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Qui som?

• 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



Qui som?

• 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



Què fem?

Envelliment global de la población → Epidemia global

• Hi ha 46 milions de casos diagnosticats
al món

• Es diagnostica un nou cas cada 3 
segons

• L’any 2050 aquestes xifres s’hauran
triplicat

1  de cada 2 persones de +85 anys té Alzheimer1  de cada 10 persones de +65 anys té Alzheimer



Què fem?

Apostem per la PREVENCIÓ en la malaltia d’Alzheimer
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Què fem?

Factors de risc modificables, potencialment evitables! 

Norton et al., Lancet Neurol 2014



Què fem?

• 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



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

• Avaluació Cognitiva: tests cognitius, reserve cognitiva, queixa subjectiva… 

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

• Mostres biològiques: sang (extracció DNA), liquid cefaloraquidi

• Neuroimatge: seqüències de MRI structural i functional, PET amiloide

Què fem?

Participants Estudi ALFA: 2,743 voluntaris sans d’entre
45-74 anys, fills/es de malalts d’Alzheimer



Què oferim?

• Avaluar la influència de factors epidemiològics en el rendiment cognitiu dels
participants de la cohort ALFA

• Analitzar l’associació entre factors epidemiològics i l’estructura cerebral dels
participants de la cohort ALFA

• Avaluar si determinats perfils genètics (concretament la presència de l’al·lel APO-
e4) modifiquen l’associació entre els factors epidemiològics, el rendiment
cognitiu i l’estructura cerebral dels participants de la cohort ALFA

Objectius:



Què oferim?

• Difusió dels resultats del treball de final de màster en sessions científiques, seminaris
i/o congressos

• Publicació dels resultats en una revista científica

• La realització del treball de final de màster pot ser l’inici d’una proposta de tesi doctoral 
en el nostre grup (cerca de fons de finançament externs)



Moltes gràcies! 
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