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onset dementia in Parkinson disease-predicts early 42CSF Aβ 

 الشوكي في السائل الدماغي  42Aβتنبؤ بالعتاهة المبكرة المرافقة لداء باركنسون باستخدام ال

 
طبيعة على أن ال ةالقتراح المستنبط من الدراسات السريرية المرضية الناصتقييم في الوسط الحيوي ل :الغاية

في السائل الدماغي الشوكي  Aβتسارع في ظهور العتاهة في داء باركنسون و البحث في اذا ما كان  النشوانية

مصابين من ال حيوية منذرة بشكل مبكر للعتاهة في جماعةكمؤشرات يمكن استخدامها  به المقاييس المتعلقة و

   داء باركنسون.ب

مصابين بداء باركنسون كان قد تم بزلهم  ا  مريض 401السكان مؤلفة من  م تقييم جماعة منت :البحث طريقة

و  Aβ42 ،Aβ40الشوكي و تحديد تراكيز  لدماغيقمنا بتحليل عينات السائل ا قطنيا عند تشخيص المرض.

Aβ38 و تحديد مستويات قايسة مناعية مضاعفة مع كاشف كهربائي نصف ايضائيباستخدام م ،Aβ42 ،

 (. تمت متابعةELISA(، و تاو المفسفر باستخدام المقايسة المناعية المرتبطة باالنزيم )tauبروتين تاو الكلي )

      سنوات. شخصت العتاهة وفقا للمعايير المنشورة. 5المرضى لمدة 

كانت منخفضة بشكل ملحوظ عند المرضى الذين  في السائل الدماغي الشوكي Aβ42مستويات  الستنتاجات:ا

( و ذلك n=80, 80.8%بالعتاهة ) ا( مقارنة بأولئك الذين لم يصابوn=20, 19.2%)اصيبو بالعتاهة 

(. لم   36%, p< 0.001−) ELISAو أيضا باستخدام   ECL (−33%, p = 0.006) باستخدام مقياس

بزيادة خطورة االصابة بالعتاهة  المنخفضة Aβ42 تنبأت سويةيلحظ أية فروق في المؤشرات الحيوية األخرى. 

عندما ( p=0.002, 12.5-3.2مسافة ثقة  %95) 9.9و نسبة مخاطر تصل الى  (%85≤)بحساسية عالية 

عندما تكون  p 26.4,–(2.2  =(0.001 3.6، و نسبة مخاطر ECLAβ42 > 263 pg/mlتكون نسبة  

حالة الضعف االدراكي الطفيف  و التعديل بالنسبة للعمرو ذلك بعد  ELISAAβ42 > 112 pg/mlنسبة 

(MCI المرافقة لداء باركنسون. انخفاض نسبة )Aβ42 الضعف الشوكي سبقت ظهور  في السائل الدماغي

 العتاهة.ا بعد الى ماالدراكي الطفيف المرافق لمرض باركنسون الذي تطور في 

على ته و تسلط الضوء ور الطبيعة النشوانية للمرض و نشأفي الوسط الحيوي تؤكد دهذه المعطيات  :خالصةلا

المرافقة لمرض للعتاهة  في السائل الدماغي الشوكي كمؤشر حيوي مبكر Aβ42الفائدة المحتملة من 

             باركنسون.

 

Objective: To test in vivo the proposal from clinicopathologic studies that β-amyloid (Aβ) pathology shortens 

the time to dementia in Parkinson disease (PD), and to explore the utility of CSF Aβ and related measures as 

early prognostic biomarkers of dementia in an incident PD cohort.  



Methods: We assessed a population-based incident cohort of 104 patients with PD who underwent lumbar 

puncture at diagnosis. We analyzed CSF concentrations of Aβ42, Aβ40, and Aβ38 using a multiplexed 

immunoassay with electrochemiluminescence (ECL) detection and levels of Aβ42, total tau, and 

phosphorylated tau using ELISA. Patients were followed prospectively for 5 years. Dementia was diagnosed 

according to published criteria.  

Results: CSF levels of Aβ42 were significantly decreased in patients who developed dementia (n = 20, 19.2%) 

compared to those who did not (n = 84, 80.8%), as measured by ECL (−33%, p = 0.006) as well as ELISA 

(−36%, p< 0.001). No differences were observed for other markers. Low Aβ42 values predicted a substantially 

increased risk for subsequent dementia at high sensitivity (≥85%), with hazard ratios of 9.9 (95% confidence 

interval 2.3–43.5, p = 0.002) for Aβ42ECL <376 pg/mL and 7.6 (2.2–26.4, p = 0.001) for Aβ42ELISA <443 

pg/mL, after adjustment for baseline age and PD–mild cognitive impairment (MCI) status. Aβ42 reductions 

tended to precede the onset of PD-MCI that progressed to dementia.  

Conclusion: These in vivo data support the role of Aβ pathology in the etiology and highlight the potential 

utility of CSF Aβ42 as an early prognostic biomarker of dementia associated with PD. 
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