i es coneix el paper de les proteïnes per les que 
codifiquen, però en la majoria de casos es tracta de 
simples associacions estadístiques sense mecanisme 
conegut. Contínuament s’identifiquen nous al·lels i 
mutacions amb aquestes característiques. 

 
Per altra banda, en el moment de presentar aquest 

treball s’han identificat onze gens causants d’obesitats 
monogèniques, el més prevalent i important de tots ells 
el gen codificant pel receptor de melanocortina (MC4-
R). La presència de certs al·lels d’aquests gens 
s’associen a una obesitat d’inici en la infància, sovint 
acompanyada d’altres signes i símptomes que 
s’agrupen sota quadres sindròmics característics. No 
obstant, la prevalença d’aquests gens entre la població 
amb obesitat és extremadament baixa, i oscil·la entre el 
2% i el 3% depenent de l’estudi. 

 
Pel que fa al paper de l’epigenètica en el 

desenvolupament d’obesitat, les troballes estan encara 
menys definides que aquelles relacionades amb la 
obesitat poligenètica. S’ha demostrat estadísticament 
que el patró de certs gens relacionats amb l’IMC es pot 
veure afectat per l’entorn fetal durant la gestació. La 
dieta seguida per la mare durant l’embaràs i les seves 
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ganàncies o pèrdues de pes hi tenen una rellevància 
especial, però hi ha altres factors que també poden 
incidir-hi, com el tabaquisme o la mida de l’úter 
matern. 

 
En conclusió, es pot dir que la obesitat és, en la 

inmensa majoria de casos, una malaltia multifactorial, i 
les obesitats monogèniques constitueixen un 
percentatge molt petit del total. Per bé que els factors 
genètics hi tenen una certa influència – que varia 
depenent de l’individu en qüestió – l’origen fonamental 
de la obesitat radica en l’ambient. 

 
Constantment apareixen nous articles i publicacions 

que fan referència a aquests assumptes, i de cara al 
futur és important obtenir una major comprensió 
genètica d’aquesta malaltia per tal d’identificar 
possibles mecanismes i dianes terapèutiques. No 
obstant, de cara a la remediació, és indispensable posar 
l’èmfasis en els factors ambientals, fonamentalment en 
la dieta, l’exercici físic i els hàbits de vida saludables. 
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