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Durant tot aquest temps que han
necessitat per crear la metodologia
i per tenir els permisos adients per
tirar-ho endavant, 360 persones els
han trucat interessades a formar-ne
part com a voluntaris.

Però no tothom ho pot ser per
què hi ha una sèrie de requisits.
D’aquests voluntaris, uns 60 podri-
en acabar formant part de la cohort,

explica Nina Gramunt, coordinado-
ra de l’estudi Alfa, que també està en
contacte amb les associacions de
pacients. Per trobar encara més
candidats, també s’està revisant la
informació del banc de cervells de
l’Hospital Clínic, explica Camí. “Vo-
lem contactar amb familiars que es-
tiguin entre les edats que seguirem,
encara que sigui de persones que ja
siguin mortes”, afegeix. Calculen

que trigaran un any i mig a reclutar
totes les persones que necessiten.

Als que finalment hi participin,
cada tres anys i durant tota la seva
vida se’ls farà una bateria de proves,
explica José Luis Molinuevo, direc-
tor científic de l’estudi. Hauran de
passar diversos tests per recollir da-
des sobre els seus hàbits i una ava-
luació cognitiva. També se’ls faran

proves d’imatge del cervell, se’ls
agafaran mostres d’orina i sang i
se’ls practicarà una punció lumbar
per recollir líquid cefaloraquidi i es-
tudiar els nivells de proteïna amiloi-
de d’origen cerebral. De fet, serà
com una revisió mèdica periòdica
molt completa. “La informació ac-
cidental que trobem sobre la seva
salut se li comunicarà, i la que no
tingui utilitat pràctica clínica, no”,
puntualitza Camí.

Mostres congelades
Totes les mostres biològiques que
es recullin es congelaran i es guar-
daran a -80 graus al biobanc de
l’IMIM perquè, a mesura que vagin
avançant les hipòtesis sobre què
causa la malaltia, es pugui tornar a
disposar del material per reanalit-
zar-lo. De moment hi ha teories que
apunten que l’acumulació de la
proteïna en plaques està relaciona-
da amb una inflamació del cervell,
amb la insulina o amb el risc cardio-
vascular. Però tot està per confir-
mar. Un dels fenòmens observats
és que un 30% de les persones que
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Es busquen 400 volunta-
ris entre 44 i 63 anys que
siguin fills o filles de per-
sones diagnosticades
d’Alzheimer i que cada

tres anys vulguin passar una sèrie
de proves. Formaran part de la co-
hort que ha de reunir la Fundació
Pasqual Maragall per iniciar l’estu-
di Alfa, que té per finalitat assolir un
ambiciós objectiu: frenar aquesta
malaltia neurodegenerativa molt
abans que n’apareguin els símpto-
mes. Actualment afecta el 35% de
les persones majors de 60 anys i no
té cura. Amb l’estudi es tracta de
trobar-ne signes molt incipients per
atacar el mal abans que es manifes-
ti i frenar-ne l’avenç.

En aquests moments, la malaltia
es diagnostica quan ja hi ha símp-
tomes (el principal, la pèrdua de la
memòria). Aleshores, la mort neu-
ronal ja és irreversible. “Hi ha més
d’un centenar de medicaments en
fase d’estudi clínic, fins ara se n’han
trobat 12 de prometedors, però que
finalment, en els assajos amb ma-
lalts, no han funcionat”, explica Jor-
di Camí, president de la Fundació
Pasqual Maragall. Entre els especi-
alistes, però, “el corrent majoritari
sembla convençut que s’estan ad-
ministrant massa tard i que proba-
blement si es donessin abans es po-
dria frenar la malaltia”, afegeix Ca-
mí. Però això, administrar abans la
medicació, no es pot fer sense tenir
la manera de detectar qui amaga la
malaltia sense saber-ho.

Molts estudis apunten que en el
cervell els dipòsits de la proteïna be-
ta mieloide, la principal causa de la
malaltia, es comencen a formar uns
20 anys abans que hi hagi símpto-
mes. “Hem de saber què passa du-
rant l’etapa silenciosa de l’Alzhei-
mer, que deu començar als 30 o als
40 anys”, explica Jordi Camí. I l’úni-
ca manera és seguint el transcurs de
la vida d’una persona sana fins que
emmalalteix.

Projecte ambiciós
La formació d’aquesta cohort (així
anomenen els científics un grup de
persones triades seguint una sèrie
de criteris per formar part d’una re-
cerca) ha estat un procés llarg. Poc
temps després que el president fes
públic que patia la malaltia, es va do-
nar a conèixer aquesta idea com a
objectiu científic de la fundació que
va crear amb la seva dona, Diana
Garrigosa, i el científic Jordi Camí.

Quan l’Alzheimer avanç
INVESTIGACIÓ MÈDICA

La Fundació
Pasqual Maragall
vol investigar l’avenç
de la malaltia abans
dels símptomes per
mirar d’evitar-la

Abansdelssímptomes
Elsexpertscreuenque
lamalaltiaesvagestant
entreels30i40anys

El president de la Fundació Pasqual
Maragall, Jordi Camí. MANOLO GARCÍA
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Un nou estudi de la Uni-
versitat de Washing-
ton publicat a Archives
of Neurology apunta a
una de les possibles

rutes que pot dur cap a l’Alzheimer.
L’estudi indica que podria tractar-
se d’una malaltia metabòlica rela-
cionada amb la falta d’insulina al
cervell, una hipòtesi amb què es
treballa des de fa més de cinc anys.
Hi ha alguns investigadors que han
anat més enllà i que fins i tot diuen
que les persones que desenvolupen
la malaltia de l’Alzheimer podrien
patir un nou tipus de diabetis, la di-
abetis tipus 3.

Se sap que, a part del pàncreas, el
cervell també fabrica insulina, que
té un paper molt important en el seu
funcionament i en la producció de
glucosa, l’autèntic combustible que
fa que el cap rutlli. En els cervells
afectats per l’Alzheimer, i sobretot
a les zones on s’acumulen les pla-
ques de la proteïna que el destrueix,
n’hi ha molt menys. De fet, es creu
que aquests cúmuls de la proteïna
fan de tap o barrera, de tal manera
que no permeten que la glucosa es
distribueixi bé pel cervell.

Ara els investigadors nord-ame-
ricans han anat un pas més enllà i
han fet un assaig amb 104 malalts
als quals s’administrava insulina
per via nasal en diferents dosis. En
els que rebien una dosi més alta dos
cops al dia es va notar una millora
temporal significativa.

En l’assaig hi van participar ma-
lalts en una fase lleu de la malaltia.

Relacionen la malaltia
amb un nou tipus de diabetis

Es va fer servir insulina en esprai. Es
va fer servir placebo per a 30 i, d’en-
tre la resta, que sí que van rebre
l’hormona, a una part se’ls va admi-
nistrar una sola dosi i a l’altra el do-
ble. Així durant quatre mesos. Mal-
grat la millora observada, els inves-
tigadors expliquen en el mateix ar-
ticle científic que encara calen més
estudis per tal de valorar la conveni-
ència o no d’aquest procediment i si
pot tenir altres conseqüències.

Relació amb la insulina
La correlació aparent entre els ni-
vells d’insulina i la malaltia de
l’Alzheimer també obre la porta a
establir altres hipòtesis sobre l’ori-
gen o les influències de la malaltia.
La incidència de la diabetis, igual
que la de l’Alzheimer, va en aug-
ment entre la població. I, de fet, la
diabetis tipus 2, la més comuna,
també pot anar lligada a problemes
cognitius com la falta de memòria.
Totes dues malalties estan relacio-
nades amb l’augment de la població
i l’esperança de vida, ja que també
estan relacionades amb l’edat.

Però com que també tenen rela-
ció amb la mala dieta, no es descar-
ta que menjar malament també pu-
gui tenir un efecte, ni que sigui com
a contribuent, en el desenvolupa-
ment de la malaltia neurodegenera-
tiva. L’efecte del menjar sobre la
química del cervell pot tenir un im-
pacte força complex que podria es-
tar relacionat també d’altres mane-
res amb la malaltia. Per exemple,
pot influir en la inflamació i l’oxida-
ció de les neurones i la presència
d’unes proteïnes o unes altres.e

Un equip de científics nord-americans han publicat un estudi a Archives of Neurology
que diu que l’Alzheimer es podria relacionar amb la falta d’insulina al cervell. GETTY IMAGES

L’estudi s’ha fet amb 104 malalts d’Alzheimer

ça en silenci

RECORDS FUGISSERS
Les últimes investigacions

apunten que quan els metges
detecten la malaltia ja fa uns
20 anys que està en marxa el
procés. Els medicaments no
fan efecte en ancians, com és
el cas de la dona malalta de la
imatge, que revisa fotografies
familiars en un centre francès
a Angervilliers. SEBASTIEN BOZON / AFP

moren sanes tenen el cervell amb
plaques beta mieloides, explica Ca-
mí, però no totes desenvolupen
l’Alzheimer. Trobar la diferència
també és important. Se sap que te-
nir una vida intel·lectual i social ac-
tiva pot tenir efectes protectors,
per exemple. Però probablement hi
ha més coses que poden tenir un
efecte protector.

El camí natural d’aquest estudi
és, a mesura que es trobin les rutes
de la malaltia, provar en persones
sanes medicaments que no perme-
tin que progressi. De fet, això s’ha
començat a fer per primer cop a An-
tioquia (Colòmbia), on hi ha un
clúster de persones sanes, però por-
tadores del gen relacionat amb
l’Alzheimer hereditari que apareix
de manera precoç. Als participants

de l’estudi que es fa a Barcelona als
quals se’ls trobin paràmetres adi-
ents i senyals incipients d’acumula-
ció de beta mieloide, se’ls demana-
rà si volen entrar en algun assaig clí-
nic. Això, però, encara queda lluny.

L’efecte crisi
La crisi tampoc ha jugat a favor de
l’estudi Alfa, per al qual fa temps
que es busca mecenatge. L’Obra So-
cial La Caixa hi ha aportat més de 3
milions d’euros. “Als Estats Units,
on també hi ha estudis amb cohorts,
el govern és qui contribueix a l’estu-
di en gran part. Aquí, sense l’aporta-
ció de La Caixa hauria estat impos-
sible”, diu Molinuevo.

Els participants en l’estudi po-
den ser de qualsevol part de Catalu-
nya o Espanya, i se’ls compensarà
econòmicament qualsevol despesa
relacionada amb l’estudi. “Hi hau-
ran de dedicar aproximadament
una jornada cada tres anys”, puntu-
alitza Molinuevo. Qui vulgui formar
part de la cohort pot consultar la
web www.alfaestudi.org i trucar al
93 316 09 90.e
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