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INTRODUCCIÓ 

El diagnòstic de la malaltia d’Alzheimer ha experimentat importants avenços en la 

darrera  dècada, que ens permet detectar de forma precoç els canvis fisiopatològics 

associats a aquesta malaltia. Aquest fet ha permès l’ actualització de la definició de la 

malaltia d’Alzheimer, ara considerada un “continuum” des de la normalitat cognitiva 

fins les fases avançades de demència. Com a conseqüència, som capaços de 

diagnosticar de forma precoç a individus en fases molt inicials de la malaltia, el que 

suposa importants implicacions a nivell psicològic, social i ètic. 

Per aquest motiu  des del Grup d’Estudi de la Cognició i Conducta (GECC) de la Societat 

Catalana de Neurologia, va sorgir la iniciativa de neuròlegs experts en trastorns 

cognitius i conductuals per a elaborar un document de recomanacions sobre 

consideracions ètiques en el diagnòstic de la malaltia d’Alzheimer en fase prodròmica. 

Aquest document ha estat consensuat amb els membres del GECC als quals agraïm la 

seva col·laboració, i pot ésser modificat segons els avenços científics i l’augment de 

coneixements que s’adquireixi de la malaltia en el futur. 

Agraïm als autors l’ esforç en realitzar aquest treball que és de gran importància en la 

pràctica clínica diària, essent aquestes recomanacions una guia per a millorar l’eina de 

comunicació que afavorirà l’empoderament dels nostres pacients. 
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RECOMANACIONS BASADES EN ASPECTES ÈTICS PER AL DIAGNÒSTIC DE MALALTIA 
D’ALZHEIMER EN EL DETERIORAMENT COGNITIU LLEU 
 
Introducció 
El deteriorament cognitiu lleu (DCL) es defineix com una condició de declivi cognitiu 
adquirit, major a l’ esperat per edat, i que no interfereix en la funcionalitat de qui el 
pateix (1). Pot ser dividit en amnèsic  (DCLa) i no amnèsic (DCLna) segons el principal 
domini cognitiu afectat (2) 
Per la definició presentada, el DCL ha de ser entès com una síndrome.  En tant que 
síndrome, és una entitat heterogènia que pot ser deguda a diferents substrats 
nosològics. La malaltia d’Alzheimer (MA) és el substrat neuropatològic més freqüent 
en els casos de DCL. Diversos estudis longitudinals posen de manifest percentatges 
d’evolució de  DCLa a MA d’entre el 12-16% anual(3, 4), i de DCL (a+na) a Demència de 
fins el 25% anual ( 5 ) i a MA d’ un 18,4% en 3,6  anys (6). 
Actualment es disposen de diversos biomarcadors de MA que permeten determinar 
amb un alt grau de sensibilitat i especificitat quan el DCL d’un pacient es degut a MA. 
Des dels criteris establerts per la NIAA–2011 el diagnòstic de DCL degut a MA 
requereix dels biomarcadors d’amiloidosi i neurodegeneració per a definir 
probabilitats de patir la malaltia (1). 

 
 

 

DCL degut a la malaltia Alzheimer (NIAA 2011) (1) 
⁃  Descartar altres causes de deteriorament cognitiu (vascular, causes mèdiques, 

traumatismes).  
⁃  Evidència d‘empitjorament cognitiu progressiu.  
⁃  Biomarcadors d’ amiloidosi  i neurodegeneració positius (probabilitat alta); només un 

marcador positiu , amiloïdosi o neurodegeneració, (probabilitat intermèdia) 
 

 
Actualment, les actuals guies de pràctica clínica recomanen la utilització dels 
biomarcadors de MA en situacions concretes del procés diagnòstic del deteriorament 
cognitiu (7 - 10). La més comuna d’aquestes situacions és l’estudi etiològic del DCL. 
 
 
Objectius del present document 
El DCL és causa freqüent de consulta al neuròleg. Una de les principals motivacions que 
porta a consultar és la por del pacient de que els símptomes siguin deguts a una MA. 
Actualment, l’ús dels biomarcadors permet el diagnòstic de MA en la seva fase 
prodròmica. Per el seu caràcter neurodegeneratiu i degut l’absència de tractaments 
modificadors de la malaltia, el diagnòstic de MA pot comportar conseqüències 
psicològiques i emocionals rellevants pel pacient. Per aquest motiu, i davant la cada 
cop més extensa utilització del biomarcadors d’MA, creiem necessari el seguiment de 
determinades consideracions ètiques. 
En aquest context, aquest document pretén exposar un conjunt de recomanacions 
ètiques en el procés del diagnòstic biològic del DCL.  
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El present escrit s’acompanya d’un model de document informatiu pels pacients amb 
DCL. Tanmateix, s’acompanya també de diversos pictogrames que pretenen facilitar al 
pacient la comprensió del procés diagnòstic.  
 
Informació rellevant sobre els biomarcadors de MA 
El neuròleg ha de conèixer amb la màxima precisió possible què aporten els 
biomarcadors, des de l’aproximació al risc de la causa fins  a quina finalitat van 
dirigides en cada pacient, i ser capaç de sospesar si aquest pot comprendre la 
informació per poder decidir i assimilar-la.  
Diversos estudis amb biomarcadors ens aporten dades de risc aproximat de 
desenvolupar síndrome de demència en el DCL. Clifford et al., al 2010 (12), indiquen un 
risc de progressió de DCL a Demència del 50% en 2 anys si PET i/o LCR mostren dades 
de dipòsit d’amiloide cerebral (vs 19%  si els marcadors són negatius).  Al 2013, 
Nordberg et al. Constaten una progressió del 25% a l’any i del 67% als 3 anys, a 
demència deguda a MA si la PET és positiva per amiloide (13). 
En un estudi de seguiment de 4 a 6 anys, Hansson et al., 2006, (14), objectiven que la 
sensibilitat de la combinació de l’estudi de de T-Tau i Abeta42 en LCR és del 95% i 
l’especificitat del 83% per la detecció  de MA incipient en pacients amb DCL. En un 
altre estudi durant 2 anys de pacients amb DCL (inclou amnèsics i no –amnèsics), 
Mattson et al, 2009, (15) indiquen una sensibilitat dels marcadors en LCR, en aquest 
cas AB42/P-tau ratio i T-tau, del 83%, amb una especificitat del 72% (amb VPP del 62% 
i VPN del 88%). Segons darreres revisions basades en estudis multicèntrics (Vos et al 
Brain, 2015) i segons criteris de NIA-AA de DCL, el risc estimat a 3 anys d’evolució a MA 
de qualsevol forma de DCL és d’un 59% si marcadors tan d’amiloide com de dany 
neuronal en LCR són positius (16). 
Amb la combinació dels resultats dels biomarcadors en els pacients amb DCL i 
considerant les dades d’aquests i altres estudis en el mateix sentit, podem aproximar-
nos al grau de certesa diagnòstica per a Malaltia d’Alzheimer “in vivo”. No obstant, 
aquestes aproximacions no són categòriques i hem de tenir en compte alguns paranys 
que poden dificultar-ne la interpretació per part dels professionals i la comprensió del 
resultat per part del pacient i/o cuidadors. Entre aquests factors a considerar 
destacaríem:  

 
- Dificultat en l’estandardització dels límits de normalitat dels nivells de pèptids i 

proteïnes en LCR segons tècniques, centres i processos de recollida de les 
mostres.  

- Dicotomitzar la quantitat de dipòsit d’amiloide detectat en PET, que és una 
mesura contínua,  en positiva i negativa, pot reduir S i E al test. Tot i això,  
aquest factor és més evident en individus sans que en DCL   (13). 

- Tenir en compte factors que poden influir en les dades de predicció:  

 L’atròfia hipocampal en RMN s’associa a major rapidesa de conversió en 
DCL PET + (12). 

 Ser portador de la isoforma ApoE E4 s’associa a major dipòsit  
d’amiloide en els estudis amb PET (10) i a menor quantitat d’Abeta42 i 
major de T-Tau i P-Tau en LCR (17), sense poder determinar-se si 
aquests pacients tenen major risc de MA o la desenvoluparan abans. 



RECOMANACIONS BASADES EN ASPECTES ÈTICS PER AL DIAGNÒSTIC DE LA MALALTIA 
D’ALZHEIMER EN EL DETERIORAMENTAMENT COGNITIU LLEU 

2020 

 

5 
 

 El gènere femení s’associa també a més risc de progressió (12). 

 Menors puntuacions en MMSE i major puntuació en l’escala CDR-SB a 
l’inici dels símptomes també s’associen a major risc de progressió (12) 
en pacients amb marcadors positius. 

- L’absència de biomarcadors per a MA no exclou del risc de patir altres malalties 
com a causes del deteriorament cognitiu. 

- La positivitat dels biomarcadors tampoc exclou patologies comòrbides (la 
patologia més freqüent associada a MA són les lesions vasculars, que poden 
contribuir al DC)  (18). 

- A partir de 80 anys, els BM basats en la detecció de proteïna Bamiloide perden 
especificitat, donat que el dipòsit d’amilode cerebral augmenta amb l’edat. 
Segons directrius SCN, no estaria indicat realitzar estudi amb BM en edats 
avançades (9) 

 
Consideracions ètiques en el procés diagnòstic del DCL 
El neuròleg ha de respectar i fer possible un diagnòstic biològic de la MA quan el 
pacient ho desitja i quan així està indicat en les recomanacions clíniques. El diagnòstic 
de MA pot comportar al pacient conseqüències psíquiques i emocionals rellevants. No 
obstant, si el pacient ha expressat la seva voluntat de conèixer diagnòstic, en cap cas el 
metge pot ometre aquesta informació en nom del principi bioètica de no maleficència 
(11). 
El dret a conèixer del pacient amb un DCL tampoc no pot ser qüestionat argumentant 
una falta de capacitació del pacient (19). La funcionalitat i capacitat de raonament del 
pacient no es veuen afectades en aquesta fase,(20) i s’han de considerar subjectes 
competents a l’hora de decidir sobre la seva cura. No és així en fases més avançades 
de la MA, en que es perden aquestes capacitats. Aquest és, de fet, un dels motius 
principals pel que pot ser desitjable arribar a un diagnòstic de MA en fase prodròmica: 
el pacient amb DCL pot opinar sobre direccions futures i expressar voluntats  que 
hauran de ser respectades  quan el pacient ja no sigui capaç de decidir per si mateix. 
En el procés diagnòstic hem de garantir, per davant de tot, la seva comprensió  per 
part del pacient i familiars (o cuidadors) i oferir el suport necessari tan per assimilar 
aquests resultats, com perquè se sentin recolzats en el seguiment. La decisió ha de ser 
pressa de forma autònoma pel pacient. En cap cas el neuròleg a de prendre la decisió 
pel pacient. Si es recomanable, que el facultatiu parli obertament amb el pacient dels 
possibles avantatges i desavantatges del diagnòstic. En aquest sentit, la taula 1 mostra 
un llistat dels possibles avantatges i desavantatges del diagnòstic de MA en fase 
prodròmica que el neuròleg pot comentar amb el pacient.   
 

Avantatges Desavantatges 

Per al pacient: 

 Conèixer la causa del seus símptomes 

 Accedir a un tractament simptomàtic 

 Poder buscar l’ajuda per les seves 
necessitats actuals i futures.  

 Anticipar futures necessitats 

 Manifestar les seves voluntats 
anticipades 

 Impacte emocional tant pel pacient com 
pels seus cuidadors 

 Implicacions laborals o socials: en la fase 
de DCL els símptomes de la malaltia són lleus 
i poden passar desapercebuts per terceres 
persones. Rebre el diagnòstic pot canviar 
sobtadament l’ status social i laboral del 
pacient.  
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 Considerar participar a assajos clínics 
Per  als cuidadors: 

 Entendre millor què li passa al pacient. 

 Donar resposta a dubtes sobre els 
símptomes del pacient. 

 Prendre  consciència de la situació real 
a la que enfrontar-se.  

 Obtenir informació de la malaltia 
(causes, evolució, tractaments…) 

 Definir objectius reals 

 Participar a la presa de decisions 

 Preparar les futures cures amb un pla 
social i financer familiar. 

 Estigma social: el diagnòstic de MA 
freqüentment comporta al pacient ser inclòs 
en un status social diferent que s’acompanya 
de exclusió social.  

 Possibilitat de diagnòstic erroni 
 

 
Avantatges d’un diagnòstic precoç:   
El diagnòstic de MA com a causa de DCL no sempre ha de comportar un impacte 
emocional negatiu sobre el pacient. En alguns casos, el motiu de la angoixa del pacient 
és el desconeixement del què provoca els seus símptomes cognitius. En aquest sentit,  
el fet de conèixer la causa del seus símptomes, pot reduir la incertesa i l’ angoixa del 
pacient. (21) 
Tot i que actualment no existeixin tractaments modificadors del curs de la malaltia, el 
diagnòstic de MA en fase prodròmica permet un accés precoç a tractaments 
farmacològics simptomàtics o tractaments no farmacològics. Tanmateix, ofereix al 
pacient la possibilitat de participar a assajos clínics.  
El diagnòstic precoç de la MA permet al pacient i al seu entorn una millor planificació 
del futur. Aquestes decisions poden ser d’aspectes legals, financers o sanitaris. En 
aquest sentit, els documents de voluntats anticipades (DVA) són una eina que permet 
al pacient expressar les seves preferències entorn a la seva futura cura quan encara és 
capaç de manifestar-les. En països on l’eutanàsia és legal, els DVA també permeten 
donar instruccions envers  la planificació del final de la vida.  
 
Desavantatges d’un diagnòstic precoç  
Existeixen, però, diversos motius que poden portar a un pacient a no voler conèixer si 
les seves queixes cognitives son degudes a una MA. Alguns pacients poden considerar, 
per exemple, que portaran una vida millor sense el pes de saber que algun dia 
desenvoluparan una demència. Aquest dret, conegut com el dret a no conèixer, ha de 
ser igualment respectat en base a l’autonomia del pacient.  
Una possible conseqüència negativa del diagnòstic és la resposta emocional al mateix. 
És habitual que els pacients experimentin una resposta de por i pèrdua d’esperança. 
No obstant, la resposta emocional davant el diagnòstic nosològic de MA no sempre és 
negativa. En ocasions, els pacients poden sentir-se millor perquè troben la causa dels 
seus problemes cognitius. 
Un altre dels motius que pot portar a un pacient a no voler saber és la por a l’estigma 
social que acompanya a la demència. Aquest estigma és pot definir com una procés de 
desqualificació en que una persona passa a ser inclosa a una categoria social que 
genera un sentiment negatiu. En la demència aquest sentiment negatiu pot ésser de 
por, vergonya, desconfiança o compassió. La sensació d’estigma porta al qui la pateix a 
sentir-se exclòs de la societat. En aquest sentit, augmentar la consciència pública 



RECOMANACIONS BASADES EN ASPECTES ÈTICS PER AL DIAGNÒSTIC DE LA MALALTIA 
D’ALZHEIMER EN EL DETERIORAMENTAMENT COGNITIU LLEU 

2020 

 

7 
 

envers a la demència i fomentar actituds positives dirigides a augmentar la qualitat de 
vida dels pacients pot ajudar a disminuir gradualment l’estigma social i aquesta barrera 
per a un diagnòstic precoç. (22) 
 
Conclusions 
La introducció dels biomarcadors de MA esdevé una possibilitat de realitzar un 
diagnòstic precoç de la MA. Donat el gran impacte emocional que va lligat al diagnòstic 
de MA, juntament amb la absència d’un tractament modificador del curs de la 
malaltia, fa que sigui important considerar la voluntat de conèixer el diagnòstic en 
cada pacient de manera individual. En últim terme, la decisió de realitzar l’estudi de 
biomarcadors ha de ser presa pel pacient de forma autònoma i amb tota la informació. 
En cap cas la decisió d’estudiar la causa del DCL pot recaure únicament en el facultatiu. 
El facultatiu ha de proporcionar al pacient amb DCL tota la informació respecte a 
l’estudi de biomarcadors quan aquest estigui clínicament indicat i respectar la seva 
voluntat.  
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INFORMACIÓ PER AL PACIENT AMB DETERIORAMENT COGNITIU LLEU: 
BIOMARCADORS DE LÍQUID CEFALORRAQUIDI I PET-AMILOIDE (CATALÀ) 
 
A continuació li oferim informació sobre el deteriorament cognitiu lleu, la malaltia 
d’Alzheimer i les proves diagnòstiques que es poden utilitzar per a la seva detecció. 
Llegeixi aquesta informació detingudament a casa seva. 
 
Si li sorgeix qualsevol dubte, no dubti en consultar-lo amb el seu metge. 
Creiem que aquest material informatiu pot ajudar-lo a prendre una decisió raonada 
sobre si desitja sotmetre’s o no a proves pel diagnòstic de la malaltia d’Alzheimer 
basat en biomarcadors. 
 
El deteriorament o deteriorament cognitiu lleu 
Després de realitzar un estudi complert, el seu metge ha arribat a un diagnòstic de 
deteriorament cognitiu lleu però, què significa aquest terme mèdic? 
El deteriorament cognitiu lleu és una situació en la que una persona presenta 
problemes cognitius com dificultats de memòria, de concentració , desorientació al 
carrer o problemes per trobar la paraula. No obstant, en el deteriorament cognitiu lleu 
aquests problemes no són suficientment importants com per perdre l’autonomia 
personal.  
Les persones amb deteriorament cognitiu lleu, per tant, són independents i poden 
portar a terme les seves activitats quotidianes com la cura personal, tasques 
domèstiques, compres, etc., sense ajut de ningú. 
 
Diferència entre deteriorament cognitiu lleu i demència 
La demència és una situació més complexa en la que la persona té problemes cognitius 
més severs i interfereixen en la seva vida, tant que fan que sigui depenent de la 
supervisió o ajut d’altres persones.  Per tant, la diferència fonamental entre el 
deteriorament cognitiu lleu i la demència és que en el primer cas la persona és 
autònoma i en el segon cas la persona ha perdut la seva autonomia. 
El deteriorament cognitiu lleu pot entendre’s com un pas entremig entre la normalitat 
i la demència.  Això no significa que totes les persones amb deteriorament cognitiu lleu 
acabin desenvolupant demència, com veurem més endavant.  
 
Com es diagnostica el deteriorament cognitiu lleu? 
En la pràctica clínica habitual, el deteriorament cognitiu lleu es diagnostica en base a la 
història clínica: símptomes que pacient i acompanyant expliquen al metge, exploració 
física, tests de memòria, una prova d’imatge que pot ser TAC o ressonància magnètica 
del cervell, i una analítica de sang.  
Per arribar a un diagnòstic de deteriorament cognitiu lleu es requereix que el pacient o 
els seus acompanyants percebin un empitjorament cognitiu respecte a un nivell previ, 
que les puntuacions en els tests de memòria estiguin per sota de les esperades per 
l’edat del pacient i de la seva formació acadèmica, i que la persona segueixi 
independent, com hem comentat abans. 
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Quines causes pot tenir el deteriorament cognitiu lleu? 
El deteriorament cognitiu lleu no és una malaltia en sí mateixa, si no que és una 
situació que pot ser deguda a diferents malalties o circumstàncies,  com expliquem a 
continuació:  
 

- Problemes vasculars cerebrals 
- Medicacions 
- Malalties generals greus que afectin especialment als sistemes respiratori, 

hepàtic, renal, cardíac, hormonal, o alteracions metabòliques o infeccioses. 
- Problemes psicològics o psiquiàtrics com depressió, ansietat o estrès, o 

esquizofrènia. 
- Malalties neurodegeneratives , de les que la Malaltia d’Alzheimer n’és la més 

habitual. Altres malalties neurodegeneratives menys freqüents  són la 
Demència Vascular, la Malaltia de Cossos de Lewy i les Demències 
Frontotemporals. 

 
Quin pronòstic té el deteriorament cognitiu lleu? 
La probabilitat d’evolució a demència del deteriorament cognitiu lleu depèn de la 
causa, en ocasions reversible. Però quan la sospita és de malaltia degenerativa, els 
problemes cognitius empitjoren amb el temps. Descartades causes tractables, 
aproximadament el 10% a l’any i un 18% als 3 anys de pacients amb deteriorament 
cognitiu lleu poden evolucionar a malaltia d’Alzheimer.  
Després d’un estudi complert amb les proves diagnòstiques habituals el metge no pot 
trobar una causa que expliqui els símptomes. És en aquestes situacions quan els 
biomarcadors poden aportar informació addicional valuosa, com veurem més 
endavant.  
 
Què és la malaltia d’Alzheimer? 
La malaltia d’Alzheimer és una malaltia degenerativa del cervell en la que les neurones 
i altres cèl·lules cerebrals van morint lentament. Aquest dany cerebral fa que de forma 
progressiva es vagi produït una pèrdua de les habilitats cognitives de les que hem 
parlat anteriorment i que al final dóna lloc a una pèrdua d’autonomia de la persona.  
No es coneixen amb exactitud les causes que originen aquest dany cerebral. Però sí 
que sabem que en el cervell de persones amb Alzheimer s’hi dipositen en excés 2 
proteïnes: la proteïna beta amiloide i la proteïna tau fosforilada. Aquestes no són 
proteïnes estranyes, si no que formen part de la nostra fisiologia cerebral normal, però 
en les persones amb Alzheimer s’hi acumulen de forma exagerada.  
Encara que habitualment molta gent identifica l’Alzheimer amb una situació de 
demència greu, el cert és que la demència és només l’última fase de la malaltia.  
La malaltia d’Alzheimer progressa molt lentament i comença a gestar-se en el cervell 
anys abans de que la persona tingui cap símptoma. A aquesta fase asimptomàtica (o 
preclínica) la segueix la fase de símptomes lleus (deteriorament cognitiu lleu) i 
lentament es van perdent habilitats que acaben per interferir en l’autonomia de la 
persona donant lloc a una demència. Depenent d’aquesta progressió i de la severitat 
dels símptomes, la demència es pot classificar com a lleu, moderada, o greu. 
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Què són els biomarcadors de la malaltia d’Alzheimer? 
Un biomarcador és una prova que ens permet mesurar un fenomen o procés biològic 
com per exemple la glucosa en sang en pacients diabètics.  
Els biomarcadors de la malaltia d’Alzheimer ens permeten detectar els fenòmens 
biològics associats més importants: l’acúmul de les proteïnes beta amiloide i tau 
fosforilada, que hem esmentat anteriorment. 
Els principals biomarcadors per a la malaltia d’Alzheimer s’estudien mitjançant dues 
tècniques: anàlisi de líquid cefalorraquidi i PET d’amiloide.  
 
 
ANÀLISI DE LÍQUID CEFALORRAQUIDI 
El líquid cefalorraquidi (LCR)  és un líquid transparent amb aspecte similar a l’aigua que 
banya al cervell i a la medul·la espinal dins del crani i de la columna vertebral.  
Per obtenir el LCR es realitza una punció habitualment en la zona lumbar (part baixa de 
l’esquena) amb una agulla. Aquest líquid conté les proteïnes que analitzarem: la 
proteïna beta-amiloide i la proteïna tau fosforilada.  
Tot i que és un procediment relativament segur, la realització d’una punció lumbar no 
està exempta de riscos. La molèstia més freqüent que es dóna en aproximadament un 
10% de pacients és la CEFALEA (mal de cap) post-punció, que és molesta encara que no 
greu i millora amb els dies i les mesures recomanades pel neuròleg. Altres riscos molt 
infreqüents poden ser la infecció i el sagnat en els punts de punció.  
 
PET ( TOMOGRAFIA PER EMISIÓ DE POSITRONS) D’AMILOIDE 
Es tracta d’una prova d’imatge de Medicina Nuclear que permet visualitzar els dipòsits 
de proteïna beta-amiloide en el cervell. 
Minuts abans de la realització de la prova s’injecta al pacient un contrast a través 
d’una via venosa. Aquest contrast radiactiu té la qualitat d’unir-se a la proteïna beta-
amiloide. Posteriorment el pacient entra a la sala de l’scanner PET que ens permetrà 
obtenir imatges cerebrals dels acúmuls de la proteïna beta-amiloide. 
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A diferència de l’anàlisi de LCR, el PET d’amiloide NO permet detectar les proteïnes 
tau, i presenta l’inconvenient de ser una tècnica econòmicament costosa i menys 
accessible. 
Els efectes secundaris que poden derivar-se d’aquesta tècnica són una cefalea lleu-
moderada i el risc d’al·lèrgia al contrast.  
 
Quina utilitat tenen els biomarcadors en el deteriorament cognitiu lleu? 
Amb els biomarcadors podem intentar precisar si el deteriorament cognitiu lleu es 
deu o no a malaltia d’Alzheimer, i poder informar sobre el risc de que empitjori en els 
anys següents, és a dir, establir un pronòstic, basant-nos en els estudis dels que 
disposem actualment. Per exemple, si el resultat d’una PET amiloide està alterat, el 
risc d’empitjorar en 3 anys és del 67%. Això pot ajudar al subjecte a planificar els 
propers anys, decidir si vol participar en assajos clínics si se li ofereixen, en ocasions 
ser millor comprès per les persones del seu voltant respecte als seus errors de 
memòria, i inclús optimitzar el seu exercici cognitiu i físic. Hem de ser conscients de 
que, per ara, no es disposa d’un tractament curatiu per la malaltia d’Alzheimer.  
És important que conegui que els resultats poden no ser categòrics, és a dir, pot 
haver-hi un petit marge d’error, o que poden donar resultats no concloents ( resultats 
límits). Així mateix ha de saber que un resultat normal no exclou que el deteriorament 
cognitiu lleu sigui degut a altres malalties diferents a la malaltia d’Alzheimer. A més, 
un resultat positiu tampoc exclou de que existeixin causes concomitants ( ex. malaltia 
d’Alzheimer i lesions vasculars) que hagin de ser considerades. 
Amb la combinació dels 2 tests ( PET amiloide i estudi de LCR) s’ha descrit un risc 
d’empitjorar en 2 anys del 50% si les proves mostren dates d’acúmul d’amiloide 
cerebral, mentre que si no ho mostren, el risc en 2 anys és del 19%, probablement 
degut a altres causes no Alzheimer.  
Així com en els estudis de PET, si els resultats són normals, el risc de que el seu 
deteriorament sigui degut a malaltia d’Alzheimer és gairebé nul en 3 anys, amb els 
marcadors en LCR podem dir que si són normals, el risc de malaltia d’Alzheimer és 
d’un 5% als 3 anys; i si són positius, d’un 59% als 3 anys. 
En la pràctica clínica és més freqüent utilitzar estudis en LCR degut a major 
accessibilitat i menor cost.  
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INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE CON DETERIORAMENTO COGNITIVO LEVE : 
BIOMARCADORES DE LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO Y PET AMILOIDE (CASTELLANO) 
 
Introducción 
A continuación le ofrecemos información sobre el deterioramento cognitivo leve, la 
enfermedad de Alzheimer y las pruebas diagnósticas que se pueden usar para su 
detección. Lea esta información detenidamente en su casa. 
Si le surge cualquier duda no dude en consultarla con su médico.  
Creemos que este material informativo puede ayudarle a tomar una decisión razonada 
sobre si desea someterse o no a pruebas para el diagnóstico de la enfermedad de 
Alzheimer basadas en biomarcadores. 
 
El deterioramento cognitivo leve 
Después de realizar un estudio completo su médico ha llegado a un diagnóstico de 
deterioramento cognitivo leve, pero ¿qué significa este término médico?. 
El deterioramento cognitivo leve es una situación en la cual una persona presenta 
problemas cognitivos  como fallos de memoria, de la concentración, desorientación en 
la calle o problemas para encontrar la palabra. Sin embargo, en el deterioramento 
cognitivo leve estos problemas no son lo suficientemente importantes como para 
perder autonomía  personal.  
Las personas con deterioramento cognitivo leve, por lo tanto, son independientes y 
pueden llevar a cabo sus actividades cotidianas como el cuidado personal, tareas 
domésticas, compras, gestiones, etc, sin ayuda de nadie. 
 
Diferencia entre deterioramento cognitivo leve y demencia 
La demencia es una situación más complicada en la que la persona tiene problemas 
cognitivos más severos e interfieren en su vida, tanto que hacen que sea dependiente 
de la supervisión o ayuda de otras personas. Por lo tanto la diferencia fundamental 
entre el deterioramento cognitivo leve y la demencia es que en el primer caso la 
persona es autónoma y en el segundo caso la persona ha perdido su autonomía.  
El deterioramento cognitivo leve puede entenderse entonces como un paso 
intermedio entre la normalidad y la demencia.  Esto no significa que todas las personas 
con deterioramento cognitivo leve acaben desarrollando demencia como veremos más 
adelante. 
 
¿Cómo se diagnostica el deterioramento cognitivo leve? 
En la práctica clínica habitual el deterioramento cognitivo leve se diagnostica en base a 
la historia clínica: síntomas que paciente y acompañante explican al médico, 
exploración física,  test de memoria, una prueba de imagen que puede ser TAC o 
resonancia magnética del cerebro, y un análisis de sangre. 
Para llegar a un diagnóstico de deterioramento cognitivo leve se requiere que el 
paciente o sus allegados perciban un empeoramiento cognitivo con respecto a un nivel 
previo, que las puntuaciones en los test de memoria estén por debajo de lo esperado 
para la edad del paciente y su formación académica, y que la persona siga 
independiente como hemos comentado antes. 
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¿Qué causas puede tener el deterioramento cognitivo leve? 
El deterioramento cognitivo leve no es una enfermedad en si misma sino que es una 
situación que puede ser debida a diferentes enfermedades o circunstancias como 
explicamos a continuación: 
- Problemas vasculares cerebrales.  
- Medicaciones 
- Enfermedades generales graves que afecten especialmente al sistema respiratorio, 

hepático, renal, cardíaco, hormonal , o alteraciones metabólicas o infecciosas. 
- Problemas psicológicos o psiquiátricos como depresión, ansiedad o estrés, o 

esquizofrenia. 
- Enfermedades degenerativas cerebrales, de las cuales la enfermedad de Alzheimer 

es la más habitual. Otras enfermedades neurodegenerativas menos frecuentes son 
la Demencia Vascular, la Enfermedad de Cuerpos de Lewy y las Demencias 
Frontotemporales. 

 
¿Qué pronóstico tiene el deterioramento cognitivo leve? 
 La probabilidad de evolución a demencia del deterioramento cognitivo leve depende 
de la causa.  Cuando la sospecha es de enfermedad degenerativa, los problemas 
cognitivos empeoran  con el tiempo.  Descartadas causas tratables, aproximadamente 
el 10% al año y un 18% a los 3 años de pacientes con DCL pueden evolucionar a EA. 
Tras un estudio completo con las pruebas diagnósticas habituales en ocasiones el 
médico no puede hallar una causa que explique los síntomas.  Es en estas situaciones 
cuando los biomarcadores pueden aportar información adicional valiosa, como 
veremos más adelante. 
 
¿Qué es la enfermedad de Alzheimer? 
La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad degenerativa del cerebro en la cual 
las neuronas y otras células cerebrales van muriendo lentamente. Este daño cerebral 
da lugar a que de forma progresiva vaya produciéndose una pérdida de habilidades 
cognitivas de las que hemos hablado anteriormente y  que al final dan lugar a la 
pérdida de la autonomía de la persona. 
No se conocen todavía con exactitud las causas que originan este daño cerebral. Sin 
embargo si sabemos que en el cerebro de las personas con Alzheimer se depositan en 
exceso 2 proteínas : la proteína beta amiloide y la proteína tau fosforilada. Estas no 
son proteínas extrañas sino que forman parte de nuestra fisiología cerebral normal 
pero en las personas con Alzheimer se acumulan de forma exagerada. 
Aunque habitualmente mucha gente identifica el Alzheimer como una situación de 
demencia grave lo cierto es que la demencia es solo la última fase de la enfermedad.  
La enfermedad de Alzheimer progresa muy lentamente y empieza a gestarse en el 
cerebro años antes de que la persona tenga ningún síntoma. A esta fase asintomática 
(o preclínica) le sigue la fase de síntomas leves (deterioramento cognitivo leve) y 
lentamente se van perdiendo habilidades que acaban por interferir en la autonomía 
de la persona dando lugar a una demencia. Dependiendo de está progresión y la 
severidad de los síntomas la demencia puede clasificarse como leve, moderada o 
grave. 
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¿Qué son los biomarcadores de la enfermedad de Alzheimer? 
Un biomarcador  es una prueba que nos permite medir un fenómeno o proceso 
biológico, como por ejemplo la glucosa en sangre en pacientes diabéticos. 
Los biomarcadores de la enfermedad de Alzheimer nos permiten detectar los 
fenómenos biológicos asociados más importantes: el acúmulo de las proteínas beta 
amiloide y tau fosforilada  que mencionamos anteriormente. 
Los principales biomarcadores para la enfermedad de Alzheimer se estudian mediante 
2 técnicas: análisis del líquido cefalorraquídeo y PET de amiloide. 
 
ANÁLISIS DE LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO 
El líquido cefalorraquídeo es un líquido transparente con aspecto similar al agua que 
baña al cerebro y la médula dentro del cráneo y  la columna vertebral. 
Para obtener el líquido cefalorraquídeo se realiza una punción habitualmente en la 
zona lumbar ( parte baja de la espalda) con una aguja. Este líquido contiene las dos 
proteínas que analizaremos : la proteína beta amiloide y la proteína tau fosforilada. 
A pesar de ser un procedimiento relativamente seguro, la realización de una punción 
lumbar no está exenta de riesgos. La molestia más frecuente que se da 
aproximadamente en un  10% de pacientes es la CEFALEA ( dolor de cabeza) post-
punción, que es molesta aunque no grave y mejora con los días y medidas 
recomendadas por el neurólogo.  Otros riesgos muy infrecuentes pueden ser la 
infección y el sangrado en los puntos de punción. 
 
PET (TOMOGRAFÍA POR EMISIÓN DE POSITRONES)  DE AMILOIDE 
Se trata de una prueba de imagen de Medicina Nuclear que permite visualizar los 
depósitos de proteína beta amiloide en el cerebro. 
Minutos antes de la realización de la prueba se inyecta al paciente un contraste a 
través de una vía venosa. Este contraste radiactivo tiene la cualidad de unirse a la 
proteína beta amiloide. Posteriormente el paciente entra en la sala del scanner PET 
que nos permitirá obtener imágenes cerebrales de los acúmulos de la proteína beta 
amiloide.  
A diferencia del análisis de líquido cefalorraquídeo el PET de amiloide NO  permite 
detectar las proteínas tau, y presenta el inconveniente de ser una técnica 
económicamente costosa y menos accesible. 
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Los efectos secundarios que pueden derivarse de esta técnica son una cefalea leve 
moderada  y el riesgo de alergia al contraste.  
 
¿Qué utilidad tienen los biomarcadores de Alzheimer  en el deterioramento 
cognitivo leve? 
Con los biomarcadores  podemos intentar precisar si el Deterioramento cognitivo leve 
se debe o no a enfermedad de Alzheimer, y poder informar sobre el riesgo de que 
empeore en los años siguientes, es decir, establecer un pronóstico, basándonos en los 
estudios de los que disponemos actualmente.  Por ejemplo, si el resultado de una PET 
amiloide está alterado, el riesgo de empeorar en 3 años es del 67%. Ello puede ayudar 
al sujeto a planificar los años venideros, decidir si quiere participar en ensayos clínicos 
si se le ofrecen, en ocasiones ser mejor comprendido por sus allegados respecto a sus 
fallos de memoria, e incluso optimizar su ejercicio cognitivo y físico.  También 
debemos  ser conscientes de que por ahora no se dispone de tratamiento curativo 
para la enfermedad de Alzheimer.  
Es importante que conozca que los resultados pueden no ser categóricos, es decir, 
puede existir un pequeño margen de error, o que pueden dar resultados no 
concluyentes (resultados límites). Asimismo debe saber que un resultado normal no 
excluye que el deterioramento cognitivo leve sea debido a otras enfermedades 
diferentes a la enfermedad de Alzheimer. Además, un resultado positivo tampoco 
excluye de que existan causas concomitantes (ej. Enf. de Alzheimer y lesiones 
vasculares) que deban ser consideradas.   
Con la combinación de los 2 test (PET –amiloide y estudio de LCR), se ha descrito un 
riesgo de empeorar en 2 años del 50% si las pruebas muestran datos de acumulación 
de amiloide cerebral, mientras que si no lo muestran, el riesgo en 2 años es del 19%, 
probablemente debido a otras causas no Alzheimer. 
Así cómo en los estudios de PET, si los resultados son normales, el riesgo que su 
deterioramento sea debido a Enfermedad de Alzheimer es casi nulo en 3 años, con los 
marcadores en líquido cefalorraquídeo podemos decir que si son normales, el riesgo 
de Enfermedad de Alzheimer es de un 5% a los 3 años; y si son todos positivos de un 
59% a los 3 años.  
En la práctica clínica es más frecuente utilizar estudios en LCR debido a mayor 
accesibilidad y menor coste. 
 
  



2INFORMACIÓ SOBRE EL RISC DE DESENVOLUPAR 
DEMÈNCIA TIPUS ALZHEIMER EN PACIENTS AMB 

DETERIORAMENT COGNITIU LLEU

Si vostè pateix deteriorament cognitiu lleu, es troba en risc de desenvolupar una 

demència tipus Alzheimer. Per estudis poblacionals, coneixem que un 18% dels 

pacients amb deteriorament cognitiu lleu desenvolupen una demència tipus 

Alzheimer als 3 anys. 

L’estudi de biomarcadors a líquid cefalorraquidi permet conèixer si el deteriorament 

cognitiu lleu es degut a un inici de malaltia d’Alzheimer. Així es possible precisar millor 

el risc de desenvolupar demència. 

Si l’estudi de biomarcadors a líquid cefalorraquidi confirma una malaltia d’ Alzheimer,  

el risc de desenvolupar demència en tres anys és d’un 59%. 

Si l’estudi de biomarcadors a líquid cefalorraquidi descarta la malaltia d’ Alzheimer, el 

risc de desenvolupar demència en 3 anys és menor, en concret d’un 5%.

3 anys

3 anys

3 anys

Reference:

• Vos SJ, et al. Prevalence and prognosis of Alzheimer's disease at the mild cognitive impairment stage. Brain. 2015 May;138:1327-38. 



2INFORMACIÓN SOBRE EL RIESGO DE 
DESARROLLAR DEMENCIA TIPO ALZHEIMER EN 
PACIENTES CON DETERIORO COGNITIVO LEVE

Si usted padece deterioro cognitivo leve, se encuentra en riesgo de desarrollar 

una demencia tipo Alzheimer. Por estudios poblacionales, conocemos que un 18% 

de los pacientes con deterioro cognitivo leve desarrollan una demencia tipo 

Alzheimer en 3 años. 

El estudio de biomarcadores en líquido cefalorraquídeo permite conocer si el 

deterioro cognitivo leve de un paciente es debido a un inicio de enfermedad de 

Alzheimer. De este modo es posible precisar mejor el riesgo de desarrollar demencia.

Si el estudio de biomarcadores en líquido cefalorraquídeo confirma una enfermedad 

de Alzheimer,  el riesgo de desarrollar demencia en tres años es de un 59%. 

Si el estudio de biomarcadores en líquido cefalorraquídeo descarta la enfermedad 

de Alzheimer, el riesgo de desarrollar demencia en 3 años es menor, en concreto de 

un 5%.

3 años

3 años

3 años

Reference:

• Vos SJ, et al. Prevalence and prognosis of Alzheimer's disease at the mild cognitive impairment stage. Brain. 2015 May;138:1327-38. 
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CONSENTIMENT INFORMAT PER A L’ESTUDI DE BIOMARCADORS DE MALALTIA 
D’ALZHEIMER EN DETERIORAMENT COGNITIU LLEU (CATALÀ) 

 
 
 
 
Jo…………………………………………………………., amb DNI: …………………… he estat 
suficientment informat per ………………………………………………, amb DNI:………………., he 
entès les avantatges i desavantatges, i accepto la realització de proves dirigides al 
diagnòstic de la Malaltia d’Alzheimer en Deteriorament Cognitiu Lleu. 
 
 
Jo…………………………………………………………., amb DNI: ………………………… com a 
representant de……………………………………………………….., he estat suficientment informat 
per …………………………………………………………, amb DNI:…………………………, he entès les 
avantatges i desavantatges , i accepto la realització de proves dirigides al diagnòstic de 
la Malaltia d’Alzheimer en el Deteriorament Cognitiu Lleu. 
 
 
 
 
 
Signatura del pacient o representant: 
 
 
 
Signatura del metge / informador: 
 
 
 
Signatura del testimoni: 
 
 
 
 
 
 
Lloc i data 
 
 
A ………………………………….., en data   …………… 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ESTUDIO DE BIOMARCADORES DE 
ENFERMEDAD DE ALZHEIMER EN DETERIORAMENTO COGNITIVO LEVE (CASTELLANO) 

 
 
 
 
Yo………………………………………………………………………, con DNI:…………………, he estado 
suficientemente informado por…………………………………………, con DNI: …………………, he 
comprendido las ventajas y desventajas , y acepto la realización de pruebas dirigidas al 
diagnóstico de la Enfermedad de Alzheimer en Deterioramento Cognitivo Leve.  
 
 
Yo…………………………………………………………………….., con DNI:……………………, cómo 
representante de………………………………………………………………, he estado suficientemente 
informado por……………………………………………………….., con DNI: ……………………, he 
comprendido las ventajas y desventajas , y acepto la realización de pruebas dirigidas al 
diagnóstico de la Enfermedad de Alzheimer en Deterioramento Cognitivo Leve.  
 
 
 
 
 
Firma del paciente o representante: 
 
 
 
 
Firma del médico / informador: 
 
 
 
 
Firma del testimonio: 
 
 
 
 
 
 
Lugar y fecha: 
 
 
En……………………………………., en fecha …………………. 
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PROCÉS DE REVELACIÓ DELS RESULTATS DELS TESTS: logística recomanada 
 
Tenint en compte les característiques dels pacients amb DCL i la variabilitat  de les 
dades de predicció,  hem de considerar els següents punts ( 21) abans d’iniciar el 
procés de comunicació dels resultats: 
 

1- Avaluar la capacitat del subjecte de poder comprendre i acceptar el diagnòstic,  
tan si els marcadors són positius, com negatius, com no concloents ( 23) 

2- Descartar patologia premòrbida greu, principalment ansietat / depressió que 
pugui comportar conductes de risc. 

3- Aconsellar la presència d’acompanyant, parella preferiblement, en el procés de 
comunicació. 

4- Identificar suport familiar i social. 
5- Identificar els objectius del pacient de voler conèixer el diagnòstic per poder 

canalitzar les actuacions posteriors: tractaments farmacològics i no 
farmacològics, planificació socio-familiar i econòmica, assessorament legal 
(document d’últimes voluntats) i suport psicològic /psiquiàtric si s’escau. 

6- Disposició dels medis materials suficients per portar a terme el procés 
diagnòstic. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

LOGÍSTICA 
EFECTIUS 

- Neuròleg amb experiència en el camp de les demències. 
- Psicòleg i psiquiatra accessibles 
- Treball social 
- Suport d’Atenció Primària 
- Comitè d’ètica ( només indicat en assajos clínics). 

 
 

LLOCS 
Consultes de Demències en: 

- Hospitals de Segon i Tercer nivell assistencial 
- Hospitals de Primer Nivell o centres ambulatoris públics / privats amb consultes 

especialitzades sempre que es disposi dels efectius esmentats. 
 

VALORACIÓ DE LA COMPRENSIÓ DEL SIGNIFICAT DE LES PROVES 
(Ex.) 
 

1) Em pot resumir el què li he explicat? 
2) Què significa per vostè que les proves siguin positives? 
3) I  negatives? 
4) Què entén per resultats que poden no ser decisius? 
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NOMBRE DE CONSULTES 

- Primera visita: informarem al pacient sobre com fem el diagnòstic i oferirem 
suport gràfic / pictogrames/ documents informatius per emportar-se a casa. 
 

 Si bona comprensió i acceptació dels tests  consentiment 
informat i fer les proves . 

 Si bona comprensió i no acceptació dels tests  Dret a No 
Conèixer. No proves. 

 Si hi ha dubtes / dificultat de decisió  Segona visita 
informativa i resoldre dubtes. Tornem a valorar comprensió i 
acceptació: 

 Si Comprensió i acceptació  consentiment informat i es fan les 
proves. 

 Si no comprensió  no proves 

 Comprensió però no acceptació  Dret a No Conèixer. No 
proves. 

- Segona visita: amb suport gràfic,  informarem dels resultats de les proves i el 
seu significat tan si són positives com negatives. Entregarem informe per el seu 
metge de capçalera. 

- Tercera visita: pot ser en presència física o per telèfon (24). Confirmarem la 
assimilació dels resultats i resolució de dubtes. Detecció de contradiccions o 
malentesos.  

- Quarta visita:  física, la considerarem avançada si l’avaluació de l’ anterior visita 
no ha estat satisfactòria. 
 

CONSULTES DE SEGUIMENT 
No hi ha consens pel que fa al temps de seguiment . En darreres revisions  (25) 
s’aconsella una visita cada 4 mesos  durant 3 anys i després cada 6 mesos durant 2 
anys. Seguir amb  una visita anual  durant 2-3 anys o substituir-la per una trucada 
telefònica.  
Si els marcadors són positius, la conversió clínica en la majoria s’esdevé en els primers 
3 anys; tot i així es recomana allargar el seguiment almenys fins a 5 anys.  
Nosaltres considerem que el seguiment ha de ser flexible i depenent dels símptomes i 
canvis tan psicològics com de qualitat de vida que els resultats poden generar a cada 
un dels nostres pacients (22), així com de la disponibilitat de cada centre per a realitzar 
aquestes consultes, i que és responsabilitat del professional garantir en tot moment el 
suport necessari a aquest tipus de pacient 
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