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 Resum  

 

La Malaltia de l‟Alzheimer és la forma més comú de demència i ha esdevingut un 

problema socioeconòmic per a la societat actual. A més, es preveu que sigui un 

problema creixent degut a l‟envelliment de la població. És de vital importància estudiar-la 

en les seva fase preclínica, ja que es preveu que els tractaments siguin més eficaços en 

aquesta. Per tant, és important poder disposar d‟eines que permetin una identificació en 

aquesta fase de la malaltia. És per aquesta raó que recentment s‟ha centrat l‟atenció en 

tècniques automàtiques (FreeSurfer) per a l‟anàlisi d‟imatges de ressonància magnètica, 

per a l‟estudi de l‟estructura cerebral, i poder associar certs canvis estructurals a 

diferents biomarcadors i factors de risc. 

En aquest projecte s‟ha estudiat l‟efecte de la ß-amiloide i tau fosforilada en 

l‟estructura cortical, a més de dos factors de risc com són l‟envelliment i la presència de 

l‟al·lel ε4 de l‟apolipoproteïna E. S‟ha vist als resultats com l‟envelliment, efectivament, és 

un factor de risc important ja que correlaciona amb l‟atròfia cerebral. Els resultats revelen 

també que una presència alterada dels dos biomarcadors correla amb un deteriorament 

de l‟estructura cerebral i que els subjectes portadors de l‟al·lel ε4 d‟APOE s‟atrofien més 

ràpidament amb l‟edat que no els no-portadors d‟aquest al·lel. 

Un coneixement més precís d‟aquesta fase permetrà un millor disseny d‟assaigs 

clínics en la Malaltia de l‟Alzheimer preclínica, quan encara no han aparegut els primers 

símptomes clínics en el pacient. 
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Abstract 

 

Alzheimer‟s Disease is the most common form of dementia and it has been a socio-

economic problem for the actual society. Moreover, is expected to be a growing problem 

due to the aging. It is vital to study the disease in its pre-clinic stage, since it is expected 

that treatments will be more effective at this stage. Therefore, it is important to have tools 

that allow identification at this stage of the disease. That is why recently the attention is 

focused to automatic techniques (FreeSurfer) to analyse magnetic resonance images, to 

study the cerebral structure, and be able to associate structural changes to different 

biomarkers and risk factors. 

This project has been studied the effects of ß-amyloid an phosphorylated tau on the 

cortical structure, and two risk factors such as aging and the presence of ε4 

apolipoprotein‟s allele. The results show that aging is an important risk factor because it 

correlates with cortical atrophy. The results expose too, that subjects with altered 

biomarkers are more atrophic than the others, and the subjects carriers of ε4 

apolipoprotein‟s allele are faster atrophied with age than non-carriers.  

A more precise knowledge of this stage will allow a better design of clinical trials in 

preclinical Alzheimer's disease, when have not appeared the first clinical symptoms in the 

patient. 
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Resumen 

 

La Enfermedad del Alzheimer es la forma más común de demencia y se ha 

convertido en un problema socio-económico para la sociedad actual. Además, se prevé 

que sea un problema creciente debido al envejecimiento de la población. Es de vital 

importancia estudiar la enfermedad en su fase pre-clínica, ya que se prevé que los 

tratamientos sean más eficaces en esa fase. Por tanto, es importante disponer de 

herramientas que permitan una identificación en esta fase de la enfermedad. Es por esta 

razón que recientemente se ha centrado la atención en técnicas automáticas 

(FreeSurfer) para el análisis de imágenes de resonancia magnética, para el estudio de la 

estructura cerebral, y poder asociar ciertos cambios estructurales a diferentes 

biomarcadores y factores de riesgo. 

En este proyecto se ha estudiado el efecto de la ß-amiloide y tau fosforilada en la 

estructura cortical además de dos factores de riesgo como son el envejecimiento y la 

presentica del alelo ε4 de la apolipoproteïna E. Se ha visto como el envejecimiento, 

efectivamente, es un factor de riesgo importante ya que correlaciona con la atrofia 

cerebral. Los resultados revelan también que una presencia alterada de los dos 

biomarcadores correlaciona con un deterioro de la estructura cerebral y los sujetos 

portadores del alelo ε4 de APOE se atrofian más rápidamente con la edat que no los no-

portadores de este alelo. 

Un conocimiento más preciso de esta fase permitirá mejor diseño de ensayos clínicos 

en la Enfermedad del Alzheimer pre-clínica, cuando aún no han aparecido los primeros 

síntomas clínicos en el paciente.  
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1 Introducció 

Aquest projecte s‟ha desenvolupat com a Treball de Fi de Grau de la titulació 

d‟Enginyeria de Sistemes Audiovisuals de l‟Escola Tècnica Superior d‟Enginyeria de 

Telecomunicació de Barcelona, en el context d‟una col·laboració amb la Unitat de 

Memòria de l‟Hospital Sant Pau i de la Santa Creu durant el període comprès entre 

setembre de 2013 i gener de 2014. 

La Unitat de la Memòria de Sant Pau porta a terme una línia de recerca en la malaltia 

de l‟Alzheimer. En aquesta línia es vol trobar la relació entre les eines de diagnòstic per 

la imatge i les anàlisis bioquímiques dels pacients. L‟objectiu principal del projecte 

desenvolupat serà estudiar la relació entre les mesures morfològiques cerebrals 

obtingudes d‟imatges de ressonància magnètica y els marcadors bioquímics.  

Per tal de definir amb més precisió els objectius concrets d‟aquest projecte, en 

aquest primer capítol fem una introducció al context de la recerca en la malaltia de 

l‟Alzheimer, per després indicar els requeriments del projecte, els objectius i el pla de 

treball. 

1.1 La malaltia de l’Alzheimer 

La malaltia de l‟Alzheimer (MA) és el tipus de demència neurodegenerativa més 

freqüent amb aproximadament un 70% de tots els casos de demència [1].  S‟entén per 

demència un deteriorament cognitiu, és a dir, pèrdua de nivell respecte un nivell previ, 

suficientment greu com per a afectar al funcionament personal i social de les activitats de 

la vida diària. 

El 2013, els costos d‟atenció mèdica a pacients amb MA a la societat americana ha 

estat de 203 bilions de dòlars: 15,5% del pressupost de sanitat i aproximadament una 

tercera part del que s‟inverteix en educació primària i secundària (703,7 bilions de dòlars) 

[2], i s‟espera que aquest cost augmenti a 1,2 trilions de dòlars al 2050 [3]. S‟ha de tenir 

en compte que als Estats Units una de cada nou persones més grans de 65 anys té la 

MA i que el risc de desenvolupar-la es dobla cada 5 anys. A més, és la sisena causa de 

mort en aquest país, i la única que actualment no té cura.  

Des del punt de vista neuropatològic, la MA es caracteritza per alteracions que es 

relacionarien amb l‟acumulació de dipòsits extracel·lulars de proteïna ß-Amiloide (Aß), la 

aglomeració intracel·lular de la proteïna tau hiperfosforilada (p-tau) [4] o inclús factors 

genètics que podrien contribuir al deteriorament [5]. Aquest procés fisiopatològic 

comença dècades abans de que es manifestin els primers símptomes clínics i el 

desenvolupament d‟un síndrome de demència. 

Aquest llarg procés fisiopatològic que condueix des de lesions en el cervell fins a la 

pròpia demència es divideix normalment en diferents fases [6] tot i que el deteriorament 

cognitiu és totalment dependent del subjecte en qüestió. 
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Figura 1.1: Envelliment de la població mundial en els propers 50 anys (esquerra); Prevalença de la 

MA amb l’edat (dreta) 

MA Preclínica  

En la primera fase de la MA, i que es desenvolupa durant 20 anys abans de que 

apareguin els primers símptomes clínics, els subjectes tenen canvis mesurables en 

l‟estructura i funció cerebral i en líquid cefaloraquidi (LCR). Aquests canvis serien 

indicatius de l‟inici d‟un procés patològic anys abans de la manifestació dels primers 

símptomes clínics.  

Com s‟ha pogut veure en la figura 1.1, un dels majors factors de risc per 

desenvolupar la MA és l‟edat.  L‟envelliment natural, s‟associa a un declivi progressiu de 

determinades funcions cognitives [5], causant canvis en la integritat estructural cerebral 

[7]. Estudis de neuroimatge han demostrat aquest patró de canvis i han identificat àrees 

com la ínsula, lòbuls frontals, dorsals i parietals com aquelles que es deterioren amb més 

rapidesa amb l‟envelliment del subjecte, sobretot en el còrtex prefrontal que correspon a 

funcions executives i contribueix en la memòria [8]. 

Aquests efectes d‟envelliment natural podrien anar acompanyats d‟altres alteracions 

estructurals i funcionals. Aquest seria el cas d‟un envelliment patològic, on s‟afegeix 

l‟efecte d‟una malaltia concreta, en el present projecte la MA, causant un major 

deteriorament en àrees medial temporals que impliquen una disfunció de memòria [9]. 

A banda de l‟envelliment del pacient com un dels majors factors de risc, existeixen 

altres factors que atribueixen un risc afegit per al desenvolupament de la MA. S‟han 

identificat nombrosos factors que contribueixen a incrementar el risc de desenvolupar la 

MA entre els quals destaca l‟Apolipoproteïna E (APOE), i d‟especial interès en la 

investigació de la MA és l‟al·lel ε4 d‟aquesta proteïna (APOEε4) [10]. El grau d‟agregació 

d‟amiloide en el cervell, i per tant en el líquid cefaloraquidi, està fortament associat amb 

aquest genotip [11]. S‟ha demostrat que l‟al·lel ε4 actua en la inhibició de la regulació 

d‟Aß, augmentant-ne així la producció i estimulant la formació de plaques[12]. Els 

resultats en altres estudis han demostrat també que és detectable una atròfia de la 

integritat estructural cerebral en subjectes cognitivament intactes amb una còpia de 

l‟al·lel ε4 respecte als subjectes que tenen l‟al·lel ε3 del genoma [13]. A més, estudis en 
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diferents individus amb MA han demostrat que els pacients amb l‟al·lel ε4 pateixen una 

reducció més important de volum cerebral en el lòbul temporal i sobretot en l‟hipocamp, 

ambdues zones relacionades amb la MA [14]. Per tant, es pot concloure que el fet de ser 

portador de l‟al·lel 4 de l‟APOE incrementa el risc de desenvolupar la MA [10]. 

Deteriorament Cognitiu Lleu 

El Deteriorament Cognitiu Lleu (DCL) es pot definir com l‟etapa en el que es veu 

alterat un o més dominis cognitius sense que això repercuteixi en les activitats de la vida 

diària del pacient. Els individus amb DCL amb substrat de MA solen mostrar un major 

deteriorament amnèsic que el previst per a la seva edat però, per la resta, funcionen de 

forma independent. Estudis recents han demostrat que  entre un 10 i un 20 per cent de 

gent més gran de 65 anys té DCL, i d‟aquests, entre un 10 i un 15 per cent 

desenvoluparan la MA en el període d‟un any i la meitat d‟ells es preveu que la 

desenvolupin en tres o quatre anys [15]. Per tant, podem dir que és un grup de pacients 

amb un risc potencial per desenvolupar la MA. 

Demència de la MA 

El progressiu deteriorament condueix a un estat on el declivi cognitiu impedeix al 

pacient dur a terme les activitats de la vida diària. Aquesta etapa està caracteritzada per 

símptomes tant de pèrdua gradual de memòria episòdica, encarregada de la retenció de 

fets recents i enregistrament de nova informació, com pel deteriorament progressiu 

d‟altres dominis cognitius que impedirien al pacient poder funcionar normalment, 

personalment i social parlant. 

1.2 Estudi de la malaltia 

Actualment no existeix cap tractament capaç d‟aturar ni tant sols de desaccelerar el 

procés patològic. Es preveu que els futurs tractaments siguin més eficaços en aquelles 

fases precoces de la malaltia, on el declivi cognitiu del pacient sigui inexistent o moderat. 

Per tant, és important poder disposar d‟eines que permetin una identificació en fases 

preclíniques de la malaltia. 

Un biomarcador és un indicador característic d'una malaltia que pot ser mesurat i 

avaluat de forma objectiva com un indicador de processos biològics normals, patològics 

o respostes farmacològiques a una intervenció terapèutica. Per tant, el biomarcador ideal 

per a la MA hauria de detectar una característica neuropatològica fonamental i ser validat 

en els casos confirmats per neuropatologia. Existeixen diferents tipus de biomarcadors 

entre els quals hi ha l‟estudi a través de neuroimatge i els indicadors bioquímics en LCR. 
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1.2.1 Marcadors de Neuroimatge 

Un dels indicadors d‟atròfia estructural cerebral, a més de ser un dels més utilitzats, 

és la imatge per Ressonància Magnètica (RM), una tècnica no invasiva que ajuda a 

l‟especialista a determinar canvis estructurals del cervell in vivo [16]. La tècnica de RM 

proporciona una alta resolució anatòmica i, a diferència dels rajos X, no utilitza radiació 

ionitzant, per lo que és menys perjudicial pel pacient. 

Bàsicament, quan es parla d‟estructura cerebral, es defineixen tres tipus de teixit 

diferent:  

- El líquid cefaloraquidi (LCR), un líquid que emmantella el cervell i que es situa 

entre aquest i el crani.  

- La substància gris (SG), formada majoritàriament per nuclis de neurones i que 

inclou regions del cervell involucrades en la percepció sensorial, memòria, auto-

control, raonament, llenguatge, bàsicament àrees de processament d‟informació. 

La superfície que separa la SG del LCR s‟anomena superfície pial.  

- La substància blanca (SB), formada majoritàriament pels axons d‟aquestes 

neurones ubicades a la SG i encarregada de la transmissió d‟informació. La 

zona entre la superfície pial i la SB, és a dir, la capa externa de SG del cervell, 

s‟anomena còrtex cerebral. 

Ressonància Magnètica (RM) 

Els sistemes RM es basen en les propietats magnètiques dels protons dels àtoms 

d‟hidrogen que es troben fàcilment en l‟aigua, proteïnes, lípids i altres mostres 

biològiques. Els protons d‟hidrogen, degut al spin i a la càrrega, actuen com l‟agulla 

d‟una brúixola quan es situen en un camp magnètic, assumint un alineament respecte al 

camp. Tot i això, a diferència de l‟agulla d‟una brúixola, un protó es pot alinear en dos 

sentits, paral·lel o antiparal·lel respecte al camp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2: Comportament dels protons amb absència del camp magnètic (esquerra), aplicat el camp 

magnètic (centre) i retornant a la posició inicial, alliberant l'energia (dreta) 
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Aquest efecte de l'alineament de spins és el que produeix un volum magnetitzat en la 

direcció del camp magnètic amb una freqüència determinada (anomenada freqüència de 

Larmor). Aplicant un pols de radiofreqüència (RF) a aquesta freqüència en concret, els 

protons alineats en el camp magnètic absorbeixen l‟energia desviant la seva orientació 

de la direcció principal del camp. En el moment en el que es deixa d‟aplicar aquest pols, 

progressivament els protons retornen a la seva orientació inicial, alliberant energia que 

es capta a través d‟una antena de RF.  

En funció dels paràmetres dels polsos electromagnètics (temps de repetició, temps 

d‟echo...) es poden adquirir diversos tipus de RM, com la RM per difusió, FLAIR, 

Gradient Echo entre d‟altres, però en aquest treball ens hem centrat en la RM potenciada 

en T1. Aquestes seqüències estan optimitzades per discriminar entre la SG i la SB i per 

tant, és la seqüència òptima per a realitzar estudis estructurals. 

 La imatge de RM potenciada en T1 consisteix en un tipus específic d‟imatge que 

representa en escala de gris el temps de relaxació T1 dels diferents teixits. En un 

determinat instant  , es capta l‟energia alliberada en el procés de relaxació dels protons. 

La funció de l‟energia alliberada per un teixit en concret és: E(t) 1-e-t
T1⁄ . El temps que es 

tarda en alliberar l‟energia (T1) dependrà en gran part de la mobilitat de les molècules. 

Així, segons el teixit o, bàsicament, la proporció d‟aigua pel qual estigui format, aquest 

temps T1 variarà progressivament.  

 

Figura 1.3: Imatge de RM potenciada en T1 del subjecte 61 d’ADNI en les vistes coronal (esquerra), 

horitzontal (centre) i sagital (dreta). Es pot observar com el líquid apareix de color negre, la SG en 

tons més clars i la SB, amb un component elevat de lípids, apareix en la tonalitat més brillant. 

1.2.2 Marcadors bioquímics 

Un altre dels indicadors que permeten estudiar l‟estat del pacient in vivo són els 

marcadors bioquímics extrets del LCR, que reflexa els canvis neuroquímics dels 

processos patològics d‟una malaltia. S‟han proposat una gran quantitat de biomarcadors 

per l‟estudi de les demències [17]. En concret, per a la MA, destaquen les proteïnes Aß, 

p-tau i tau total (t-tau) mesurades en LCR com a biomarcadors més utilitzats.  
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Relació d’Aß amb l’estructura cerebral 

La relació entre la amiloïdosis, o la càrrega d‟amiloide, i l‟estructura cerebral segueix 

sent controvertida. Diferents d‟estudis han demostrat atrofia cortical [18][9][4] o atrofia 

hipocampal [19] relacionada amb els nivells d‟Aß en LCR en pacients de control [20] i 

inclús en DCL [21]. Tanmateix, hi ha altres estudis que no han trobat relació directa amb 

l‟estructura cortical [18] ni tampoc amb la volumetria de l‟hipocamp [22], o fins i tot altres 

estudis que reporten inflamació associada als nivells d‟Aß [23].  

Hi ha diferents explicacions per aquestes discrepàncies. D‟una banda, s‟ha vist que 

l‟edat té un paper fonamental en l‟estructura cerebral i la seva interacció amb els 

biomarcadors; el rang d‟edat de les mostres estudiades és un factor determinant. De 

l‟altra, la interacció entre els diferents biomarcadors podria no ser despreciable [Fortea et 

al, 2014], afegint un nivell més de complexitat al problema.  

Relació de tau total i tau fosforilada amb l’estructura cerebral 

Està àmpliament acceptat que les proteïnes tau total i tau fosforilada mesurades en 

LCR són biomarcadors de mort neuronal [24]. D‟aquesta manera s‟ha demostrat una 

correlació positiva amb l‟atrofia de regions temporo-parietals [25] i una correlació del 

volum de l‟hipocamp amb la densitat dels cabdells neurofibrilars formats per l‟acumulació 

de tau fosforilada [26]. Alguns estudis denoten la p-tau com el millor biomarcador en LCR 

ja que és el que correlacionaria millor amb el progrés de la MA [26]. 

1.2.3 Model dinàmic de biomarcadors 

Tots aquests canvis, no obstant, no apareixen al cervell de forma simultània, sinó que 

es presenten d‟una manera ordenada. Segons el model dinàmic de biomarcadors més 

acceptat, el model de Jack et al. [27] contempla que la MA començaria amb un 

processament anormal de la proteïna precursora de l‟amiloide, abans de l‟aparició dels 

primers símptomes. Aquesta producció excessiva d‟Aß, formaria una acumulació de 

dipòsits de proteïna amiloide en el còrtex cerebral [6][20][11]. Degut a l‟agregació d‟Aß, 

començaria una cascada caracteritzada per l‟agregació anormal de la proteïna tau, 

provocada per la hiperfosforilació de la seva estructura i formant “cabdells” neurofibrilars. 

Aquests canvis produirien una disfunció i deteriorament neuronal amb alteracions 

metabòliques, mort neuronal, deteriorament estructural i, finalment, declivi cognitiu [25]. 

Estudis recents realitzats a més de 2000 pacients i controls, han mostrat una 

reducció d‟Aß en aproximadament un 50% en pacients amb MA comparat amb els 

controls no dements de la mateixa edat. En LCR, aquesta proteïna es veu augmentada 

des de fases inicials de la malaltia. Es creu que la presència de p-tau en LCR es deguda 

a l‟alliberació del contingut extracel·lular al medi quan la cèl·lula mor [17]. 
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Figura 1.4: Evolució dels biomarcadors dinàmics en la Malaltia de l'Alzheimer (Jack et al.) 

La relació entre els nivells dels diferents biomarcadors (Aß, tau i p-tau) en LCR i 

l‟estructura cerebral segueix sent, en lo fonamental, controvertida. Encara més, el model 

dinàmic de biomarcadors comença a estar qüestionat, degut a que les relacions entre els 

diferents biomarcadors i el seu paper en la MA podrien ser encara més complexos, 

podent-hi haver relacions sinergètiques entre els diferents biomarcadors (Fortea et al, 

2014).  

1.2.4 Estudi de la MA amb tècniques de Neuroimatge 

Per a l‟estudi, diagnosis i monitorització de la demència in vivo, la RM és una tècnica 

molt utilitzada en el món de la neuroimatge i s‟ha demostrat que és una bona solució, un 

fet impensable 20 anys enrere. Avui en dia, està àmpliament acceptat que els canvis 

mesurats en RM són un biomarcador apropiat per a la MA i el DCL. Utilitzant la RM s‟ha 

vist una atròfia progressiva en el gruix cortical i s‟ha pogut veure la diferència entre els 

subjectes amb MA i els CTL. En alguns estudis queda ben palès aquest patró d‟atròfia en 

algunes àrees especifiques del còrtex, especialment en regions temporoparietals, còrtex 

entorrinal i l‟hipocamp. Aquestes últimes, són les primeres zones en atrofiar-se [28], i és 

detectable un aprimament del gruix abans de que hagin aparegut els primers símptomes 

[18][28], fent possible la classificació entre subjectes amb principis de la MA de subjectes 

sans. 

Per estudiar aquests canvis, i sobretot en grans bases de dades d‟informació, és 

necessari l‟ús d‟eines d‟anàlisi d‟imatge cerebral. Fins gairebé l‟última dècada, els estudis 

de neuroimatge es duien a terme manualment, traçant cada regió d‟interès tall a tall, 

imatge a imatge. Tot i que s‟obtenien uns resultats acurats, aquestes tècniques eren 

extremadament lentes, depenien completament de l‟observador i eren difícilment 
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replicables. En els darrers anys, degut al gran volum de dades adquirit hi ha hagut un 

creixent interès en el món de la neuroimatge i s‟han desenvolupat eines 

semiautomàtiques d‟anàlisi d‟imatge cerebral. Això ha permès a la comunitat 

investigadora disposar d‟una quantitat d‟informació impensable anys enrere: anàlisis amb 

múltiples variables i co-variables al mateix temps i que puguin extreure la relació entre 

l‟estructura cerebral i diferents variables d‟interès. 

Una de les primeres tècniques que va aparèixer es basava directament en l‟anàlisi 

del vòxel. Un vòxel, nom que prové de l‟anglès volumetric pixel, és la mínima unitat 

processable d‟una matriu tridimensional, és a dir, és l‟equivalent del píxel en 3D. Els 

mètodes basats en aquest tipus d‟anàlisi són bastant utilitzats ja que a més de ser 

computacionalment molt eficients [29], són molt robustos, tot i que tenen poca precisió 

[30]. En els mètodes basats en vòxel, es realitza una classificació segons els tipus de 

teixit, bàsicament SG, SB i LCR. Per poder comparar subjectes, degut a que l‟anatomia i 

mida cerebral de cada subjecte és singular i individual, les imatges s‟han d‟alinear a un 

cervell estàndard, on es defineix un sistema de coordenades comú, i els volums es 

corregeixen per contraccions i expansions locals [31]. Un dels màxims exponents 

d‟aquest enfocament seria l‟Statistical Parametric Mapping (SPM), un software dissenyat 

per analitzar diferents tipus d‟imatges, ja siguin imatges de diferents cohorts o evolucions 

temporals d‟un mateix subjecte.  

Figura 1.5: Representacions dels models surface-based (esquerra) i volume-based (dreta) 

D‟altra banda, existeixen altres tècniques d‟anàlisi basades en superfície. Aquestes 

eines parteixen de la base que el còrtex té una estructura laminar, modelant-lo com una 

superfície 2D. Enlloc d‟utilitzar resolució de vòxel, en aquest altre tipus d‟anàlisis 

s‟utilitzen unes unitats més petites de mesura, els vèrtexs. Aquests vénen donats per la 

tessel·lació en triangles dels vòxels obtinguts anteriorment. És el mètode utilitzat pel 

FreeSurfer [32], un conjunt d‟eines per l‟anàlisi i la visualització d‟imatge estructural i 

funcional cerebral, desenvolupat cap a finals de la dècada dels 90. El software realitza 

una reconstrucció i parcel·lació de la superfície cortical i una segmentació d‟estructures 

subcorticals. Tots aquests processos permeten extreure mesures de superfície, volum i 

gruix cortical, entre d‟altres, de les diferents estructures cerebrals, que seran utilitzades 

en anàlisis posteriors. 

L‟estimació del gruix cortical a partir de la RM duta terme amb el FreeSurfer és una 

tècnica in-vivo de gran importància per al diagnòstic i l‟enteniment de la progressió de 

demències neurodegeneratives, com és el cas de la MA [29]. El còrtex cerebral d‟un 
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cervell humà és una capa neuronal el gruix de la qual varia entre 1mm i 4.5mm, amb una 

mitjana aproximada de 2.5mm.  

No és la primera vegada que s‟estudien els canvis en l‟estructura cerebral amb el 

FreeSurfer. Canvis en la SG que modifiquen aquest gruix es manifesten en la MA [33] 

que mostra una reducció de la SG al còrtex en la regió temporal medial i parietal, àrees 

implicades en el desenvolupament de la MA. D‟altra banda també s‟han dut a terme 

estudis amb aquesta eina per relacionar els nivells dels diferents biomarcadors amb 

l‟estructura cerebral. D‟aquesta manera, Becker et al. [9], estudiava la relació del gruix 

cortical amb  Aß  i trobava que la deposició d‟Aß està associat a patró de reducció del 

gruix cortical previ al deteriorament cognitiu. Un any abans, Fjell [4] també feia referència 

a la relació entre Aß i el gruix, i tot i que comenta que Aß correla amb l‟atròfia cerebral en 

grups d‟edat avançada cognitivament sans, l‟atròfia és comú en subjectes d‟avançada 

edat independentment dels nivells d‟Aß en LCR. En un altre estudi, Fagan [34] associava 

també aquesta falta d‟Aß en LCR amb una atròfia del gruix cortical i a més trobava que 

l‟augment de nivell de p-tau en LCR  correlacionava amb un major dany estructural. 

Referent als estudis amb p-tau, al 2010 Desikan et al. [35] feia un estudi on es mostrava 

que la reducció del volum cerebral associats a Aß només ocorrien en presència de p-tau 

en subjectes que tenien risc de demència. Inclús s‟han fet estudis de correlacions del 

gruix cortical d‟àrees associades a la MA amb factors de risc com l‟APOE ε4. L‟any 2006, 

Espeseth et al. [5] concloïa, amb el seu estudi, que els subjectes portadors de l‟al·lel ε4 

podrien accelerar l‟aprimament tant d‟àrees associades a l‟envelliment com d‟àrees 

associades a la MA i la deposició d‟amiloide. Ja en aquesta dècada, el mateix Espeseth 

et al. [36] contradeia el primer paper dient que els portadors d‟aquest genotip tenien més 

gruix cortical en algunes àrees que no pas els no portadors. L‟altre factor de risc en la 

MA és l‟edat com hem citat anteriorment. En els seus estudis, Fjell et al. [7] mostra un 

clar patró d‟atròfia relacionat amb l‟edat en casi totes les  àrees corticals cerebrals però 

especialment els efectes de l‟edat es veuen incrementats en el lòbul frontal així com a 

parts del temporal. 

Com s‟ha vist, aquests resultats són discrepants. Alguns d‟ells són resultats 

contradictoris entre sí que demostren que l‟estudi de la MA és tremendament complex i 

que s‟ha de tenir en compte cadascun dels factors i les seves possibles interaccions 

entre ells.  

 

 Figura 1.6: Àrees que divideixen el cervell, anomenades lòbuls 
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1.3 Requeriments i especificacions 

El present projecte planteja diversos tipus de requeriments per als objectius que es 

plantejaran a continuació ja que coexisteixen diferents àrees: requeriments clínics, 

bioquímics i tècnics. És justament en aquest últim apartat on recaurà la major part del 

pes del projecte. 

Requeriments clínics: 

- Entendre la malaltia i la seva fisiopatologia. 

- Familiarització amb termes neurològics i neuropsicològics. 

Requeriments bioquímics: 

- Familiarització amb termes biomèdics. 

- Entendre el possible paper de les proteïnes beta-amiloide, tau i tau fosforilada. 

Requeriments tècnics: 

- Habituar-se a l‟entorn Linux i al llenguatge de programació bash.  

- Aprenentatge de les eines d‟anàlisi de neuroimatge estructurals, especialment el 

software FreeSurfer i comprovar relacions amb els diferents biomarcadors i 

factors de risc. 

- Revisar i validar les mesures obtingudes per FreeSurfer, i interpretar el 

comportament d‟aquest en determinats casos de mesures errònies. 

1.4 Declaració d’objectius 

Fins ara s‟ha pogut veure la repercussió de la MA en el marc socioeconòmic actual i 

el seu impacte creixent en les properes dècades. En el moment actual no es disposa de 

solucions per aturar o almenys frenar el progrés de la malaltia. En aquest projecte 

s‟estudiaran diferents marcadors que permetin identificar la malaltia quan encara no han 

aparegut els primers símptomes clínics i ajudin a trobar tractaments que actuïn davant el 

perill que suposa per a la societat futura aquesta malaltia en la seva fase preclínica, quan 

realment es preveu que els tractaments siguin més eficaços. L‟estudi es centrarà en 

l‟anàlisi de RM estructural mitjançant l‟eina FreeSurfer, software que mesura els canvis 

en tant corticals com subcorticals cerebrals.  

Les hipòtesis del present projecte són les següents: 

1. L‟atròfia cerebral estarà associada a l‟edat. 

2. Aß i p-tau estaran lligats a una atròfia cerebral. 

3. L‟al·lel ε4 d‟APOE contribuirà a un patró d‟envelliment accelerat. 

En base a aquestes hipòtesis, es plantegen els següents objectius: 

1. Correlacionar el gruix cortical, mitjançant FreeSurfer, amb l‟edat en un grup de 

subjetes cognitivament indemnes majors de 50 anys. 

2. a) Comparar el gruix cortical mitjà entre els subjectes amb biomarcadors alterats 

(p-tau i Aß) contra la resta de mostra. 



 

 

 
11 

b) Computar un ràtio Aß/p-tau per correlacionar aquesta dada amb el gruix      

cortical. 

3. Comprar el grup portador d‟ε4 contra el grup no portador d‟ε4, i comparar el patró 

d‟envelliment lligat al grup amb presència d‟aquest al·lel i a la resta de mostra. 

L‟objectiu principal del projecte serà, per tant, estudiar la relació entre les mesures de 

gruix cortical i els diferents biomarcadors: concentració en LCR de les proteïnes Aß, tau i 

p-tau, l‟efecte dels factors de risc de l‟APOEε4 i l‟envelliment en la MA. 

La  consecució de l‟objectiu principal ajudarà a aclarir alguns dels resultats 

contradictoris en la literatura sobre les alteracions estructurals associades als diferents 

biomarcadors  i factors de risc en el cervell de la MA preclínica. Entendre la fase inicial 

de la cascada de processos associats a l‟amiloide és crucial si volem desenvolupar 

teràpies preventives amb l‟objectiu d‟evitar, o al menys retardar, l'inici de la malaltia. 

1.5 Pla de Treball: Fases de desenvolupament del projecte 

El projecte s‟ha dividit clarament en dos vessants diferents, una més clínica i més 

d‟aprenentatge i familiarització de termes biomèdics i neurològics, i una altra més tècnica 

i d‟aprenentatge del funcionament del software FreeSurfer, el software utilitzat per a 

l‟anàlisi d‟imatges RM. 

Així, els principals constituents d‟aquest projecte han sigut: 

- Lectura i aprenentatge de termes relacionats amb la malaltia degenerativa de 

l‟Alzheimer. 

- Un bloc de preprocessament d‟imatges amb el seu respectiu control de qualitat. 

- Una fase importantíssima de postprocessat d‟imatges, amb les seves respectives 

revisions i modificació de segmentacions. 

- Anàlisi estadístic de les diferents interaccions entre biomarcadors en LCR i canvis 

estructurals en els subjectes. 

1.6 Estructura de la memòria 

Després d‟introduir el context i enunciar els objectius, en el capítol següent es veuran 

les dades emprades en el projecte. En el capítol 3, s‟expliquen les eines i les tècniques 

de processament de les imatges RM. En el capítol 4, es mostren els resultats obtinguts i 

en el 5 es fa l‟anàlisi dels resultats. Al capítol 6 es fa una estimació econòmica 

relacionada amb l‟obtenció de les dades de diagnosi clínica que s‟han emprat en el 

projecte, així com el cost de personal estimat per al desenvolupament i l‟execució del 

projecte. Finalment, el capítol 7 exposa les conclusions tècniques i clíniques del projecte, 

i proposa futures línies de treball en els dos aspectes. 
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2 Dades de Treball:  

En aquest capítol es descriuen les bases de dades utilitzades del treball 

desenvolupat. 

2.1 Bases de dades 

Els estudis realitzats en aquest projecte estan basats en, bàsicament, la base de 

dades Alzheimer‟s Disease Neuroimaging Initiative (ADNI). Aquesta base de dades conté 

subjectes de control sans (CTL), cognitius lleus (DCL) i amb la MA, i en aquest projecte, 

per tal d‟estudiar les fases preclíniques, només s‟han estudiat els CTL. 

2.1.1 Projecte ADNI 

ADNI és un projecte publico-privat mundial que no només proporciona la RM del 

subjectes sinó també la informació clínica per a la recerca del principi patològic, 

prevenció i tractament de la MA. Aquest projecte té tres objectius principals: 

- Detectar la MA en la fase més precoç possible i poder identificar biomarcadors 

vàlids per a aquesta demència. 

- Donar suport als avenços en la intervenció, prevenció i tractament de la MA així 

com l‟ús de nous mètodes diagnòstics per a aplicar-los a les fases més precoces, 

quan la intervenció podria ser més eficaç. 

- Continuar desenvolupant l‟accés a les dades d‟ADNI així com millorar i expandir 

aquest model. 

El projecte ADNI compta amb tres fases diferents: ADNI1, ADNIGO i ADNI2, 

cadascuna d‟elles amb els seus participants. 

ADNI 1  

ADNI va ser llançat a l‟octubre del 2004, és la primera fase del projecte i dura fins al 

2009 [37].  En aquest estudi es proven diferents tècniques existents, com són la 

Tomografia per Emissió de Positrons (PET) i la RM, per veure com combinar-los per 

detectar la MA en fases més precoces. Es duen a terme els tests incloent PET d‟amiloide, 

de glucosa, RM a 1,5T, puncions lumbars per al LCR, tests de sang, tests 

neuropsicològics i tests psiquiàtrics. Aquests biomarcadors s‟utilitzen per seguir la 

progressió de la MA 

L‟estudi compta amb 200 subjectes amb MA estudiats als 0, 6, 12 i 24 mesos, a més 

d‟aquests, els subjectes DCL amb risc molt alt de conversió a demència (400) que seran 

estudiats als 0, 6, 12, 18, 24 i 36 mesos. Finalment els subjectes de control, 200 en 
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aquest cas, seran estudiats als 0, 6, 12, 24 i 36 mesos. En aquest projecte però, només 

es treballarà amb els subjectes CTL que tinguin dades de LCR ja que el que es busca és 

incidir en la fase preclínica de la MA, quan encara no han aparegut els primers 

símptomes.  

A més dels valors escalars de cada biomarcador, per a la classificació dels subjectes 

en líquid patològic vs normal, s‟utilitzaran els punts de tall dels biomarcadors en LCR 

publicats per a la cohort ADNI per Shaw. Es considera que un subjecte és positiu en Aß 

quan els seus nivells en líquid són menors de 192 pg/ml i es considera que ho és en p-

tau quan els nivells d‟aquest superen els 23 pg/ml. A més a més, s‟ha definit ràtio Aß/p-

tau amb el qual es pretén capturar millor la interacció d‟aquests biomarcadors amb les 

mesures que es duran a terme en l‟estructura cerebral. 

Cadascuna de les ressonàncies està identificada amb el lloc de procedència de la 

RM i de la ID del subjecte. A més a més es disposa d‟un identificador únic de la 

ressonància, ja que a cadascun dels subjectes se‟ls hi fan dues RM al mateix instant, a 

mode preventiu per si una d‟elles s‟adquireix malament, i es proporcionen diferents 

nivells de preprocessat. Així, tenim les RM natives Magnetization Prepared Rapid 

Gradient Echo (MP-Rage) i Magnetization Prepared RApid Gradient Echo Repeat (MP-

Rage Repeat), sense cap tipus de processament i a partir d‟aquí ADNI 1 proporciona 

diverses fases de preprocessament [38]. En aquest projecte s‟han utilitzat les RM amb 

quatre fases de preprocessament que proporciona ADNI [37]: 

- GradWarp: és una correcció de la distorsió de la geometria de la imatge deguda a 

la no-linealitat del gradient, que varia depenent del model de gradient específic de 

cada imatge.  

 

- B1 Correction: aquesta correcció utilitza els escanejos de calibració B1 per 

corregir la no-uniformitat de la intensitat de la imatge que resulta quan la 

transmissió del pols RF en la RM es duu a terme amb una bobina més uniforme 

mentre que la bobina que rep ho és menys. 

 

- N3: és un algoritme de pic d‟histograma que s‟aplica a totes les imatges després 

de les dues correccions anteriors. N3 redueix la no-uniformitat de la intensitat , 

tant la residual com la deguda a l‟efecte dielèctric  dels 3T/1.5T. 

 

- Scaled: A més de les correccions esmentades anteriorment, hi ha mesures de 

l‟escalat espacial associades a cada imatge MPRAGE. Aquest escalat es duu a 

terme en cada eix cardinal i està mesurat amb el ADNI phantom.  En el límit que 

la matriu de la imatge està alineada amb els eixos cardinals, això permet ajustar 

la mida de vòxel d‟aquella imatge en concret.  
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Preprocessat 

•Conversió de 
format: dicom to 
nifti 

•Creació directoris 

•Control de qualitat 

Processat 

•FreeSurfer 

Postprocessat 

•Correccions 

Estadística 

•Anàlisi grupal 
cortical 

•Correlació CTh  
amb:  

•Biomarcadors 

•Neuropsicologia 

3 Metodologia:  

En aquest apartat s‟expliquen els mètodes utilitzats per desenvolupar aquest projecte, 

principalment el FreeSurfer i l‟eina d‟anàlisi estadístic, el Qdec. Els blocs en els quals 

s‟ha basat aquest projecte es mostren i es detallen a continuació.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Preprocessat 

Abans de poder utilitzar les RM proporcionades per ADNI 1,  s‟ha de dur a terme un 

procés de conversió de formats. El format amb el qual treballa FreeSurfer és l‟mgz, un 

format de neuroimatge estructural d‟alta resolució. El format estàndard per a 

l‟equipament d‟imatge mèdica dels principals proveïdors (Siemens, Philips...), en canvi, 

és el Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM). Tot i que aquest 

proporciona interoperabilitat entre hardware, té el handicap de que no està dissenyat per 

facilitar una manipulació eficient de les dades i per al processat de les imatges. És per 

això que apareix un altre format estàndard anomenat Neuroimaging Informatics 

Technology Initiative (NIfTI). Aquest permet guardar les imatges biomèdiques 

multidimensionals 3D. És a dir, es convertiran les imatges DICOM bidimensionals d‟un 

subjecte en una sola imatge format NIfTI, ja que aquest format és l‟utilitzat comunament 

per la comunitat d‟imatge mèdica per a la visualització de subjectes [39]. 

Un cop es tenen les imatges DICOM de tots els subjectes transformades a NIfTI, 

s‟han de posar totes juntes, i amb un script (Annex 7.1) es crea una jerarquia de 

directoris i una carpeta per cadascun dels subjectes que es tenen, amb els seus 

respectius volums mgz. 

A més del canvi de formats i posterior creació de directoris, s‟ha d‟exercir un control 

de qualitat sobre aquestes imatges. No totes són vàlides per processar-les després, ja 

que algunes surten de la màquina amb petits defectes que es detallen en la figura 3.1. 

Si existeix algun cas en el que una RM no passa aquest control de qualitat, s‟ha de 

buscar si hi ha hagut una segona adquisició de la imatge, i repetir el procés anterior. Si 
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ambdós casos són negatius, aquella RM del subjecte en concret no formarà part de 

l‟estudi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1: Imatges RM no vàlides per a l'estudi: no-uniformitat de camp (superior-esquerra), 

artefactes metàl·lics (superior-dreta), moviment del pacient (inferior-esquerra) i wrap around (inferior-

dreta) 

3.2 Processat: FreeSurfer 

L‟eina utilitzada per fer el processament d‟aquestes RM ha sigut el FreeSurfer [32], 

un software d‟anàlisi d‟imatge semi-automàtic creat a la universitat de Harvard, un 

conjunt d‟eines d‟anàlisi i visualització de RM estructural i funcional. 

3.2.1 Overview 

FreeSurfer proporciona un conjunt d‟eines d‟anàlisi estructural: representació de la 

superfície cortical entre la substància gris (SG) i la substància blanca (SB), representació 

de la superfície pial, segmentació de la SB de la resta del cervell, skull-stripping, 

correcció del bias field, registre de la superfície cortical a un atles estàndard, etiquetatge 

de les diferents regions corticals i subcorticals, entre d‟altres.  

3.2.2 Anàlisis basat en superfícies 

L‟anatomia cortical està estructurada com una làmina bidimensional de teixit i pot 

estar ben representada per models de superfície, que faciliten l‟anàlisi de les relacions 

entre regions corticals i proporcionen una major visualització [30]. Aquests mètodes 



 

 

 
17 

defineixen una malla basada en els límits de SG/SB que es deforma fins a arribar a la 

superfície pial. L‟ús de models basats en superfície permeten una precisió sub-vòxel, alta 

sensitivitat i robustesa a la diferència d‟intensitat de camp [29].  

FreeSurfer realitza un anàlisi de les superfícies que permetrà el càlcul del gruix 

cortical a més de la quantificació de volums, tant regionals com globals, dels tres tipus de 

matèria (SG/SB/LCR). Aquesta extracció de gruix cortical mesurat localment, és a dir, 

mesurat vèrtex a vèrtex, permetrà correlacionar les mesures estructurals amb el nivell 

dels biomarcadors neuroquímics que s‟han vist al capítol 1, l‟edat o altres factors de risc.  

Un punt important del software és que la mesura de gruix cortical es duu a terme 

utilitzant una resolució sub-vòxel. Tot i que la resolució mínima sigui el vòxel, el que fa 

FreeSurfer és tessel·lar en triangles les cares d‟aquests vòxels i fer una aproximació 

bayesiana, que es deriva d‟aplicar restriccions topològiques al model, per estimar millor 

les superfícies. 

FreeSurfer és un software que es desenvolupa en l‟entorn Linux i que funciona a 

través de terminal. D‟entre les comanes que s‟utilitzen per analitzar les RM destaca, i és 

la més utilitzada, la reconstrucció automàtica de les superfícies: recon-all. Aquesta 

comana és una línia de processos automàtica que combina 31 subprocessos 

executables individualment que es duen a terme per cada subjecte. Com l‟objectiu és fer 

mesures estructurals del subjecte, l‟input del procés serà la imatge potenciada en T1 pre-

processada descarregada directament d‟ADNI. A més, i per tal d‟automatitzar el procés 

per múltiples subjectes, es va utilitzar l‟script recon.sh que s‟adjunta a l‟Annex 1 ja que 

cada subjecte tarda una mitja de 6h en processar-se. A continuació es detallen parts del 

procés que segueix FreeSurfer per a la segmentació cortical. 

Registre a l’atles de Talairach 

Primer de tot, el volum es registra a l‟atles de Talairach, un dels estàndards més 

utilitzats per a la normalització espacial d‟imatge cerebral. El procés de registre és un 

punt cabdal en tot els algoritmes de segmentació i anàlisi d‟imatge cerebral; l‟anatomia 

de cada subjecte es particular i com a tal, per poder comparar entre individus cal 

adaptar-lo a un “estàndard”. S‟utilitzen algoritmes iteratius per a adaptar-lo a l‟estàndard, 

utilitzant un gradient a vàries escales per maximitzar la correlació entre el volum del 

subjecte i el volum de Talairach.  

Normalització de la intensitat 

El bias field és un senyal a baixa freqüència que distorsiona les imatges RM, sobretot 

aquelles extretes per màquines antigues. Amb aquesta senyal, els algoritmes de 

processament d‟imatge tals com segmentació o classificació de teixits que utilitzen valors 

a escala de grisos i que és de vital importància el valor d‟intensitat dels píxels, no 

obtenen bons resultats. Així, s‟ha de realitzar un pas previ de preprocessament, una 

correcció de la variació de la intensitat en la SB, estimant els bias field i amitjanant les 

intensitats dels vòxels de SB a 110, ja que alguns cops part de la imatge T1 estarà més 

il·luminada que no pas una altra i es pot confondre el tipus de matèria que s‟observa. La 
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part més representativa de SB és utilitzada per estimar el camp a través del volum 

sencer. 

Skull-stripping 

La imatge nativa de la màquina conté estructures com el coll o el crani que 

introdueixen soroll i poden induir problemes en el procés de segmentació. És per això, 

que la majoria d‟algoritmes introdueixen un pas d‟extracció del cervell on s‟elimina gran 

part del teixit  que no interessa per fer l‟anàlisi. Per fer això, s‟utilitza un model 

deformable el·lipsoïdal amb dues forces, una que intenta superposar l‟el·lipsoide a la 

superfície exterior del cervell i l‟altra que deforma en sentit contrari. El resultat final 

d‟aquesta fase és una el·lipsoide deformada que s‟utilitza per extreure el crani del volum 

3D de la imatge RM, eliminant així tots els vòxels que queden fora d‟aquesta superfície 

establerta. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 3.2: Procés d’skull-stripping del subjecte 472, tall 129, d'ADNI1 

Etiquetatge de matèria blanca (SB) 

Un cop es s‟ha extret el volum cerebral de la imatge nativa, es procedeix a fer una 

primera estimació del tipus de teixit contingut a cada vòxel. Aquest és un pas important ja 

que, com es veurà a continuació, és a partir d‟aquesta estimació de la superfície de SB 

que fa les estimacions de les altres superfícies. La dificultat rau en que els vòxels de SB i 

els de SG alguns cops comparteixen intensitats de vòxel iguals. Així, s‟han d‟utilitzar 

tècniques de veïnatge i smooth per a fer més robust la identificació de teixits.  

Les condicions que es donen per decidir que un vòxel forma part de la SB i no de cap 

dels altres teixits és que estigui dins el rang d‟intensitats de SB, que les intensitats dels 

vòxels veïns no indiquin que són un altre tipus de matèria (és a dir, que tinguin etiquetes 

diferents) i que un nombre mínim de vòxels al pla de mínima variància estiguin etiquetats 

com a SB. 
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Plans de Tall i Components Connexes 

Estimats els volums de SB en cada hemisferi es pretén separar els dos hemisferis 

l‟un de l‟altre bàsicament per remoure el cerebel i el tronc cerebral i poder treballar-hi 

diferenciadament. Per a tal propòsit s‟utilitzen plans, anomenats plans de tall, la posició 

dels quals està basada en la localització del cos callós i el pons en l‟espai Talairach, els 

quals són tallats per aquests plans sagital i horitzontalment, respectivament. 

El procés continua integrant tots els vòxels connectats de SB per cada hemisferi, és a 

dir crea una massa única de vòxels SB. Per fer-ho, es designen uns punts “llavor” a 

l‟estructura de SB de cada hemisferi i es fa servir un mètode de connectivitat, en concret, 

una connectivitat 6, descartant tots aquells components que no tenen connectivitat amb 

els punts “llavor”.  

Després d‟aquesta fase, s‟aplica un filtre iteratiu estadístic de 3x3x3 per a decidir si el 

vòxel en qüestió forma part de l‟estructura o no, calculant si almenys el 66% dels seus 

vòxels veïns hi formen part o no. Aquest darrer pas es fa per evitar protuberàncies en 

l‟estructura 1-D. 

Figura 3.3: Procés de refinament de la SB i separació dels dos hemisferis 

Tessel·lació de la superfície, Refinament i Deformació 

La superfície inicial creada tindrà una resolució de vòxel, per millorar-la el que fa 

FreeSurfer és refinar aquesta superfície mitjançant una tessel·lació. Utilitza dos triangles 

per representar cadascuna de les cares (quadrades) que formen el límit de SB i SG per 

després fer un smoot d‟aquesta primera malla, reposicionant els vèrtexs dels triangles, 

mitjançant un algorisme guiat per la intensitat de la imatge de la RM [40]. 

Per a la deformació de la superfície pial, en un principi no es té informació local sobre 

els valors d‟intensitat de la superfície pial (frontera de SG/LCR), ja que ni els vòxels de 

SG ni LCR estan etiquetats de forma explícita. No obstant això, el contrast entre el LCR i 

la SG és prou gran i es calcula el punt on el contrast entre teixits sigui màxim, mantenint 

les restriccions de l‟smooth i de auto-intersecció. 
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Figura 3.4: Resultat final de la segmentació de les superfícies pial (roig) i SG/SB (groc) en els plans 

sagital (esquerra), horitzontal (centre) i coronal (dreta) del subjecte 472 d'ADNI1 

Mesura del Gruix Cortical 

Un cop es tenen tots els punts que formen les superfícies pial i SG/SB, ja es pot 

processar el gruix cortical. El procediment que es segueix és molt senzill. Primerament 

per cada punt de la superfície de SG/SB, es computa la distància euclídea entre aquest i 

el punt de superfície pial que quedi més pròxim. Després, es calcula la distància euclídea 

entre cadascun dels punts que conformen la superfície pial amb el més pròxim de la 

superfície SG/SB i el gruix cortical a aquella localització és la mitja entre els dos valors 

estimats.  

Espai Estàndard 

La superfície cortical del cervell humà és una capa de SG amb molts plecs, amb els 

seus corresponents girs i solcs, amb la majoria de la seva superfície amagada entre 

aquests plecs. Es per això que FreeSurfer parametritza la superfície cortical de cada 

hemisferi en una esfera per tal de que els solcs puguin ser visualitzats i que la distància 

entre regions sigui més visual, per tenir més diferenciació entre zones corticals i poder 

establir així un sistema de coordenades propi i basat en superfícies [41].  

Un cop es té l‟esfera parametritzada, es processa un atles de probabilitats de regions 

d‟interès, utilitzant un estimador Bayesià, per establir probabilitats que un vèrtex pertanyi 

a una certa regió. Seguidament, i amb un algoritme iteratiu, es reestima la probabilitat 

dels vèrtex de pertànyer a aquella regió utilitzant la informació del veïnatge [40]. Així, 

com a resultat final del procés s‟obté la reconstrucció i parcel·lació de les estructures 

corticals i subcorticals amb 35 regions per hemisferi amb dades de gruix, superfície i 

volum entre d‟altres. 
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Figura 3.5: Mapa de les 35 regions que segmenta FreeSurfer 

3.2.3 Postprocessat de les RM 

Com s‟ha dit anteriorment, FreeSurfer és una eina semi-automàtica d‟anàlisi, i és per 

això que no es pot analitzar directament l‟output del FreeSurfer sense exercir primer una 

exhaustiva revisió de les imatges segmentades. Evidentment, no tots els errors comesos 

pel software en la segmentació podran ser corregits però sí bona part d‟ells a través de 

lleugers retocs manuals en les superfícies pial i SG/SB amb una altra de les eines que 

proporciona FreeSurfer, el tkmedit. En aquest projecte, i per a poder facilitar la replicació  

dels resultats obtinguts s‟intentarà fer el mínim nombre de retocs possibles. Per tant en 

cap cas es modificarà la superfície de SG/SB i els subjectes que pateixin aquests errors 

quedaran descartats de l‟estudi.  

Així, aprofitant que FreeSurfer permet incidir en les diferents fases de processament 

que s‟han presentat anteriorment, s‟incidirà sobretot en el  brainmask.mgz, output de la 

fase skullstripping i que permetrà retocar manualment el límit de la SG. Per revisar 

cadascun dels subjectes, s‟haurà de fer individualment i mitjançant la comana en bash: 

tkmedit subjecte file.mgz –surfs (on subjecte serà la id del pacient, file.mgz, el volum que 

es vol editar (en aquest cas brainmask.mgz com s‟ha dit) i finalment –surfs és l‟opció que 

et dóna FreeSurfer per visualitzar les superfícies que ha segmentat).  És important fer 

una còpia de seguretat del volum a retocar per si hi hagués cap problema en el procés 

de refinament. (S‟ha utilitzat l‟script copybrainmask.sh de l‟annex 1). 

Un cop reevaluats tots els subjectes defectuosos, es torna a processar la 

reconstrucció automàtica de les superfícies (veure l‟script recon_smooth.sh de l‟annex 1). 
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Cal tenir en compte que no és necessari repetir el procés sencer, sinó que com s‟ha 

especificat anteriorment, es pot incidir en qualsevol dels 31 subprocessos que conformen 

la reconstrucció automàtica de les superfícies. D‟aquesta manera, es llençarà el procés 

just en el punt després de l‟estimació del brainmask, punt de partida per al càlcul del 

gruix cortical. 

Quan es tenen tots els subjectes llestos i mapejats en l‟esfera, s‟aplica un filtre 

gaussià Full Widht at Half Maximimum als mapes de gruix cortical. Aquest filtratge 

s‟aplica per eliminar soroll i pics que pugui haver en les mesures de gruix cortical. S‟ha 

de tenir en compte, que per processar els anàlisis estadístics la distribució d‟error ha de 

ser gaussiana, i és aquest filtratge el que permet fer-ho [42]. 

Finalment, com que en el primer pas es fa un registre a l‟estàndard Talairach, es 

normalitzen tots els subjectes en el mateix espai per poder fer comparacions directes 

entre mesures de gruix i procedir a l‟anàlisi estadístic. 

3.3 Anàlisi estadístic: QDEC 

Per dibuixar els mapes de gruix cortical calculat anteriorment amb les comparacions 

de nivell dels biomarcadors i dades clíniques del pacient s‟ha utilitzat el QDEC (acrònim 

de Query, Design, Estimate, Contrast), una aplicació inclosa en la distribució FreeSurfer 

que utilitza el model lineal general. Està dissenyat per permetre als investigadors 

realitzar anàlisis de grups o inter-subjecte i incidir en la superfície cortical i volum creats 

pel FreeSurfer. 

3.3.1 General Linear Model 

El model lineal descriu les dades observada com una combinació lineal de factors 

més un soroll, i determina com de bé aquesta combinació lineal descriu les dades que 

s‟estan analitzant. En aquest cas, les dades observades són un conjunt de mesures de 

superfície, com és el gruix cortical, a cada vèrtex del model de superfície, per cada 

subjecte del grup.  

Un model lineal simple ve donat per y a·x+b+e, on les dades observades „y‟ és un 

vector unidimensional de les mesures de superfície (una mesura per subjecte en un 

vèrtex), „x‟ és un vector unidimensional que conté una variable, com la edat o el sexe, 

que descriu a cada subjecte, „a‟ és el paràmetre d‟estimació (PE) per a „x‟, és a dir, el 

valor que optimitzi la recta per a que s‟adapti a les dades, b és la constant de la recta i „e‟ 

és l‟error del model. Es pot augmentar el nombre de variables explicatòries del model, 

llavors l‟equació d‟aquest vindria donada per y a1·x1+a2·x2+b+e, i contindria dos 

variables diferents, com per exemple edat i sexe, descrivint els subjectes que es volen 

estudiar. Així, un model lineal ha d‟estar dissenyat per influir totes les variables 

explicatòries que es poden tenir en compte per a cada valor del vector [43]. 

Un cop el model està dissenyat, comença la fase d‟estimació d‟aquest model, en el 

qual el model es prova per a cada vector de vèrtexs per separat. Aquest pas genera 
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l‟estimació de “com de bé s‟adequa” de cada variable explicatòria a cada vector de 

mesures del gruix cortical. Si un vèrtex en particular correla bé amb la variable 

explicatòria x1, el model-fitting assignarà un valor gran per a a1; en canvi, si les dades 

són incorrelades amb x2, a2 tindrà un valor petit [43].  

L‟estimació d‟aquests paràmetres es pot veure com un mapa estadístic, insertat a 

sobre del sistema de coordenades estàndard que s‟ha modelat amb el FreeSurfer, on es 

visualitza normalment com superposició de superfícies codificades en color. Aquesta 

superposició assigna a cada vèrtex un valor basat amb el “likelihood” en que la hipòtesis 

nul·la és falsa en aquell vèrtex en concret, i amb la combinació lineal de les estimacions 

dels paràmetres d‟estimació es codifica la hipòtesis particular d‟interès. Així, s‟estableix 

un llindar a partir del qual es representarà un vèrtex segons la probabilitat que la 

hipòtesis nul·la sigui falsa en aquell punt. La codificació es du a terme amb un “vector de 

contrastos”, que assigna un pes a cada columna de la matriu de disseny per després 

computar el t-test. El valor del t-test proporciona una bona mesura de confiança de 

l‟estimació del PE en concret i es pot convertir fàcilment en probabilitat, la probabilitat de 

que la diferència que hi ha entre models deguda a aquell PE en concret sigui un error, és 

a dir, que no sigui una diferència “real” [43]. 
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4 Resultats 

En aquest apartat s‟exposen els resultats obtinguts. En el primer punt, s‟analitza el 

grup de subjectes estudiats i es veuen les segmentacions errònies més habituals. En el 

segon, s‟observen les anàlisis estadístiques de correlació i comparacions amb els 

diferents biomarcadors. 

4.1 La base de dades 

El grup de subjectes en l‟estudi el formaven, en un principi, 106 CTL, és a dir, sense 

cap tipus de símptoma clínic. Com era d‟esperar, i gràcies a les correccions 

proporcionades per ÁDNI, tots els subjectes passen el primer control de qualitat en el 

preprocessament de les imatges RM. En el segon control, un cop processades totes les 

imatges RM, veiem que algunes d‟elles presenten alguns problemes. Així, dels 106 

subjectes inicials, 24 no van passar el control de qualitat. És a dir, gairebé el 25% dels 

subjectes que s‟havien d‟estudiar van estar descartats per problemes amb les 

segmentacions. Aquests subjectes descartats presentaven diferents problemes en la 

segmentació de les superfícies pial i SG/SB, 9 dels casos segmentaven crani com a SB, 

6 no segmentaven girs del cervell (es deixaven SB per segmentar i conseqüentment, 

també SG), en altres 6 casos les superfícies SB/SG i pial es creuaven resultant gruixos 

corticals negatius o nuls (tots aquests casos estaven provocats per petits infarts a zones 

properes a la ínsula), en els 3 casos restants, l‟estimació de la superfície SB/SG no és 

correcta i no segueix perfectament la superfície real (un d‟aquests és degut a l‟atròfia 

severa de l‟hipocamp). 

Així, finalment el grup de subjectes que s‟estudien està format per 81 pacients amb 

les característiques que es mostren a la taula següent: 

 

Número 

Pacients 

Edat, 

anys 

Sexe,%femení Nivells Aß Aß Pos (%) Nivells        

p-tau 

p-tau Pos (%) 

81 75,1 

(5,34) 

53,1 211,4 

(55,35) 

34,6 25,3 

(16,14) 

35,8 

Taula 1: Subjectes en estudi. Per columnes i d'esquerra a dreta es mostren el nombre de pacients, 

l'edat en anys, el percentatge de sexe femení, nivells d'Aß, percentatge d'Aß positius, nivells de p-tau 

i percentatge de p-tau positius. Entre parèntesis es mostren els nivells de desviació estàndard. 
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Figura 4.1: Segmentacions de superfícies errònies en subjectes d’ADNI1. Mala segmentació de 

l’hipocamp (superior-dreta), no-segmentació del gir temporal (imatges superiors-esquerra), segmentació 

de crani com a SB i SG (inferior-esquerra), estimació incorrecta de la SG degut a un infart (inferior-

dreta). 
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4.2 Correlació entre els diferents biomarcadors i el gruix cortical 

En aquest punt es poden observar els efectes que tenen sobre el gruix cortical els 

diferents biomarcadors i factors de risc estudiats: envelliment, APOE ε4, Aß i p-tau. La 

relació entre el CTh i els biomarcadors es mesura localment per cada vèrtex. A cadascun 

d‟ells se li assigna una probabilitat de que la relació sigui significativa. Així, les zones en 

blau significaran una correlació negativa del biomarcador amb el CTh, al contrari de les 

zones en blau, que indicaran correlació positiva. 

4.2.1 Correlació del gruix cortical (CTh) amb l’edat dels subjectes 

Per mesurar l‟efecte de l‟edat en el gruix cortical (CTh), primerament s‟han processat 

uns mapes de correlació amb l‟edat co-variant amb el sexe, perquè no hi hagi afectació 

d‟aquesta variable en les correlacions. Comparant subjectes CTL del grup d‟ADNI1 es 

pot observar com l‟edat correla negativament amb el CTh en pràcticament totes les 

zones del còrtex cerebral humà és a dir, com més edat tinguin els nostres subjectes més 

deteriorat i més atròfic tenen el còrtex cerebral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 4.2: Mapes de correlació entre el gruix cortical (CTh) i l'envelliment. Les quatre figures 

superiors mostren els hemisferis dret i esquerre amb les seves vistes medials i laterals. En el gràfic 

es pot veure la correlació negativa dels subjectes en el punt concret que es marca en el mapa 

inferior-dret 
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4.2.2 CTh amb Ràtio Aß/p-tau 

Per comparar l‟evolució d‟aquests pacients segons el seu nivell de Aß i p-tau el que 

s‟ha fet ha sigut computar un ràtio dels biomarcadors. És a dir, s‟ha establert un 

coeficient Aß /p-tau per designar aquells que en teoria són més propensos a patir la MA i 

que tindran un menor gruix cortical. Com  es pot observar en la figura següent, existeix 

aquesta correlació positiva entre el CTh i el ràtio computat per cada pacient, és a dir, a 

mesura que disminueix la concentració d‟Aß i augmenten els nivells de p-tau es fa 

evident un deteriorament en el còrtex cerebral.  

Figura 4.3: Mapes de correlació entre el gruix cortical (CTh) i el ràtio Aß/p-tau Les quatre figures 

superiors mostren els hemisferis dret i esquerre amb les seves vistes medials i laterals. En el gràfic 

es pot veure la correlació positiva dels subjectes en el punt concret que es marca en el mapa inferior-

dret 
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4.2.3 CTh amb Aß i p-tau  

En les figures següents es mostra una comparació grupal entre els subjectes amb 

biomarcadors positius, és a dir, aquells que tenen Aß positiu i p-tau positiu (marcats en 

vermell en el gràfic), i aquells que són negatius, o només positius d‟un dels dos 

biomarcadors (marcats en blau). Es pot observar una clara tendència dels doble-positius 

a ser més atròfics que la resta. 

  

Figura 4.4: Comparació grupal entre subjectes doble positius i la resta de mostra respecte al gruix 

cortical (CTh). Les quatre figures superiors mostren els hemisferis dret i esquerre amb les seves 

vistes medials i laterals. En el gràfic es pot veure la correlació dels subjectes en el punt concret que 

es marca en el mapa inferior-dret 
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4.2.4 CTh amb Edat, comportament dels APOE ε4 positius i negatius 

Finalment, i com a últims resultats d‟aquest treball, s‟observa també l‟efecte que té el 

factor de risc APOE ε4 en els pacients d‟ADNI 1 que s‟han estudiat. 

Com es pot observar en les figures següents i més concretament en el gràfic, existeix 

una correlació inversa entre aquells subjectes que són APOE ε4 (punts en roig) i els que 

no (punts en blau), comparant amb l‟increment de l‟edat. És a dir, els subjectes APOE ε4 

s‟atrofien més ràpidament amb l‟edat que no aquells que no ho siguin. 

  

Figura 4.5: Mapes de correlació inversa entre aquells subjectes portadors de l’Al·lel 4 d’APOE i els 

que no, comparats amb l’increment de l’edat. Les quatre figures superiors mostren els hemisferis 

dret i esquerre amb les seves vistes medials i laterals. En el gràfic es pot veure la correlació dels 

subjectes en el punt concret que es marca en el mapa inferior-dret. 



 

 

 
31 

5 Discussió 

En aquest projecte s‟ha estudiat l‟efecte de l‟Aß i el p-tau en l‟estructura cortical a 

més de dos factors de risc com són l‟envelliment i la presència de l‟al·lel ε4 d‟APOE. Els 

resultats aprofundeixen en el coneixement de les fases preclíniques de la MA i 

l‟envelliment. Un coneixement més precís d‟aquesta fase permetrà un millor disseny 

d‟assaigs clínics en la MA preclínica i estat de la malaltia en la que es preveu que els 

tractaments siguin més eficaços en aquestes.  

No està ben entès el paper de diversos factors i marcadors amb l‟estructura cerebral, 

és per això que es discutiran alguns biomarcadors obtinguts en LCR, com són l‟Aß i p-

tau, com altres factors de risc que podrien ajudar a desenvolupar la MA.  

Veient els mapes de correlació obtinguts, els resultats revelen que l‟envelliment, ja 

sigui natural o patològic, correlaciona negativament amb el gruix cortical. És a dir, aquells 

subjectes d‟edat més avançada tindran una atròfia generalitzada de totes les àrees 

corticals més pronunciada que no pas els que siguin de menys edat. Aquest 

deteriorament implicaria la reducció, entre d‟altres, de les àrees temporo-parietals i 

frontals que a la vegada causarien una disfunció de memòria. Es poden observar 

aquests resultats veient les àrees blaves de la figura 4.2, que marquen aquesta 

correlació negativa entre el gruix cortical i l‟edat dels pacients. Els resultats obtinguts son 

coherents amb la literatura recent. Els resultats en l‟article de Fjell et al. mostra un patró 

d‟atròfia clar en casi tot el còrtex com en els nostres resultats, i més detingudament en 

parts del lòbul temporal.  

A més de l‟efecte de l‟edat, els nostres resultats manifesten una diferència entre 

envelliment sa i patològic. En aquesta línia, es mostra tant una acceleració de l‟atròfia 

cerebral associada a l‟edat així com un patró d‟atròfia en àrees associades a la MA en 

subjectes amb la MA preclínica. En el present projecte s‟obtenen patrons similars també 

a resultats obtinguts en altres estudis i contradits també en la literatura respecte a la 

relació entre l‟amiloide i p-tau, i el gruix cortical. En aquest estudi s‟ha utilitzat un ràtio 

Aß/p-tau definit per Alcolea et al. i es demostraria que aquells de major ràtio tindrien un 

major gruix cortical. Es sap que la tendència dels nivells d‟Aß en el LCR amb substrat de 

MA tendeixen a disminuir a mesura que avança la malaltia. Tanmateix, els nivells de p-

tau en LCR augmentarien. Per tant, un decrement d‟aquest ràtio seria indicatiu d‟un 

major grau de patologia de LCR. Aquests resultats segueixen la línia dels obtinguts per 

Alcolea et al. [44] 

A més d‟utilitzar el ràtio, també s‟ha fet la prova fent una comparació grupal entre 

aquells subjectes positius d‟ambdós marcadors contra la resta de mostra. La hipòtesi de 

partida en aquest aspecte era que aquests subjectes, al tenir els dos biomarcadors 

alterats, mostrarien un major grau de deteriorament estructural. El resultat obtingut ha 

sigut el mateix que en l‟apartat anterior i s‟ha pogut veure com aquells subjectes doble-

positius presenten una atròfia més pronunciada en moltes àrees tant laterals com 

medials del còrtex cerebral humà, sobretot en regions temporals i parietals. Aquests 

resultats s‟emmarquen en la literatura recent amb els resultats obtinguts per Fagan et al. 
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i Desikan et al. que associaven una reducció de volum de SG i atròfia del gruix cortical 

amb els nivells d‟Aß només en presència de nivells alterats de p-tau.  

Finalment, en els resultats obtinguts al comparar un grup de pacients portadors de 

l‟al·lel ε4 del gen APOE contra els no portadors es pot observar la diferència de pendents 

entre un grup i l‟altre. Tot i que la mostra és petita i els resultats s‟han d‟interpretar de 

manera cautelosa, sí que és cert que els resultats segueixen un patró bastant marcat. 

Aquells subjectes portadors d‟APOEε4 s‟atrofien més ràpidament amb l‟edat que no els 

subjectes no portadors de l‟al·lel. Per tant, l‟APOEε4 seria un factor de risc per a 

desenvolupar la MA tal com conclou Espeseth et al. en els seus estudis. 

Quant a la metodologia utilitzada, s‟ha fet servir FreeSurfer en la seva versió 5.1, 

software proporcionat per Harvard, de lliure accés, i que proporciona un seguit d‟eines 

per a l‟anàlisi d‟imatges RM. 

Tot i que la majoria de segmentacions són satisfactòries, hi ha determinats casos on 

el software no té el comportament esperat. En molts dels casos de segmentació 

automàtica s‟ha de retocar manualment alguna de les de superfícies segmentades, tot i 

que alguns cops els errors de processat venen donats per la poca qualitat de les imatges 

RM. S‟ha vist com, utilitzant paral·lelament el mateix software en una altra base de dades 

amb imatges RM a 3T enlloc de 1,5T, l‟error de segmentació es veu reduït.  

Normalment, els casos en que el software falla en la segmentació són deguts a 

aquesta limitació tècnica, tot i que n‟hi ha d‟altres que tampoc ajuden a la correcta 

segmentació del subjecte com són una atròfia severa del còrtex, ventricles molt dilatats o 

alteracions de la SB. En la majoria de subjectes que presenten algun error en l‟estimació 

de les superfícies el problema ve donat per la mala segmentació de la SB que afecta, a 

posteriori, la segmentació de la SG. També hi ha un elevat percentatge en que el 

software no estima bé la màscara cerebral del procés d‟skull-stripping i a l‟hora 

d‟analitzar el còrtex apareixen parts del crani segmentats com a SB o SG. Finalment 

existeix també el problema dels subjectes que, ja sigui degut a petits infarts o alguna 

altra malaltia, presenten una mala integritat de la SB i per tant, el FreeSurfer pot 

confondre tipus de teixit degut a diferències d‟intensitat de vòxel.  

Seguint amb el processat de les imatges i com hem vist, un dels punts importants per 

a la correcta segmentació de les imatges RM és la normalització d‟intensitat. En el cas 

de tenir totes les imatges normalitzades, amb unes intensitats de vòxel molt similars per 

a cada tipus de matèria es podrien obtenir molt millors resultats que els que s‟han vist. 

Un altre factor clau per a la segmentació de superfícies és l‟skull-stripping. Si aquest 

subprocés es dugués a terme correctament, és a dir, extraient la capa de teixits que no 

interessen per al processat de les imatges RM com coll, os i meninges, els resultats 

serien molt més satisfactoris. 
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6 Pressupost 

En aquest punt es detalla el valor dels materials utilitzats, de l‟equipament i de 

personal que ha tingut aquest projecte. Les despeses no són reals ja que no hi ha cost 

de material perquè tota la informació s‟extreu de la bases de dades ADNI. Tot i així, el 

material utilitzat sí que té un valor, igual que la feina realitzada. A continuació es detallen 

en la primer a taula els costos de béns materials i en la segona, els costos de personal. 

 

 

Béns inventariables, fungibles i 

contractació 

Preu/unitat Unitats Total (€) 

Analitzador Milliplex Luminex MAGPIX* 33000 1 33000 

Ordenador HP core i7 3,2GHz, 8Gb RAM 1200 1 1200 

Kits ELISA per la determinació Aß, t-tau i p-

tau* 

250 106 26500 

Substrats i reactius* 6000 1 6000 

Adquisició d’imatges RM* 200 106 21200 

Assegurança de responsabilitat civil per a 

la realització de puncions lumbars* 

5700 1 5700 

Contractació d’exploracions 

neuropsicològiques en CTL* 

8000 1 8000 

Total de béns inventariables (€) - - 101600 

Taula 2: Cost dels béns materials inventariables. (*) S’ha de tenir en compte que aquests costos no 

són reals ja que la base de dades ADNI1 et proporciona tota la informació i les imatges RM. Aquests 

costos vindrien donats si els anàlisis dels pacients s’haguessin hagut d’adquirir a l’Hospital Sant Pau. 

 

 

Personal Preu/hora Hores/dia Dies Total (€) 

Enginyer 11 5 85 4675 

Taula 3: Cost estimat de personal. S'ha fet un recompte d'hores estimat 
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Taula 4: Costos totals del present projecte 

  

Tipus de cost Preu (€) 

Costos de materials  101600 

Costos de personal 4675 

Costos totals 106275 
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7 Conclusions i Treball Futur:  

En conclusió, hem vist que els efectes de l‟edat son tremendament importants, tal i 

com es venia reportant en la literatura recent. Aquests efectes, a més, en el context d‟un 

substrat de MA, es veuen potenciats/alterats quan hi apareix l‟efecte de les proteïnes Aß 

i p-tau. A més a més, s‟ha pogut observar un patró d‟atròfia accelerat en subjectes 

portadors de l‟al·lel ε 4 respecte als no portadors d‟aquest al·lel. 

En quant a la metodologia, si bé és cert que el software utilitzat té un marge bastant 

alt de millora, l‟abordatge dels problemes en les segmentacions no és trivial ja que la 

diversitat d‟imatges RM i els problemes que presenta cadascuna d‟elles són molt 

diversos. 

Referent a les fases de desenvolupament del projecte, s‟han acomplert en els 

terminis indicats i inclús s‟han donat per finalitzades abans del previst. La fase més 

important era la de postprocessat de les imatges RM, el termini de la qual es va haver 

d‟avançar, fet que es va poder assolir correctament. Per tant, es va tenir més temps per 

fer l‟anàlisi estadístic i poder interaccionar més biomarcadors amb canvis estructurals. 

Finalment, les possibles línies a seguir les podríem classificar en dues vessants 

diferents. La primera seria una vessant més tècnica, en la que es millorés el processat 

de segmentació del software, i una segona vessant més clínica, on poder aclarir els 

resultats obtinguts en aquest projecte.  

En la primera línia d‟investigació, una línia encara poc investigada i que per tant té 

molt de camp en la neuroimatge, es podrien analitzar les imatges RM amb altres 

tècniques de processat d‟imatge ja sigui per a la normalització d‟intensitat d‟aquestes 

com per a l‟estimació de la màscara cerebral. D‟altra banda, hi ha certes estructures que 

són tremendament difícils de segmentar, com serien els ventricles cerebrals. La 

segmentació d‟aquests té un gran interès perquè el volum ventricular total és una mesura 

d‟atròfia global. Per tant, seria interessant millorar la segmentació en aquest sentit,  

És en la segona línia en la que hi ha altres possibilitats més definides, ja que es 

podria analitzar amb altres tècniques ja establertes. Una d‟elles és, per exemple, seria 

l‟anàlisi longitudinal dels pacients estudiats en aquest projecte. És a dir, processar les 

imatges RM dels mateixos subjectes un any després del primer anàlisi estructural per 

veure l‟evolució temporal d‟aquests. Aquests tipus d‟anàlisi tenen un gran interès ja que 

es poden demostrar canvis en l‟estructura i associar-los a diferents fenòmens o 

biomarcadors.   
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Apèndix: 

7.1 Scripts utilitzats en el projecte 

nii2mgz.sh 

#!/bin/bash  

cd Escriptori/PACIENTS/  

export SUBJECTS_DIR=$(pwd)  

for f in $(ls); do  

 length=${#f}  

 if [ $length=6 ]; then  

  mksubjdirs x$f  

  mri_convert -it nii -ot mgz $f/sag\ T13D/image.nii x$f/mri/orig/001.mgz  

 fi  

 cd  

 ./recon.sh x$f  

 cd Escriptori/PACIENTS/  

 export SUBJECTS_DIR=$(pwd)  

done 

dicom2nii.sh 

#!/bin/bash  

cd Documents  

mkdir niftis  

cd ..  

cd Escriptori/PACIENTS/  

export SUBJECTS_DIR=$(pwd)  

for p in $(ls); do  

 cd $p/sag\ T13D/  

 mkdir DICOM2NII/  

 cd DICOM/  

 for f in $(ls); do  

  short=${f:0:2}  

  if [ $short == 'IM' ];then  

   cp $f $SUBJECTS_DIR/$p/sag\ T13D/DICOM2NII  

  fi  

 done  

 cd ..  

 mri_convert -it dicom -ot nii DICOM2NII/IM_0001 

/home/pegue/Documents/niftis/$p.nii  
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 rm -rf DICOM2NII/  

 cd $SUBJECTS_DIR  

done  

recon.sh 

#!/bin/bash  

cd Escriptori/PACIENTS/  

export SUBJECTS_DIR=$(pwd)  

recon-all -subject $1 -all >>/$(pwd)/$1/FreeSurfer_log.txt 

copyniftis.sh 

#!/bin/bash  

cd FREESURFER/niftis_RR/ADNI/  

export SUBJECTS_DIR=$(pwd)  

find . -type f -name *.nii -exec cp {} /home/neuroimagen1/Documentos/niftis_R/ \;  

copybrainmask.sh 

#!/bin/bash  

cd Documentos/FREESURFER/FreeSurfer_prediction/Processed_Subjects/  

export SUBJECTS_DIR=$(pwd)  

for p in $(ls); do 

 cd $p/mri  

 cp brainmask.mgz 

/home/neuroimagen1/Documentos/FREESURFER/FreeSurfer/$p/mri/brainmask_old.mgz 

 cd 

 cd Documentos/FREESURFER/FreeSurfer/; export SUBJECTS_DIR=$(pwd) 

done  

correct_pial.sh 

#!/bin/bash  

source ~/Documentos/FREESURFER/common_lib.sh  

export 

PROJECT_path="/home/neuroimagen1/Documentos/FREESURFER/Reprocessed/s1/"  

export 

SUBJECTS_DIR="/home/neuroimagen1/Documentos/FREESURFER/Reprocessed/s1/"  

LOG "Subjects dir es $SUBJECTS_DIR"  

for f in $( cd /home/neuroimagen1/Documentos/FREESURFER/Reprocessed/s1/; ls); 

do   

 short=${f:0:7}  
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 if [[ $short != "fsavera" ]]; then  

  export MY_SUBJECT=$f  

  LOG "Working on subject $f..."  

  recon-all -autorecon-pial -subjid $f > 

"${PROJECT_path}/${MY_SUBJECT}/FreeSurfer_reconstruct.log"  

  LOG "DONE!"  

 fi  

done 

preprocessing_qdec.sh 

#!/bin/bash  

source ~/Documentos/FREESURFER/common_lib.sh  

export 

PROJECT_path="/home/neuroimagen1/Documentos/FREESURFER/Reprocessed/s1/"  

export 

SUBJECTS_DIR="/home/neuroimagen1/Documentos/FREESURFER/Reprocessed/s1/"  

for f in $( cd /home/neuroimagen1/Documentos/FREESURFER/Reprocessed/s1/; ls); 

do  

 short=${f:0:7}  

 if [[ $short != "fsavera" ]]; then  

  LOG "Working on subject $f"  

  recon-all -s $f -qcache  

  LOG "DONE!"  

 fi  

done 

recon_smooth.sh 

#!/bin/bash  

source ~/Documentos/FREESURFER/common_lib.sh  

cd ~/Documentos/scripts  

LOG "Working on the reconstruction of pial surfaces..."  

./correct_pial.sh  

LOG "DONE!!!!"  

LOG "Working on the smoothing..."  

./preprocessing_qdec.sh  

LOG "DONE!!!" 
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7.2 Subprocessos del FreeSurfer 

Com hem dit, el procés principal de FreeSurfer està format per 31 subprocessos. 

Aquests es detallen a continuació. 

Motion Correction (-<no>motioncor) 

Quan hi ha diversos volums d'origen, aquest pas serveix per corregir petits 

moviments entre ells i després fer la mitjana junts. L'entrada són els volums que es 

troben en arxiu l‟arxiu (subjecte)/ mri / orig / XXX.mgz. La sortida serà el volum mri / 

orig.mgz.  

NU Intensity Correction (-<no>nuintensitycor) 

Non-parametric Non-uniform intensity Normalization (N3), corregeix la falta 

d‟uniferomitat en la intensitat de les dades de RM. Això executa l'eina 'nu_correct' MINC. 

Per defecte, s‟executen quatre iteracions de nu_correct. 

Talairach (-<no>talairach) 

Aquest calcula la transformada afí des del volum orig amb l'atles MNI305 utilitzant el 

programa de mritotal MINC a través d'un script FreeSurfer anomenat Talairach. 

tkregister2 permet comparar el volum orig respecte el volum Talairach remostrejat en 

l'espai orig.  

Normalization (-<no>normalization) 

Amb el procés de normalització es duu a terme la normalització d‟intensitat del volum 

orig i guarda el resultat en mri/T1.mgz. 

El procediment és el següent.  

i. Primerament es creen histogrames al pla xy. (24 10mm-thick slices amb 50% 

d‟overlapping) 

ii. S‟eliminen els pics de soroll amb un filtre gaussià 

iii. S‟utilitza un algorisme peak-finding per determinar la intensitat mitjana de la SB, 

(ha de contenir més del 15% dels vòxels amb una intensitat [30,225]) així 

s‟elimina background o LCR, i es troben els pics més significatius d‟entre 7bins 

veïns. 

iv. Es descarten valors extrems mitjançant un filtre de mediana (la variació en la 

intensitat deguda a la falta d‟homogeneïtat del camp magnètic és suau a traves 

de l‟espai, així que la variació de SB detectada entre slices adjacents ha de ser 

petita). 

v. S‟encaixen un conjunt de “splines” per als coeficients resultants dels slices. 
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vi. Aquests “splines” s‟utilitzen per interpolar per cada punt al llarg de l‟eix z (té a 

veure amb les coordenades de Talairach) 

vii. S‟ajusta cada valor d‟intensitat per al coeficient a la seva coordenada z, de 

manera que el pic de SB a en aquella coordenada estigui normalitzat al valor de 

110. 

viii. Es troben, en un rang de 5x5x5, tots els punts que tinguin una intensitat del 10% 

del pic de SB. (Així s‟assegura que els punts detectats representen SB  punts 

de control) 

ix. Es dibuixa un diagrama de Voronoi i col·loca tots els vòxels no-assignats al punt 

de control més proper. 

x. El següent pas és fer una feina de suavitzar. Reemplaça cada punt de no-control 

per la mitjana dels seus 26 veïns. 

xi. S‟escala la intensitat a cada vòxel per la correcció feta en aquell punt per eliminar 

l‟efecte del bias field. 

Skull Strip (-<no>skullstrip) 

En aquest procés s‟elimina el crani de mri/T1.mgz i guarda el resultat en 

mri/brainmask.auto.mgz. El procés complet és el següent: 

i. El primer pas és centrar la plantilla el·lipsoïdal, basada en 2562 vèrtexs i 5120 

triangles a les coordinades Talairach (x=0, y=-10, z=10) i escalar les dimensions 

x,y,z per 0.35*(max-min), 0.45*(max-min) i 0.35*(max-min) respectivament, on 

max i min son les coordenades màximes dels vòxels de la MRI en la coordinada 

'x'. Es basa en la coordinada 'x' perquè és la més estable de les tres considerant 

que 'y' i 'z' tenen més variabilitat al nas i al coll respectivament. 

ii. Un cop es té centrada la el·lipse, es va deformant amb les dues forces 

mencionades anteriorment, i es va actualitzant, per cada iteració t, la coordenada 

xk de cada vèrtex 

  (   )    ( )    ( )    ( ) 

on la força d‟smoothness    ve donada per 

      ∑ (      
 
 )(     )   

      

   ( ∑ (   
 
 )(     )   

 

 
∑ ∑ (   

 
 )(     )

      

 

 

 

      

) 

i la MRI-based force, per: 

        ∏    (      ( (      )         ))

  

   

 

 Sent         la força de les components tangencial i normal de la força 

d‟smoothness,    especifica la força de la força MRI-based, I és la matriu identitat 3x3, 

   denota el set de vèrtex veïns del vèrtex k-èssim, V és el nombre de vèrtexs en la 

tessel·lació, I(x) és el valor de la RM en el punt x, mentre que           denoten la 

superfície normal al punt k i la seva trasposada respectivament. 
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iii. La idea és escollir els diferents paràmetres que tenim per obtenir deformar de 

forma més òptima la el·lipsoide inicial i s'assembli el màxim al cervell del pacient. 

iv. Finalment, un cop la el·lipsoide està deformada, s‟utilitza per treure el crani del 

volum 3D de la MRI, eliminant tots els vòxels que queden fora d'aquesta 

superfície. 

Automatic Subcortical Segmentation (-<no>subcortseg) 

Aquest procés es porta a terme en sis fases: 

i. Registre lineal CGA (-gcareg). Registre inicial a una plantilla. 

ii. Normalització canònica (-canorm) 

iii. Registre canònic (-careg) 

iv. Substracció del coll (-rmneck) 

v. Registre amb el crani (-skull-lta) 

vi. Labeling de les estructures subcorticals, basats en el model anterior. 

ASeg Stats (-<no>segstats) 

Computa estadístiques en les estructures subcorticals segmentades en 
mri/aseg.mgz. 

Normalization2 (-<no>normalization) 

Es duu a terme una segona correcció d‟intensitats utilitzant només el volum del 

cervell com a entrada (a l‟anterior encara no s‟havia fet l‟skullstripping). La normalització 

d‟intensitats funciona millor quan el volum que s‟agafa no conté el crani. Crea un nou 

volum brain.mgz 

WM Segmentation (-<no>segmentation) 

La idea és separar la SB de la resta. El volum d‟entrada és mri/brain.mgz i el de 

sortida, mri/wm.mgz. Utilitza la intensitat, el veïnatge i l‟smooth per delimitar-la. El procés 

que segueix és el següent: 

i. Es defineixen 3 constants d'intensitat de vòxel diferents  

{

          
             

           
 

El problema recau en diferenciar SB de baixa intensitat i SG d'alta intensitat ja que 

crea una ambigüitat. 

B={x | I0(x)   [            ] 
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ii. Llavors s‟identifiquen aquells vòxels que són SB:  

  ( )  {
     ( )    [             ]

       
 

iii. Aquest volum I1(x) (de només SB) s'analitza amb un filtre 3x3x3 per mirar la 

variabilitat del "neighbouring" que té un vòxel en concret (el vòxel que estarà al 

centre del filtre) per denotar-lo com a ambigu o SB segur.  

   {    
  {     ( )  (  (  )    ( ))}

  ( )
      + 

El que ve a ser que si més del 20% dels vòxels veïns d'aquell vòxel concret està 

etiquetat diferent del vòxel en qüestió, se marca com a ambigu. 

iv. En aquest punt és quan comença a utilitzar informació geomètrica per designar 

un valor definitiu als vòxels ambigus. Per cada vòxel ambigu (A) es determina el 

pla de mínima variància. Es fa calculant la variància en diferents orientacions. Per 

cada orientació 'n', especificat per un vèrtex de coordenades d'un icosaedre 

súper-tessel·lat, el conjunt de vòxels dintre el pla ve donat per: 

  ( )  *       ( )      ((      )     )       + 

 i la mitja i la variància d'aquella orientació:  

   
 

   ( )
∑  (  )                 

       ( )

  
  

 

   ( )
∑ ( (  )      )

 

       ( )

 

Per tant, la orientació que minimitza la variància del pla és: 

     
  

  
  

v. Finalment, un cop es té el pla de mínima variància mirem si el 60% dels vòxels 

d'aquell pla estan etiquetats diferent al vòxel en qüestió.  

   {    
  {      ( )  (  (  )    ( ))}

   ( )
      + 

Per tant, només es canviarà la classificació del vòxel si almenys el 60% dels vòxels 

del pla de mínima variància són diferents a ell. 

vi. La condició definitiva doncs, és: 

      ( )  {
  ̅ ( )              

   ( )      
 

Sent „A‟ que la identitat del vòxel és ambigua, B que alguns dels vòxels veïns tenen 

etiqueta diferent (les seves intensitats indiquen un altre tipus de matèria) i C que un 

nombre significant de vòxels al pla de mínima variància també tenen etiquetes diferents. 
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Cut/Fill (-<no>fill) 

Aquest procés crea una massa subcorticals abans de que la superfície orig sigui 

creada. Separa els dos hemisferis i binaritzada cadascun d‟ells. L‟input és mri/wm.mgz i 

l‟output, mri/filled.mgz.  

Tessellation (-<no>tessellate) 

En aquest pas és on es crea la superfície orig. Aquesta és creada cobrint l‟hemisferi 

amb triangles, és a dir, tessel·lant la superfície.  

Orig Surface Smoothing (-<no>smooth1, -<no>smooth2) 

Després de la tessel·lació, la superfície orig te la mateixa resolució que abans ja que 

cada dos triangles formen una cara d‟un vòxel. Així el que es fa és ajustar les posicions 

dels vèrtex per reduir l‟angle entre ells a través d‟un smooth. 

Inflation (-<no>inflate1, -<no>inflate2) 

Aquest procés infla la superfície smoothejada i tessel·lada per minimitzar la distorsió 

mètrica, així les distàncies i àrees es preserven.  

QSphere (-<no>qsphere) 

És el pas inicial per a la transformació a una esfera de la superfície inflada feta per a 

localitzar possibles defectes topològics. 

Automatic Topology Fixer (-<no>fix) 

Després, el que fa és trobar aquests defectes topològics (per exemple forats en un 

hemisferi ple) en la superfície orig i la modifica eliminant aquests defectes.  

Final Surfaces (-<no>finalsurfs) 

En aquesta fase es creen les superfícies pial i SB/SG així com el gruix cortical i la 

curvatura. La SB/SG es crea utilitzant la superfície orig seguint el gradient d‟intensitats 

SB-SG trobat en el volum T1. La superfície pial es crea després expandint la superfície 

SB/SG que segueix el gradient d‟intensitat SG-LCR trobat en el volum T1. 
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Cortical Ribbon Mask (-<no>cortribbon) 

Seguidament es crea una màscara de volum binària de la cinta cortical.  

Spherical Inflation (-<no>sphere) 

Aquest procés infla la superfície orig a una esfera minimitzant la distorsió mètrica. 

Aquest pas és necessari per regirtrar la superfície a l‟atlas esfèric. 

Ipsilateral Surface Registation (Spherical Morph) (-<no>surfreg) 

El pas següent és registrar la superficie orig a un atlas esfèric. 

Contralateral Surface Registation (Spherical Morph) (-<no>contasurfreg) 

Aquesta fase fa el mateix que l‟anterior però registrant a l‟atlas contra lateral. 

Average Curvature (-<no>avgcurv) 

Remostreja la curvatura mitjana de l‟atlas a la del subjecte en concret. Permet a 

l‟usuari display l‟activitat a la superfície d‟un individu amb per exemple, l‟anatomia d‟un 

grup. 

Cortical Parcellation (-<no>cortparc, -<no>cortparc2) 

En aquest pas s‟assigna una etiqueta neuroanàtomica a cada posició de la superfície 
cortical. Incorpora informació geomètrica derivada del model cortical (solcs i 
curvatura) i la pròpia informació neuroanatòmica. 

Parcellation Statistics (-<no>parcstats) 

Crea una taula amb totes les estadístiques de la parcel·lació cortical per cada 

estructura incloent el nom de l‟estructura, nombre de vèrtex, àrea de superfície total, 

volum total de SG, gruix cortical mitjà, error estàndard del gruix cortical, curvatura mitjana 

rectificada, curvatura gaussiana rectificada, i índex intrínsec de curvatura. 
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Glossary 

 

MA: Malaltia de l‟Alzheimer 

SG: Substància Gris 

SB: Substància Blanca 

LCR: Líquid cefaloraquidi 

t-tau: Tau Total 

p-tau: Tau fosforilada 

Aß: Beta-amiloide 

APOE: Apolipoproteïna 

DCL: Deteriorament Cognitiu Lleu 

CTL: Controls sans 

PET: Tomografia per Emissió de Positrons 

RM: Ressonància Magnètica 

NIfTI: Neuroimaging Informatics Technology Initiative 

DICOM: Digital Imaging and Communications in Medicine 

ADNI: Alzheimer‟s Disease Neurological Initiative 

SPM: Statistical Parametric Model 

MP-RAGE: Magnetization Prepared Rapid Gradient Echo 

C-Th: Gruix cortical (Cortical Thickness) 

QDEC: Query, Design, Estimate, Contrast 

 

 


