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Un estudi demostra que les dones amb la malaltia d’Alzheimer 

tenen més probabilitat de patir símptomes neuropsiquiàtrics 

 

L’estudi, publicat recentment a la revista Journal of Alzheimer’s disease, relaciona 

el sexe i perfils neuropsiquiàtrics dels pacients amb la sobrecàrrega de la persona 

cuidadora en la demència tipus Alzheimer  

Amb l’anàlisi de més de 1.000 casos de persones amb Alzheimer i els seus 

cuidadors principals, el projecte demostra que el sentiment de sobrecàrrega està 

estretament relacionat amb el perfil neuropsiquiàtric del pacient 

 

Barcelona, 21 de setembre de 2022.- Coincidint amb el Dia Mundial de l’Alzheimer, la 

Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) i Ace Alzheimer Center 

Barcelona volen posar en relleu el paper de les dones en les diferents vessants de la 

malaltia d’Alzheimer: des del desenvolupament de la malaltia fins a l’atenció i cura 

d’altres persones amb demència. De fet, la malaltia d’Alzheimer afecta les dones en 

major mesura: amb una prevalença del 7,1% en dones i del 3,3% en els homes de més 

de 65 anys, les dones tenen el doble de risc de desenvolupar-la. 

A partir d’un estudi liderat per Ace Alzheimer Center Barcelona, en el que han participat 

investigadores de UIC Barcelona, s’estableix que les dones amb la malaltia 

d’Alzheimer tenen més probabilitat de patir símptomes neuropsiquiàtrics. La 

investigació, titulada “Sex, Neuropsychiatric Profiles, and Caregiver Burden in 

Alzheimer’s Disease Dementia: A Latent Class Analysis” i publicada recentment a la 

revista Journal of Alzheimer’s disease, demostra que hi ha relació entre el sexe i el perfil 

neuropsiquiàtric dels pacients amb la sobrecàrrega de la persona cuidadora en els 

casos de demència tipus Alzheimer. 

En concret, l’estudi ha creat cinc grups de pacients, organitzats segons els símptomes 

prevalents que mostren, i explora quins grups –i, per tant, quins símptomes– 

representen una major sobrecàrrega per a les persones cuidadores. Els grups que 

mostraven irritabilitat, ansietat i deliri són els que més incidència mostren sobre la 

sobrecàrrega del cuidador. 

El projecte avalua un total de 1.065 persones amb demència tipus Alzheimer i els seus 

cuidadors principals, amb una edat mitjana de 80 anys en el cas dels pacients i de 69 
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anys en el cas dels cuidadors. La majoria de pacients (60’8%) i cuidadors (62,9%) eren 

dones: cònjuges (64’3%) o filles (31,8%) en la seva majoria. 

Quant als símptomes més freqüents detectats durant la investigació, s’han detectat la 

irritabilitat, l’ansietat i la depressió, mentre que els menys comuns són l’eufòria i la 

desinhibició. Aquest últim és l’únic que es detecta de forma més freqüent en homes que 

en dones. En el cas de les dones, que són la majoria de pacients estudiats, els 

símptomes més habituals són desordres alimentaris, depressió, ansietat, al·lucinacions i 

deliris.  

L'Alzheimer, una malaltia de dones  

Tot i que la realitat de la malaltia d’Alzheimer és que la pateixen més les dones, elles 

tenen menys probabilitat de ser escollides per participar en assajos clínics. Així ho 

indica un estudi d’Ace Alzheimer Center Barcelona publicat el passat mes de març a la 

revista Alzheimer's Research & Therapy, el primer treball amb l’objectiu d’identificar el 

paper del gènere en el cribratge dels assajos clínics de la malaltia d’Alzheimer. 

L’estudi, que va analitzar una cohort de més de 9.500 persones –formada per un 70% 

de dones i un 30% d’homes– diagnosticades amb deteriorament cognitiu lleu o amb 

malaltia d’Alzheimer, assenyala que el nivell educatiu és el factor que explica la 

infrarepresentació de les dones en els assajos clínics, especialment les d’edat més 

avançada. Moltes d’elles, nascudes en l’època de postguerra, no van tenir accés a 

educació i no disposen de les habilitats bàsiques de lectura i escriptura, necessàries per 

poder avaluar el rendiment cognitiu de persones amb demència en assajos clínics.  

El nivell educatiu baix és, així, un dels factors de risc de la malaltia d’Alzheimer més 

coneguts. Aquesta, però, ja no és la situació actual a les zones més benestants del 

planeta, i això podria canviar el desequilibri entre la proporció de dones i homes amb 

demència en un futur pròxim. 

Maitée Rosende-Roca, neuròloga d’Ace Alzheimer Center Barcelona i professora del 

Grau en Medicina de UIC Barcelona, afirma que “el gran nombre de dones d’edat 

avançada amb la malaltia d’Alzheimer i amb un nivell educatiu baix exigeix un 

enfocament centrat en el gènere en la investigació clínica. Cal desenvolupar noves 

eines d’avaluació que siguin sensibles al nivell educatiu per tal d’aconseguir una 

representació proporcional de les dones”. 

En aquest sentit, la Unitat de Memòria d’Ace ha implementat un procés de preselecció 

que facilita la identificació dels participants amb més probabilitats de complir amb els 

requisits de l’assaig. Aquesta estratègia de selecció genera una llista de candidats i 

candidates potencialment elegibles, amb característiques heterogènies que reflecteixen 

la població real de pacients amb demència, fet que permet un anàlisi detallat dels 

factors que intervenen en la participació a l’assaig clínic. 
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Sobre UIC Barcelona  

La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) va néixer l’any 1997 amb 

l’objectiu d’oferir una formació universitària de qualitat i promoure la recerca com servei a la 

societat. Vinculada al món empresarial i amb un marcat caràcter internacional, imparteix 16 

graus, 8 dobles graus, una trentena de dobles titulacions internacionals i una àmplia oferta 

de programes de postgrau en els seus dos campus, situats a Barcelona i a Sant Cugat del 

Vallès. 

 

Com a part del seu compromís amb la societat, UIC Barcelona també compta amb tres 

clíniques universitàries ubicades en el Campus Sant Cugat: la Clínica Universitària 

d’Odontologia, Support – Clínica Universitària de Psicologia i Psiquiatria, i Cuides UIC 

Barcelona, centrada en l’atenció a pacients amb malalties avançades i cures pal·liatives. 

 
Sobre Ace Alzheimer Center Barcelona, un model pioner en el món de l’Alzheimer 

 

Ace Alzheimer Center Barcelona, entitat innovadora i referent a Espanya , neix el 1995 amb 

l’objectiu d’atendre la demanda creixent en el diagnòstic i tractament de les persones amb 

deteriorament cognitiu i demència, especialment Alzheimer, oferint una atenció 

personalitzada i acompanyament integral als pacients i les seves famílies. Ace és 

considerada un dels referents internacionals en recerca, especialment clínica, 

neuropsicològica social i bàsica. 

 

Cada any, la seva Unitat de Diagnòstic atén prop de 7.000 persones, de les quals més de 

4.000 pateixen demència (3.000 d’ells, tipus Alzheimer). Entre altres activitats de recerca, 

Ace participa en nombrosos assajos clínics de participació mundial destinats a totes les 

fases evolutives de la malaltia. Per això, lidera dos projectes de recerca concedits per la 

Unió Europea sobre genètica d’Alzheimer (ADAPTED) i sobre models de participació activa 

dels pacients (MOPEAD). 
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