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Vivim més…

España: pirámides de població segons l’informe UN World Population Ageing (1950-2050)



Una epidemia global
• Les demències, incloent la malaltia d’Alzheimer (MA), són un dels

principals reptes de salut pública a nivell global. 

The Global Impact of Dementia 2013–2050. Alzheimer’s Disease International.
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Investigació en Alzheimer
• Què sabem del que passa en el cervell del malalt?

Cabdells de proteïna tau Plaques de proteïna beta-amiloide



La malaltia d’Alzheimer s’inicia dècades abans de 
l’aparició de símptomes
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Factors de risc NO modificables
• El paper dels gens

El

99%
dels casos 

són d’origen

multifactorial
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1%
dels casos de 
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Factors de risc modificables
• 5 de cada 6 fills de malalts d’Alzheimer NO desenvoluparan la malaltia

• Sabem que un de cada tres casos de Alzheimer és atribuible a factores 
que són modificables, i en conseqüència, potencialment evitable

Norton et al., Lancet Neurol 2014



Oportunitats per la prevenció
• Criteris diagnostics (basats en biomarcadors)

NIA/AA 2011
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Apostem per la Prevenció



• Creada al 2008

• La nostra visió: un futur sense Alzheimer

• La nostra missió: coneixement científic
per trobar solucions

• El nostre compromís: fomentar la 
inversió social, promoure la consciència
social i augmentar la investigació
científica com a prioritat estratègica

• Creada al 2012

• El nostre projecte científic: Prevenció de 
la malaltia d’Alzheimer

- Programa de prevenció primària

- Detecció precoç i prevenció

- Assaigs clinics de prevenció

- Plataforma de neuroimatge

• El nostre projecte social: Suport als
cuidadors



• L’estudi ALFA té com a objectiu principal caracteritzar la fase pre-clínica 
de la malaltia d’Alzheimer (abans de l’aparició de símptomes) per tal de 
dissenyar estratègies d’intervenció per prevenir o retrasar l’inici de la 
malaltia

• Es tracta d’un estudi longitudinal centrat en la 
indentificació de biomarcadors que permetin
predir i prevenir l’inici de la malaltia, molt 
abans que els primers símptomes apareguin

• Participants caracteritzats a multiples nivells



Estudi ALFA

• Informació Clínica: història familiar, informació sociodemogràfica, 
characterístiques antropomètriques, exàmen físic, història mèdica…

• Avaluació Cognitiva: tests cognitius, qüestionaris de personalitat i salut
mental… 

• Estils de vida: qualitat de vida, dieta, activitat física, hàbits tòxics, 
sobrecàrrega del cuidador…

• Mostres biològiques: sang (extracció DNA)

• Neuroimatge: seqüències de MRI structural i funcional



Parcicipants estudi ALFA

• 2,743 participants de 45 a 74 anys d’edat

• Gran poporció de fills/filles de malalts d’Alzheimer

• Cognitivament sans al moment del reclutament

• Sense malalties cròniques amb potencial interferència en la cognició

• Absència de malalties neurodegeneratives ni psiquiàtriques

• Sense sospita de malaltia d’Alzheimer familiar (autosòmica dominant)





Característiques de la població ALFA

Molinuevo et al., 2016



Cohort enriquida amb factors genetics d’AD
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Molinuevo et al., 2016



Programa de Recerca ALFA



Informació adicional en sub-estudis específics

• ALFA Genètica i Neuroimatge (N=2000)

- Protocol bàsic MRI (sMRI, rs-fMRI, DWI)

- Genotipat a nivell de genoma complet, GWAS (NeuroArray)

• ALFA+ (N=400)

- Protocol avançat MRI (sMRI, rs-fMRI, DWI, ASL, espectroscòpia, dinàmica CSF)

- PET d’amiloide i de FDG  

- Biomarcadors en liquid cefaloraquidi (CSF)



Fenotips de neuroimatge
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Projectes de Recerca
• Cognició clínica:

- Memory Binding Test; Queixa subjectiva; Reserva cognitiva; 
Efectes de la pràctica en el rendiment cognitiu…

• Epidemiologia:

- Pol·lució, espais verds i soroll; Bilingüisme; Qualitat del son; 
Envelliment saludable; Interaccions GxE…

• Neuroimatge:

- Troballes accidentals; caracterització endofenotips quantitatius en 
preclínica; modulació genètica d’endofenotips cerebrals…



• Programa de control i intervenció sobre els factors de risc de la malaltia
d’Alzheimer (N=400)

• Factors de risc modificables: 

- Estils de vida: tabac, alcohol, 
activitat física, dieta, 
estimulació cognitiva

- Cardiovasculars: hipertensió, 
obesistat, dislipèmia, 
diabetes



• Plataforma per realitzar assaig clínics a persones amb risc de 
desenvolupar la malaltia d’Alzheimer en un futur

• EPAD és un consorci que inclou 35 centres europeus (universitats, 
centres de recerca i indústria farmacèutica)

• EPAD crearà un registre de 24.000 persones provinents de 50 cohorts ja
existents a Europa. La cohort comptarà amb 6.000 persones, de les quals
1.500 iniciaran un assaig clínic adaptatiu de fase II

• BBRC-FPM co-lidera el projecte
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Conclusions
• Apostem per la prevenció de la malaltia d’Alzheimer

• La cohort ALFA representa una infraestructura de participants de mitjana
edat que inclou tot l’espectre de risc i centrat en la prevenció de la 
malaltia d’Alzheimer

• La cohort està enriquida en factors de risc de la malaltia (història familiar, 
APOE ɛ4, CAIDE) 

• La caracterització en profunditat dels participants de la cohort té com a 
objectiu estudiar els estadis inicials de la malaltia, la qual cosa serà clau
per identificar individus a risc de patir la malaltia i així desenvolupar
estratègies efectives de prevenció i intervenció
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