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Un nou estudi identifica dos
elements a la sang que poden
captar els primers indicis
d'Alzheimer
L'estudi, amb dades de gairebé 400 persones, indica que els biomarcadors en
sang p-tau231 i p-tau217 són idonis per mostrar els primers signes d'acumulació
de la proteïna clau relacionada amb la malaltia

Europa Press

Bones notícies en la lluita contra l'Alzheimer. Un nou estudi determina que els biomarcadors ptau231 i p-tau217 mesurats a la sang són idonis per mostrar els primers signes d'acumulació de
proteïna amiloide al cervell -proteïna clau relacionada amb l'Alzheimer- en persones sense
símptomes cognitius. Més concretament, els resultats converteixen el p-tau231 en un
biomarcador especialment idoni per captar canvis cerebrals incipients abans que la placa de la
proteïna amiloide es manifesti.
Segons els investigadors, això fa que sigui molt prometedor per detectar de manera precoç
persones de mitjana edat amb un elevat risc de desenvolupar Alzheimer i fer assaigs clínics
dirigits a aquesta fase primerenca de la malaltia. La troballa avança amb escreix la detecció de
la malaltia en fases molt inicials per a poder combatre els seus primers efectes.
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L'estudi, amb dades de gairebé 400 persones, indica que els biomarcadors en sang p-tau231 i
p-tau217 van mostrar l'associació més forta amb la retenció d'amiloide a regions d'acumulació
primerenca al cervell, i es van associar amb augments longitudinals en la captació d'aquesta
proteïna en individus sense patologia amiloide manifesta en començar l'estudi.
Aquestes dades indiquen que són aquests dos biomarcadors els que capten millor els primers
canvis cerebrals relacionats amb la presència d'amiloide, fins i tot abans que hi hagi un clar dipòsit
de la proteïna en forma de plaques. La investigació, liderada pel Barcelona?eta Brain
Research Center (BBRC), centre de recerca de la Fundació Pasqual Maragall, l'Institut
Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM-Hospital del Mar) i la Universitat de
Göteborg, ha estat publicada a la prestigiosa revista Nature Medicine.
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