Compromís amb la recerca i la captació dels millors talents contra l’Alzheimer

La vigatana Anna Brugulat, primera doctorada
del BBRC i seleccionada com “Atlantic Fellow”
pel Global Brain Health Institute


La investigadora del Barcelonaβeta Brain Research Center (BBRC) ha presentat la
primera tesi doctoral desenvolupada amb dades de l’Estudi Alfa, un dels estudis
més complexos i amb major nombre de participants del món per a la prevenció
de l’Alzheimer.



Fruit de la seva excel·lència, la Dra. Brugulat ha estat seleccionada com a “Atlantic
Fellow” del prestigiós Global Brain Health Institute (GHBI), on es formarà durant
un any en la prevenció de les demències en un entorn d’excel·lència a nivell
mundial.

La investigadora i neuropsicòloga vigatana, Anna Brugulat, s’ha convertit en la primera
doctorada del Barcelonaβeta Brain Research Center (BBRC). Ho ha fet amb la seva tesi sobre
l’impacte dels factors de risc de la malaltia d’Alzheimer en les hiperintensitats de la substància
blanca i en la cognició en persones cognitivament sanes, que ha pogut desenvolupar gràcies a
les dades de la cohort de més de 2.700 participants de l’Estudi Alfa, impulsat per “la Caixa”.
"L’aportació principal d'aquesta tesi és que els resultats mostren que, tot i la baixa prevalença
de factors de risc de la malaltia d’Alzheimer, aquests tenen un impacte significatiu en l’estructura
cerebral i la cognició de persones de mitjana edat sense alteracions cognitives", explica Brugulat.
La primera tesi doctoral del Barcelonaβeta Brain Research Center
La tesi és una fita important per al BBRC de la Fundació Pasqual Maragall, perquè és la primera
desenvolupada en el si del seu programa de recerca de l’Alzheimer. “El BBRC té molt de potencial
gràcies a tots els professionals que en formem part i estic segura que serà la primera tesi de
moltes”, assenyala Brugulat. Els directors de la tesi han estat els investigadors del BBRC Dr. Juan
Domingo Gispert i Dr. José Luis Molinuevo, i la neuropsicòloga de la Fundació Pasqual Maragall,
la Dra. Nina Gramunt.
Gràcies a la seva estada a la Fundació Pasqual Maragall en aquests 4 anys de desenvolupament
de la tesi, la Dra. Brugulat ha tingut l’oportunitat d’escriure 5 articles, 4 dels quals ja han estat
publicats. A banda, durant aquests temps la investigadora ha pogut alternar la recerca amb les
visites a pacients com a neuropsicòloga. Brugulat assegura que ha estat “un autèntic privilegi” i
que li agradaria continuar en la branca de l’estudi dels factors de risc de l’Alzheimer. I

precisament això és el que farà el proper any a San Francisco, ja que ha estat escollida com una
de les integrants del prestigiós programa de beques del Global Brain Health Institute (GHBI).
La primera ambaixadora de la Fundació a la xarxa mundial de futurs líders en salut cerebral
del Global Brain Health Institute
Fruit de la seva excel·lència científica, la Dra. Brugulat ha estat seleccionada com una de les
integrants del prestigiós programa de beques GHBI a San Francisco, on marxarà a finals d’agost
per seguir investigant la salut cerebral durant un any.
L’objectiu d’aquest programa, coordinat des de la Universitat de Califòrnia San Francisco i el
Trinity College de Dublín, és promoure la salut cerebral a nivell global mitjançant la formació a
una xarxa de futurs líders en la prevenció de demències. “Aquesta oportunitat em permetrà
formar-me i créixer en l'àrea de lideratge, clínica, neurociències, economia, ètica, dret,
estadística i epidemiologia de les demències, i sobretot em permetrà aportar nous coneixements
en l'estructura d'investigació que estem portant a terme en la BBRC”, explica.
D’aquesta manera, la investigadora serà l’ambaixadora del BBRC en aquest prestigiós centre,
que ha mostrat un gran interès pels projectes de prevenció de l’Alzheimer com l’Estudi Alfa.
“Són conscient de la rellevància de la nostra cohort de més de 2.700 persones”, s’enorgulleix
Brugulat.
La Fundació Pasqual Maragall i el Barcelonaβeta Brain Research Center (BBRC), compromesos
amb el talent científic local
El Barcelonaβeta Brain Research Center (BBRC) és un centre d’investigació de referència
internacional dedicat a la prevenció de la malaltia d’Alzheimer i a l’estudi de les funcions
cognitives afectades en l’envelliment sa i patològic. Va ser creat l’any 2012 per la Fundació
Pasqual Maragall, amb el suport de la Universitat Pompeu Fabra, i la seva missió és
aportar solucions innovadores per desxifrar i prevenir els canvis biològics i la disfunció cognitiva
associada a les malalties neurodegeneratives.
Està format per un equip multidisciplinari de 50 investigadors, investigadores i personal
d’operacions i suport a la recerca, que investiguen la detecció precoç d’aquesta malaltia.
Actualment ho estan fent a través de dos grans estudis: l’Estudi Alfa, una de les iniciatives més
complexes i amb més participants d’investigació que existeix al món, dedicada a la detecció
precoç i la prevenció de l’Alzheimer, i el Programa de prevenció de l’Alzheimer, dirigit pel Dr.
José Luis Molinuevo. “A la Fundació estem convençuts que només serem capaços de vèncer
l’Alzheimer a través de la ciència i la innovació. Això significa més recerca i apostar pels millors
talents locals” afirma el Dr. Molinuevo.

Sobre la Fundació Pasqual Maragall
La Fundació Pasqual Maragall és una entitat privada sense ànim de lucre que va néixer l’abril del 2008,
com a resposta al compromís adquirit per Pasqual Maragall (exalcalde de Barcelona i expresident de la
Generalitat de Catalunya) a l’anunciar públicament que se li havia diagnosticat Alzheimer. La Fundació
està dirigida pel Dr. Jordi Camí i presidida per Diana Garrigosa, esposa de Pasqual Maragall. Aquest últim
ostenta el càrrec de president d’honor. La missió de la Fundació és promoure la investigació per prevenir
l’Alzheimer, i també oferir solucions per millorar la qualitat de vida de les persones afectades i dels seus
cuidadors. Per fer possible aquests estudis, la Fundació compta amb el suport d’una quinzena d’entitats i
una base social de més de 29.000 socis, que contribueixen econòmicament a la continuïtat del projecte.
Per a més informació: www.fpmaragall.org/ca
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