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Detailed comparison of amyloid PET and CSF biomarkers for  

identifying early Alzheimer disease 

 

 ةعالمات البيولوجيوال للمادة النشوانية (PET) صدار البوزيترونيبين التصوير باإل ةمفصل ةمقارن
   لزهايمرأمرض  ىللتعرف المبكر عل لدماغي الشوكيللسائل ا

 إلشعاعوالتصوير با دماغي الشوكيال  للسائل ةلكل من العالمات البيولوجي ةالتشخيصي ةمقارنه الدق :الهدف
 .لزهايمرأمن مرض  ةلتشخيص المرحله المبكر للمادة النشوانيةالبوزيتروني 

مستقبلية المتابعة ال  (BioFINDER)ة من دراسةمسن بصحه جيد 122تضمنت الدراسه : طريقه البحث
 3درك والذي تطور الي مرض الزهايمر خالل في اإل خفيفيعانون من خلل مريضاً  34و  للمرضى

 [F(18)]-) ب دماغاماكن من ال 9في  المادة النشوانية بيتاتم فحص ترسبات . AD) -(MCIسنوات
PET flutemetamol ) واسطةب دماغي الشوكي ل الئا. تم تحليل الس(INNOTEST)   و 

 )(EUROIMMUN ELISAsمري 64و  صحيحاً من جملة المقارنة 146ج في ائ. تم استنساخ النت ً  ضا
 .لزهايمرأمن دراسه التصوير العصبي لمرض  AD) -(MCIمرض الزهايمر -لخفيفدراكي ابالخلل اإل

 AD) -(MCIللتعرف علي الدماغي الشوكي لعالمات البيولوجية األفضل للسائلا: النتائج
Aβ42/hyperphosphorylated tau (p- ) و   Aβ42/total tau (t )-(tau) هي

tau))   ار البوزيتروني كانت بنفس صدلتصوير باإلاافضل قياسات . .(94.-93)منطقه تحت المنحني
خلفي الحزامي الالتلفيف ، مامياأل الحزاميالتلفيف منت ضو ت . 93. -92)منطقه تحت المنحني  ىالمستو

 افضل )tau-Aβ42/p (و )tau-Aβ42/t CSF (كان  .لقبط الشامل للقشرة الجديدةاو 
  امتلك . p) .05.>12.-03)الفرق في منطقه تحت المنحني.  ) (Aβ42/40 و )Aβ42) CSF  من

tau)-Aβ42/t CSF(   و  الدماغي الشوكيمن السائل  لكل ةلبيولوجيسائر العالمات ا من ىعلأ ةدق
لم . و ذلك بتطبيق نقاط فصل غير مثالية (%83 نوعية، %97 )حساسيهصدار البوزيتروني التصوير باإل

العالمات فضل من أصدار البوزيتروني اإلوالتصوير ب دماغي الشوكيكل من السائل ال نتائج دمجيكن 
 .ىحدى منهما عل لكل ةالحيوي

ل ئللسا ةوالعالمات البيولوجي يةانبالمادة النشوصدار البوزيتروني باإل كل من التصويريمكن ل: االستنتاجات
لزهايمر بدقه عاليه. اليوجد فارق بين افضل قياسات ألمرض  ةتحديد المراحل المبكر دماغي الشوكيال
ً  امن دمجهم بالنتائج اليوجد تحسنكما صدار البوزيتروني اإلوالتصوير بلدماغي الشوكي ل ائلساا ال . سويا

افضل من التقييم الشامل لترسبات بيتا اميلويد . تم  مشعراً البوزيتروني  التصويرب الموضعية قياساتتشكل ال
  (PET).الو  الدماغي الشوكيل ئباستخدام فحص السا ة مستقبلية مستقل دراسةج فى ئاستنساخ النتا



مرض الزهايمر المبكر ل للتحديد باالصدار البوزيتروني االميلويدي ل النخاعي والتصويرئبين السا راالختيا
 .نفس الدقه التشخيصيه همايكللتفضيل الطبيب/المريض لكون و ، التكلفه، ى توافر الفحصيعتمد عل

باالصدار البوزيتروني االميلويدي التصويره الثالثه بان ئمن الف الً دلي ةالدراسهذه توفر : تصنيف الدليل
ل النخاعي لديهم نفس درجه الدقه في التعرف علي المرحله المبكره من مرض ئوالعالمات الحيويه للسا

 .الزهايمر

Objective: To compare the diagnostic accuracy of CSF biomarkers and amyloid PET for diagnosing early-

stage Alzheimer disease (AD). 

Methods: From the prospective, longitudinal BioFINDER study, we included 122 healthy elderly and 34 

patients with mild cognitive impairment who developed AD dementia within 3 years (MCI-AD). Β-Amyloid 

(Aβ) deposition in 9 brain regions was examined with [(18)F]-flutemetamol PET.CSF was analyzed with 

INNOTEST and EUROIMMUN ELISAs. The results were replicated in 146 controls and 64 patients with MCI-

AD from theAlzheimer's Disease Neuroimaging Initiative study. 

 

Results: The best CSF measures for identifying MCI-AD were Aβ42/total tau (t-tau) and 

Aβ42/hyperphosphorylated tau (p-tau) (area under the curve [AUC] 0.93-0.94). The best PET measures 

performed similarly (AUC 0.92-0.93; anterior cingulate, posterior cingulate/precuneus, and global 

neocortical uptake). CSF Aβ42/t-tau and Aβ42/p-tau performed better than CSF Aβ42 and Aβ42/40 (AUC 

difference 0.03-0.12, p < 0.05). Using nonoptimized cutoffs, CSF Aβ42/t-tau had the highest accuracy of 

all CSF/PET biomarkers (sensitivity 97%, specificity 83%). The combination ofCSF and PET was not better 

than using either biomarker separately. 

 

Conclusions: Amyloid PET and CSF biomarkers can identify early AD with high accuracy. There were no 

differences between the best CSF andPET measures and no improvement when combining them. Regional 

PET measures were not better than assessing the global Aβ deposition. The results were replicated in an 

independent cohort using another CSF assay and PET tracer. The choice between CSF and amyloid PET 

biomarkers for identifying early AD can be based on availability, costs, and doctor/patient preferences 

since both have equally high diagnostic accuracy. 

 

Classification of Evidence: This study provides Class III evidence that amyloid PET and CSF biomarkers 

identify early-stage AD equally accurately. 
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