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Unrecognized preclinical Alzheimer disease confounds rs-fcMRI 
studies of normal aging 

 غناطيس المقيمة للترابطمدراسات الرنين ال مرض ألزهايمر قبل السريري غير المكتشف يؤثر في نتائج

  (rs-fcMRI)الوظيفي في حالة الراحة 

دراسات الشيخوخة  ان مرض الزهايمر قبل السريري و إلى أي درجة يؤثر في نتائجتحديد اذا ما ك :الغاية

   الحالة االدراكية فقط. طبيعيةمبني على  "الصحية"مصطلح الشيخوخة  الصحية، حيث أن

م فحص تأثيرات مرض الزهايمر قبل السريري عند أشخاص مسنين سليمين ادراكياً ت :البحث طريقة

. تم البحث في مجموعتين من الترابط الوظيفي في حالة الراحة المحدد بالرنين المغناطيسيباستخدام 

المشاركين جميعهم يمتلكون حالة ادراكية سليمة: المجموعة األولى أظهرت أدلة اصابة بمرض الزهايمر 

المجموعة الثانية كانت  الشوكي. مرض الزهايمر في السائل الدماغي مؤشراتقبل السريري و ذلك بفحص 

  ي.الشوك رات حيوية طبيعية في السائل الدماغيذات مؤش

 ،ؤشرات الحيوية في شبكة الوضعية االفتراضيةمعتبرة بين السن و حالة المتداخالت وجود  لوحظ :نتائجلا

ثبت وجود تغيرات جذرية . شبكة االنتباه الظهرية )الخلفية(، و الشبكة البارزة من شبكات حالة الراحة

بة بمرض الزهايمر قبل اصعلى اإل السن عند المجموعة التي أظهرت أدلة للترابط الوظيفي بالنسبة إلى

بة االسريري. في المقابل كانت هذه التغيرات أضعف بشكل كبير عند المجموعة التي لم تظهر أدلة اص

المرتبط بالسن عند المجموعة التي تمتلك  في الربط الوظيفي تبين أن التغير بمرض الزهايمر قبل السريري.

و ذلك في معظم المناطق ذات التداخالت المالحظة بين  مؤشرات حيوية طبيعية ال يمكن تمييزه عن الصفر

 .السن و حالة المؤشرات الحيوية

زء كبير من تغيرات يعتبر مسؤول عن جتشيرهذه النتائج الى أن مرض الزهايمر قبل السريري الخالصة: 

     .  رابط الوظيفي المنسوب للسن المنتشر في األدب الطبيالت

Objective: To determine whether, and to what degree, preclinical Alzheimer disease (AD) confounds 

studies of healthy aging where “healthy” is based on cognitive normality alone. 

Methods: We examined the effects of preclinical AD in cognitively normal older individuals using resting-

state functional connectivity MRI. We investigated 2 groups of cognitively normal participants: one group 

with evidence of preclinical AD as assessed by CSF markers of AD and the other group with normal CSF 

biomarkers.  

Results: There were significant interactions between age and biomarker status in the default-mode, dorsal 

attention, and salience resting-state networks. In the group with evidence of preclinical AD, there were 



dramatic changes in functional connectivity with age. In the group without evidence of preclinical AD, 

those changes were greatly attenuated. In most regions with significant interactions of age and biomarker 

status, the age-related change in functional connectivity in the normal biomarker group was 

indistinguishable from zero.  

Conclusion: These results suggest that preclinical AD accounts for a substantial portion of the reported 

effects of aging in the extant functional connectivity literature. 
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