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Introducció

ü L’augment de l’esperança de vida ha comportat un l'envelliment de la
població, associant-se amb el desenvolupament i l'aparició de malalties
relacionades amb l'edat, principalment de naturalesa cardiovascular i
neurològica.

ü L'Organització Mundial de la Salut estima que només aproximadament el
25% de la diversitat en la longevitat s'explica per factors genètics, mentre
que l'altre 75% està determinat en gran mesura per les interaccions amb
l'entorn físic i social.

ü De fet, l'envelliment és un procés multifactorial que està influenciat per una
sèrie de factors mediambientals, sociodemogràfics i biopsicosocials, tots els
quals poden actuar conjuntament per determinar el procés d'envelliment.
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Introducció

ü La identificació dels determinants de l'envelliment saludable (i no saludable)
és un objectiu important per reduir la càrrega i els costos socioeconòmics de
les malalties relacionades amb l'edat.

ü Cada cop està més reconegut el paper dels factors mediambientals (com la
contaminació atmosfèrica i l'exposició al soroll ambiental) com a
determinants crucials del procés d'envelliment.
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Introducció

Vrijheid M. The exposome: A new paradigm to study the impact of environment on health. Thorax 2014; 69:876–878
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Introducció

ü Existeixen patomecanismes subjacents al procés d'envelliment i els seus
correlats en les malalties cardiovasculars i neurològiques, centrats en l'estrès
oxidatiu i la inflamació.

ü Els factors mediambientals, com la contaminació atmosfèrica i l'exposició al
soroll provinent del trànsit, acceleren el procés d'envelliment, a través de la
seva relació amb l’estrès oxidatiu i la inflamació.
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Introducció

Munzel T, Sorensen M, Gori T, Schmidt FP, Rao X, Brook FR, Chen LC, Brook RD, Rajagopalan S. Environmental stressors and cardio-metabolic disease: Part II—
Mechanistic insights. Eur. Heart J. 2017; 38:557–564.
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Com interpretar críticament l’evidència?
ü Interpretar únicament evidència provinent d’estudis publicats en revistes
científiques amb avaluació.

https://cenie.eu/es/blog/el-medio-ambiente-tambien-tiene-algo-que-decir



8

Com interpretar críticament l’evidència?

Selecció de la mostra

ü Les persones que compleixen els criteris d'elegibilitat per a un estudi poden
diferir de manera important dels no participants.

ü Biaix de selecció

ü Exclusió d’una variable intermèdia
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Com interpretar críticament l’evidència?

Biaix de selecció
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Com interpretar críticament l’evidència?

Biaix de selecció
ü Factors explicatius de la participació o pèrdues en el seguiment

Wilker EH, Preis SR, Beiser AS, et al. Long-Term Exposure to Fine Particulate Matter, Residential Proximity to Major Roads and Measures of Brain Structure. 
Stroke. 2015; 46(5):1161–1166.
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Com interpretar críticament l’evidència?

Biaix de selecció
ü Els estudis amb edats basals més grans poden representar de manera
desproporcionada ‘supervivents sans’ (‘healthy survivors’), perquè la
probabilitat de sobreviure i estar lliure de discapacitat greu (efectes o
correlacions de l'exposició a la contaminació atmosfèrica i l'estat cognitiu)
disminueix amb l'edat avançada

Wen M, Gu D. Air pollution shortens life expectancy and health expectancy for older adults: the case of China. The journals of gerontology. Series A, Biological
sciences and medical sciences. 2012; 67(11):1219–1229.
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Com interpretar críticament l’evidència?

Biaix de selecció
ü Relacionat amb el biaix d’‘healthy survivors’, per exemple, el 61% de les dones
que van acceptar fer-se una ressonància magnètica en l’estudi (WHIMS-
MRI), va tenir una funció cognitiva significativament millor i menys
deteriorament cognitiu previ, fins i tot després de corregir les diferències. en
edat i educació

Jaramillo SA, Felton D, Andrews L, et al. Enrollment in a Brain Magnetic Resonance Study: Results From the Women’s Health Initiative Memory Study Magnetic
Resonance Imaging Study (WHIMS-MRI). Academic radiology. 2007; 14(5):603–612.
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Com interpretar críticament l’evidència?

Exclusió d’una variable intermèdia
ü Si tenir una salut deteriorada és un mediador en l'efecte de la contaminació
atmosfèrica sobre els problemes de salut relacionats amb l’envelliment,
l'exclusió o la subrepresentació de persones amb problemes de salut
relacionats amb la contaminació atmosfèrica (sobretot la mala salut
cardiovascular) pot suposar un condicionament intermedi, que s'espera que
esbiaixi els resultats de l'estudi cap a la hipòtesi nul·la.

ü Per exemple, Gatto et al., van reutilitzar les dades de tres assaigs aleatoris
controlats, que excloïen, entre d’altres, a persones amb diverses problemes
de salut, incloses malalties cardiovasculars o els seus factors de risc.

Gatto NM, Henderson VW, Hodis HN, et al. Components of air pollution and cognitive function in middle-aged and older adults in Los Angeles. Neurotoxicology. 
2014; 40:1–7.
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Com interpretar críticament l’evidència?

Mesura de l’exposició
ü Exposició ecològica vs. individual.

ü Unitat de mesura de l’exposició.

ü Variabilitat espacial
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Renda mitjana per persona (2015-2017):

10715,70 €

Percentatge d’immigrants (2019): 12,89%

PM10: 26,60 𝜇g/m3

PM2.5: 14,90 𝜇g/m3

NO2: 32,42 𝜇g/m3

Renda mitjana per persona (2015-2017):

17260,29 €

Percentatge d’immigrants (2019): 8,69%

PM10: 22,06 𝜇g/m3

PM2.5: 12,77 𝜇g/m3

NO2: 21,80 𝜇g/m3
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Com interpretar críticament l’evidència?

Mesura de l’exposició
ü Exposició ecològica vs. individual.

ü Unitat de mesura de l’exposició.

ü Variabilitat espacial

ü Mobilitat - exposició
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Com interpretar críticament l’evidència?
Mesura de l’exposició

Ranft U, Schikowski T, Sugiri D, Krutmann J, Kramer U. Long-term exposure to traffic-related particulate
matter impairs cognitive function in the elderly. Environ Res. 2009; 109(8):1004–1011

Sun R, Gu D. Air pollution, economic development of communities, and health status among the elderly
in urban China. Am J Epidemiol. 2008; 168(11):1311–1318.
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Com interpretar críticament l’evidència?
Mesura de l’exposició

Kioumourtzoglou MA, Schwartz JD, Weisskopf MG, et al. Long-term PM Exposure and Neurological Hospital Admissions in the Northeastern United States. 
Environmental health perspectives. 2015
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Com interpretar críticament l’evidència?

Mesura de l’exposició
ü Temporització. Efectes a llarg termini

Power MC, Adar SD, Yanosky JD, Weuv J. Exposure to air pollution as a potential contributor to cognitive function, cognitive decline, brain imaging, and 
dementia: a systematic review of epidemiologic research. Neurotoxicology 2016; 56:235-253.
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Com interpretar críticament l’evidència?

Power MC, Adar SD, Yanosky JD, Weuv J. Exposure to air pollution as a potential contributor to cognitive function, cognitive decline, brain imaging, and 
dementia: a systematic review of epidemiologic research. Neurotoxicology 2016; 56:235-253.
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Com interpretar críticament l’evidència?

Mesura de l’exposició
ü No linealitat

Ranft U, Schikowski T, Sugiri D, Krutmann J, Kramer U. Long-term exposure to traffic-related particulate matter impairs cognitive function in the elderly. Environ
Res. 2009; 109(8):1004–1011
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Com interpretar críticament l’evidència?

Control de la confusió
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Com interpretar críticament l’evidència?

Control de la confusió
ü Variables socioeconòmiques a nivell individual i contextual

ü Altres contaminants, altres problemes mediambientals (soroll, etc.)

ü Contaminació interior

ü Variables intermèdies: malalties cardiovasculars
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Com interpretar críticament l’evidència?

Control de la confusió
ü Variables socioeconòmiques a nivell individual i contextual

ü Altres contaminants, altres problemes mediambientals (soroll, etc.)

ü Contaminació interior

ü Variables intermèdies: malalties cardiovasculars
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Com interpretar críticament l’evidència?

Model estadístic

Ranft U, Schikowski T, Sugiri D, Krutmann J, Kramer U. Long-term exposure to traffic-related particulate matter impairs cognitive function in the elderly. Environ
Res. 2009; 109(8):1004–1011
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Com interpretar críticament l’evidència?

Model estadístic

Chen JC, Wang X, Wellenius GA, et al. Ambient air pollution and neurotoxicity on brain structure: Evidence from women’s health initiative memory study. Annals
of Neurology. 2015
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Com interpretar críticament l’evidència?
Model estadístic

Gatto NM, Henderson VW, Hodis HN, et al. Components of air pollution and cognitive function in middle-aged and older adults in Los Angeles. Neurotoxicology. 
2014; 40:1–7.
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Casos pràctics

Shin et al.’2019

Lv et al.’2020

Andersen et al’2021
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