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“Het ontknopen van tau pathologie met PET”
Het doel van dit proefschrift was om meer inzicht te krijgen in de rol van tau bij ziekte 
van Alzheimer (AD), Lewy body dementie (DLB) en dragers van een mutatie in het 
microtubuli geassocieerde eiwit tau (MAPT) gen met behulp van [18F]flortaucipir 
en positron emissie tomography (PET). Allereerst hebben we de kwantificatie van 
[18F]flortaucipir PET geoptimaliseerd, met name in de hippocampus. Vervolgens hebben 
we de relatie tussen [18F]flortaucipir PET en andere (bio)markers van ziekte-ernst, bijv. 
gefosforyleerd tau (p-tau) in het hersenvocht (CSF), relatieve cerebrale doorbloeding 
(rCBF), cognitie en atrofie, in AD onderzocht. Als laatste hebben we de distributie van 
tau en rCBF in DLB en in MAPT mutatie dragers onderzocht.

De belangrijkste bevindingen van dit proefschrift zijn:
1. Nauwkeurige [18F]flortaucipir PET beelden kunnen op voxel niveau verkregen 

worden met ‘spectrale analyses’ of ‘receptor parametric mapping’.
2. Onze nieuwe methode om het [18F]flortaucipir signaal in de hippocampus te 

optimaliseren, vermindert de invloed van de plexus choroideus en behoudt 
de sterke klinisch-pathologische relaties bij AD patiënten.

3. [18F]flortaucipir PET is sterker gerelateerd aan maten die ziekte-ernst weergeven 
(d.w.z. atrofie en cognitieve stoornissen) bij AD dan CSF p-tau.

4. De distributie van tau en rCBF gekwantificeerd middels een dynamische 
[18F]flortaucipir scan, zijn beide sterk gerelateerd aan cognitieve stoornissen 
bij AD op (gedeeltelijk) onafhankelijke wijze.

5. Tau pathologie droeg slechts minimaal bij aan de symptomen van DLB, terwijl 
rCBF sterker was geassocieerd met de klinische kenmerken van DLB.

6. [18F]flortaucipir zou als biomarker kunnen dienen voor vroege detectie van tau 
pathologie in (pre)symptomatische MAPT mutatiedragers.

De volgende sectie betreft een korte uiteenzetting van de belangrijkste resultaten van 
dit proefschrift en we plaatsen deze in de context van bestaande literatuur, gevolgd door 
aanbevelingen voor toekomstig onderzoek.

Optimalisatie van de kwantificatie van [18F]flortaucipir
In het eerste deel van dit proefschrift hebben we de kwantificering van [18F]flortaucipir 
PET geoptimaliseerd. In hoofdstuk 1 hebben we [18F]flortaucipir PET op voxel-niveau 
berekend en verschillende methoden vergeleken om parametrische afbeeldingen te 
verkrijgen met behulp van een dynamische [18F]flortaucipir PET scan. Voordelen 
van parametrische afbeeldingen zijn dat deze op individueel niveau kunnen worden 
geïnterpreteerd en voxel-per-voxel vergelijkingen tussen groepen mogelijk zijn. We 
ontdekten dat de op plasma-input gebaseerde ‘spectrale analyses’ en op referentieregio 
gebaseerde receptor parametrische mapping (RPM) het beste correleerden met de 
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parameters van het volledig kinetische model. RPM wordt aanbevolen, omdat het kan 
worden gebruikt zonder arteriële bloedafname en daarom relatief patiëntvriendelijk 
is. Tot dusverre hebben de meeste [18F]flortaucipir PET studies gestandardiseerde 
opname (‘standardized uptake value ratio’, [SUVr]) van 80-100 minuten na injectie als 
uitkomstmaat gebruikt.1, 2 In hoofdstuk 1 vonden we echter een inconsistente bias van 
SUVr, welke afhankelijk was van de onderliggende hoeveelheid tau en het tijdspunt na 
injectie. Deze bias varieerde niet alleen tussen patiënten, maar ook regionaal binnen 
patiënten, en deze bevindingen komen overeen met eerdere [18F]flortaucipir PET studies.3 
RPM bleek een meer consistente en nauwkeuriger methode te zijn om [18F]flortaucipir 
te kwantificeren, en om die reden hebben we deze methode gebruikt voor de overige 
hoofdstukken in dit proefschrift. Een van de nadelen van [18F]flortaucipir is dat het ‘off-
target’ binding vertoont in de basale kernen, thalamus, plexus choreoïdus, hersenvliezen 
en bloedvaten.4-12 ‘Off-target’ binding in de plexus choreoïdus vormt met name een 
probleem in de aangrenzende hippocampus, omdat dit kan leiden tot een onnauwkeurige 
kwantificering van het hippocampale [18F]flortaucipir signaal, terwijl de hippocampus 
een sleutelgebied is in AD. We hebben om deze reden in hoofdstuk 2 een nieuwe 
methode voor partieel volume correctie (PVC) ontwikkeld om de kwantificering van 
de hippocampale [18F]flortaucipir binding te verbeteren, met als doel de ‘spill-in’ van de 
plexus choreoïdus te verminderen. Na PVC en het optimaliseren van het hippocampus 
signaal door de aan de plexus choreoïdus aangrenzende voxels te verwijderen, bleef er 
slechts een zwakke relatie bestaan tussen het distributievolume van de hippocampus 
en de plexus choreoïdus. Dit suggereert dat de invloed van de plexus choreoïdus op 
de hippocampus minimaal was na optimalisatie. Hoewel deze nieuwe methode een 
nauwkeurigere kwantificering van hippocampale [18F]flortaucipir binding mogelijk 
maakt, is het een zeer arbeidsintensieve methode. Daarom hebben we vervolgens 
een klinisch toepasbare semi-geautomatiseerde techniek getest om de hippocampale 
[18F]flortaucipir binding te optimaliseren in een grotere dataset van 45 gezonde controles 
en 64 patiënten met (prodromale) AD in hoofdstuk 3. We vergeleken drie verschillende 
VOI’s: een niet-geoptimaliseerde 100% hippocampus VOI en twee geoptimaliseerde 
hippocampus VOI’s, waarin we een percentage van de hoogste hippocampus-specifieke 
binding (BPND) voxels hebben verwijderd (d.w.z. de ‘spill-in’ verminderen). Vervolgens 
hebben we gekeken welke VOI het beste samenhing met klinische parameters waarbij 
we vergelijkbare resultaten vonden voor alle drie de methoden, d.w.z. dat hippocampale 
tau binding matig geassocieerd was met cognitieve stoornissen en een uitstekende 
diagnostische nauwkeurigheid had. In overeenstemming met eerdere literatuur,8, 13 
verminderde het optimaliseren van de opname van hippocampale tau de diagnostische 
accuraatheid niet en daarom concludeerden we dat de geoptimaliseerde hippocampale 
VOI’s sterke klinisch-pathologische relaties behielden.

Hoewel de resultaten van hoofdstuk 2 suggereren dat de combinatie van het verwijderen 
van voxels en PVC resulteerden in een nauwkeurigere kwantificering van de hoeveelheid 
tau, laten de resultaten van hoofdstuk 3 vergelijkbare resultaten zien voor de 
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hippocampale VOI’s met en zonder optimalisatie. Bovendien is de impact van PVC op 
de hoeveelheid non-plexus choreoïdus off-target binding beperkt.14 Studies in andere 
regio’s dan de hippocampus toonden tevens aan dat PVC een minimale invloed heeft op 
longitudinale tau metingen,15, 16 diagnostische nauwkeurigheid17 en relaties met cognitie.18 
Het kan echter nodig zijn om de ‘spill-over’ van de plexus choreoïdus te corrigeren, 
wanneer specifiek de [18F]flortaucipir binding in de hippocampus wordt bestudeerd, 
met name wanneer kleinere effectgroottes worden verwacht en/of het longitudinale 
veranderingen betreft.

Het meten van de T in AT (N) met dynamische [18F]flortaucipir PET bij de ziekte 
van Alzheimer
Het onderzoeksveld van AD verschuift steeds meer naar het biologisch definiëren van 
AD in plaats van de symptomen van de ziekte te beschrijven. Dit wordt grotendeels 
ingegeven door een uitgebreide preklinische fase van AD, waarin AD-pathologie 
tientallen jaren aanwezig kan zijn zonder dat er sprake is cognitieve achteruitgang.19, 

20 In overeenstemming hiermee richten de recent ontwikkelde ATN criteria voor AD 
zich op neuropathologische verandering en biomarkers. Deze criteria beschrijven de 
classificatie voor amyloïd (A), tau (T) en neurodegeneratie of neuronale schade (N) 
biomarkers.21 In dit proefschrift hebben we [18F]flortaucipir en CSF p-tau gebruikt om 
“T” te onderzoeken en rCBF als alternatief voor “N”.

In de ATN-criteria21 worden zowel CSF p-tau als tau PET beschouwd als een uitwisselbare 
“T” biomarker. In hoofdstuk 4 hebben we de regionale associaties tussen CSF p-tau en 
[18F]flortaucipir binding onderzocht bij cognitief gezonde controles en personen met 
AD. Ten eerste vonden we dat CSF p-tau matig positief correleerde met [18F]flortaucipir 
binding in de totale groep, waarbij de sterkste relatie werd waargenomen bij de controles. 
Ten tweede hebben we onderzocht of CSF p-tau biomarkers en [18F]flortaucipir PET 
complementaire informatie verschaffen over de ernst van de ziekte. We vonden sterkere 
associaties voor [18F]flortaucipir in vergelijking met CSF p-tau in relatie tot cognitie 
en atrofie en deze associaties waren het meest uitgesproken voor (prodromale) AD, 
vooral met betrekking tot limbische en neocorticale tau en gegeneraliseerde atrofie. 
Eerdere studies lieten ook zien dat neocorticale tau PET sterker relateerde aan 
cognitie22, 23 en atrofie22 in AD dan CSF p-tau. Ten derde vonden we dat vergeleken met 
CSF p-tau, regionale tau PET waarden hoger waren voor (prodromale) AD dan voor 
controles met vergelijkbare p-tau-waarden. De resultaten van hoofdstuk 4 impliceren 
dat de tau biomarkers verschillende aspecten van tau pathologie weerspiegelen. CSF 
p-tau stijgt waarschijnlijk vroeg in het ziektebeloop, mogelijk zelfs vóór dat de Aβ 
PET scan positief wordt,24, 25 terwijl tau PET waarschijnlijk pas abnormaal wordt na 
afwijkende CSF tau-biomarkers.25 Dit kan mogelijk worden verklaard doordat CSF de 
extracellulaire oplosbare vormen van pathologische tau detecteert, welke voorafgaan 
aan de intracellulaire onoplosbare ‘paired helical filaments’ (PHF’s) gemeten met 
[18F]flortaucipir PET.25, 26 Concluderend lijkt CSF p-tau meer bruikbaar te zijn als een 
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sensitieve marker om de aanwezigheid van AD-pathologie (ziektestaat [wel of geen AD] 
marker) aan te tonen, terwijl [18F]flortaucipir PET de regionale opstapeling van PHF’s 
van tau over de tijd laat zien en de ziekte-ernst (ziektestadium marker) nauwkeuriger 
weerspiegelt.

In hoofdstuk 5 hebben we met behulp van één dynamische [18F]flortaucipir PET-scan 
onderzocht of de hoeveelheid tau en rCBF (gemeten met parametrische R1 beelden) 
geassocieerd is met klinische symptomen. De belangrijkste bevinding is dat meer tau 
pathologie en een lagere rCBF onafhankelijk geassocieerd waren met verminderde 
cognitieve prestaties. Voor tau omvatte deze associaties de volledige neocortex en 
lagere cognitieve scores in alle domeinen, terwijl voor rCBF onafhankelijke associaties 
beperkt waren tot laterale temporale en pariëtale regio’s en stoornissen bij het executief 
functioneren en aandacht. De sterke associaties tussen [18F]flortaucipir binding en 
cognitieve stoornissen komen overeen met meerdere eerdere onderzoeken18, 22, 27-32 en 
hoofdstuk 4. De relatie tussen rCBF en cognitieve stoornissen is gelijk aan voorgaande 
‘arterial spin-labeling’ MRI- en PET-onderzoeken met verschillende tracers.33, 34 Ook 
komen de resultaten overeen met regionale [18F]FDG temporo-pariëtale hypometabolisme 
patronen, welke tevens gerelateerd bleken te zijn aan aandacht en executief functioneren.35, 

36 Deze bevindingen geven aan dat beide biomarkers onafhankelijk kunnen bijdragen 
aan de cognitieve stoornissen bij AD. De ‘N’ van de ATN-criteria bestaat momenteel uit 
MRI, [18F]FDG en CSF totaal tau als markers voor neuronaal letsel of neurodegeneratie.21 
Onze bevindingen suggereren, wanneer deze worden gerepliceerd, dat rCBF gemeten 
met [18F]flortaucipir R1 ook kan worden beschouwd als een geschikte marker voor “N”. 
Vooral wanneer een lumbaalpunctie onmogelijk is, kan een dynamische [18F]flortaucipir 
PET nuttig zijn voor onderzoeksdoeleinden, aangezien deze tegelijkertijd informatie zou 
opleveren over “T” en “N”.

[18F]Flortaucipir PET in DLB- en MAPT-mutatiedragers
In-vitro [18F]flortaucipir studies tonen voornamelijk binding aan de 3R / 4R-combinaties 
van tau bevattende PHF’s welke doorgaans voorkomen bij AD5, 6, 37 en significant 
minder binding aan andere eiwitten zoals alfa-synucleïne of TAR-DNA-bindend eiwit-
43 (TDP-43).5, 6 In hoofdstuk 6 en 7 wilden we de in-vivo bindingseigenschappen van 
[18F]flortaucipir onderzoeken bij twee non-AD neurodegeneratieve ziekten, namelijk 
DLB patiënten en MAPT mutatiedragers. We gebruikten [18F]flortaucipir PET om de 
concomitante AD tau pathologie in DLB (gekarakteriseerd door alfa-synucleïne als 
primaire pathologie) te onderzoeken en onderzochten de associaties met de klinische 
kernmerken van DLB in hoofdstuk 6. Onze belangrijkste bevinding was dat de 
hoeveelheid tau bij patiënten met DLB niet verschilde van gezonde controles. Dit 
komt grotendeels overeen met andere resultaten,38, 39 hoewel sommige studies meer tau 
opname lieten zien bij DLB patiënten vergeleken met controles,17, 40-43 voornamelijk in 
de occipitaalkwab.41-43 Onze resultaten kunnen gedeeltelijk worden verklaard door het 
verschil in patiënten selectie. In tegenstelling tot eerdere studies,40-42 hebben we patiënten 
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met milde cognitieve stoornissen als gevolg van DLB (MCI-DLB)44, 45 geïncludeerd. Deze 
mild aangedane DLB-patiënten vertonen mogelijk minder tau dan DLB-patiënten met 
dementie. Een soortgelijk effect wordt waargenomen bij AD waarbij de hoeveelheid tau 
nauw samenhangt met de ernst van de ziekte15, 17, 27, 46, 47 en ongeveer de helft tot een derde 
van de prodromale gevallen van AD tau PET negatief zijn.17, 48

De minimale hoeveelheid in-vivo tau-pathologie suggereert dat tau een ondergeschikte 
rol speelt in de klinische variabiliteit die wordt waargenomen in DLB, consistent is met 
de meerderheid van eerdere [18F] flortaucipir studies in DLB.38, 41, 42 Dit staat in contrast 
met neuropathologische studies welke een belangrijke rol voor tau suggereerden bij het 
verklaren van cognitieve stoornissen bij DLB.49, 50 Waarbij het belangrijk is te vermelden 
dat deze studies doorgaans ernstige / eindstadium DLB-patiënten onderzochten. Het is 
denkbaar dat alfa-synucleïne in vroege fase van DLB belangrijker is voor de klinische 
heterogeniteit, terwijl later in het ziekteproces tau een groter deel van de waargenomen 
symptomen en klinische progressie verklaart. Daarnaast laten we zien dat regionale 
afnames in rCBF geassocieerd waren met ergere cognitieve stoornissen, meestal 
geassocieerd met DLB51 en dat onze geobserveerde rCBF-patronen overeenkwamen [18F]
FDG parieto-occipitale hypometabolisme in DLB.52-59 We veronderstellen daarom dat 
rCBF voor klinische doeleinden nuttiger is dan tau PET, met name bij DLB patiënten met 
milde klachten. De hoeveelheid tau pathologie is bij DLB veel lager dan bij AD,49 daarom 
is het denkbaar dat [18F]flortaucipir PET niet sensitief genoeg is voor DLB, vooral bij 
MCI-DLB. Mogelijk kunnen tweede generatie tau-tracers, zoals [18F]MK-6240 en [18F]RO-
948, tau opname bij milde DLB in beeld brengen.60, 61 Sommige binding eigenschappen 
van deze tracers zijn iets gunstiger, bijv. minder off-target binding in de basale kernen 
en een hogere affiniteit voor het tau eiwit.60, 61

In hoofdstuk 7 onderzochten we de distributie van tau in verschillende MAPT 
mutatiedragers. MAPT mutaties zijn een veelvoorkomende oorzaak van erfelijke 
vormen van frontotemporale dementie62, 63 en kunnen de balans tussen 3R en 4R (exon 
10) veranderen of de normale functie beïnvloeden van het tau eiwit (exon 9-13).64 Dit 
resulteert soms in 3R / 4R PHF’s van tau vergelijkbaar met AD (bijv. in R406W mutaties), 
terwijl andere mutaties leiden tot een overheersende verhoogde aggregatie van 3R tau 
(bijv. G272V) of 4R (bijv. P301L).65 Hoofdstuk 7 en eerdere [18F]flortaucipir studies naar 
(pre)symptomatische MAPT mutatiedragers tonen opname van tau voornamelijk in 
gecombineerde 3R / 4R-mutatiedragers.66-69 Hoewel wij en anderen meer tau hebben 
waargenomen in de meer ernstig getroffen MAPT mutatiedragers,69 leveren we 
aanvullend bewijs dat een subtiele toename van tau al kan worden gedetecteerd bij 
presymptomatische mutatiedragers. Bij twee (pre)symptomatische P301L-mutatiedragers, 
die voornamelijk uit 4R tau bestaan, werd een hogere tau-binding waargenomen in de 
insula, frontale en pariëtale kwab in vergelijking met controles. Bovendien werd bij 
de symptomatische G272V-patiënt (3R-tauopathie), een wijdverspreid corticaal tau-
bindingspatroon waargenomen. Toch is [18F]flortaucipir waarschijnlijk minder gunstig 
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voor het afbeelden van vroege klinische fase voor tauopathieën met een dominantie van 
3R of 4R, gezien de lage affiniteit van [18F]flortaucipir voor deze tau isovormen in post 
mortem-onderzoeken4, 6, 70, 71 en de grote variabiliteit in tau binding binnen gevallen met 
dezelfde mutatie.69 Bovendien is het belangrijk om de hogere [18F] flortaucipir binding 
in de symptomatische fasen van primaire 3R- of 4R-tau MAPT mutatie dragers, zoals 
G272V en P301L, zorgvuldig te interpreteren. De verhoogde binding kan mogelijk 
worden verklaard door binding van [18F]flortaucipir aan co-pathologie van AD, andere 
processen die co-lokaliseren met tau-pathologie, zoals inflammatie72 of off-target 
binding.6

Implicaties en toekomstige onderzoek

Tau biomarkers in de klinische praktijk voor AD
Met de bevindingen uit dit proefschrift kunnen we concluderen dat [18F]flortaucipir 
een betrouwbare tracer is voor het meten van AD tau-pathologie en daarom potentieel 
nuttig kan zijn in de klinische praktijk om de distributie en hoeveelheid van PHF’s in 
beeld te brengen. Recente ante-mortem [18F]flortaucipir scans gecombineerd met post-
mortem pathologie toonden sterke associaties tussen in-vivo [18F]flortaucipir opname en 
de hoeveelheid post mortem tau.73, 74 Dit was in mei 2020 aanleiding voor de goedkeuring 
van visuele beoordeling van [18F] flortaucipir SUVr platen door de Amerikaanse Food 
and Drug Administration.75 In de nabije toekomst zal [18F]flortaucipir dus waarschijnlijk 
worden gebruikt in klinische praktijk, maar er is meer klinisch / diagnostisch onderzoek 
nodig om te bepalen hoe deze het beste ingezet kan worden.1, 2 Studies hebben 
aangetoond dat [18F]flortaucipir 1) AD met uitstekende diagnostische zekerheid kan 
worden onderscheiden van non-AD dementie,17 2) de klinische heterogeniteit van AD 
kan karakteriseren,28, 76, 77 3) sterke relaties vertoont met proxies van de -ziekte-ernst 
van AD,18, 22, 78, 79 4) de progressie van AD over de tijd volgen,16, 46, 80-83 en 5) uitstekende 
test-hertest resultaten laat zien.84, 85

Er zijn echter nog enkele stappen nodig om het gebruik van [18F]flortaucipir in de 
klinische praktijk te implementeren en valideren. Hoewel [18F]flortaucipir is goedgekeurd 
door de FDA als diagnostisch hulpmiddel voor patiënten met dementie op basis van 
AD, wijst het meeste bewijs in de richting dat [18F]flortaucipir minder gevoelig is voor 
het detecteren van milde tot matige AD,17 vooral in vergelijking met CSF-markers van 
tau pathologie25, 86 of amyloïd PET.87 Dit komt overeen met post–mortem studies die 
suggereren dat visuele [18F]flortaucipir beoordelingen met name nauwkeurig zijn in 
latere tau stadia (Braak V of VI).74 Het voorspellen van ziekteprogressie is slechts door 
enkele studies16, 46, 80-83 onderzocht met een maximaal tijdsinterval van 2 jaar tussen 
de [18F]flortaucipir PET scans. Tweede generatie tau-tracers, bijv. [18F]MK-6240 en [18F]
RO-948, zijn mogelijk meer geschikt om sensitief ziekte progressie te meten, omdat zij 
hogere specifieke tau binding in vroege regio’s van AD laten zien.60, 61 Meer longitudinale 
studies, welke bij voorkeur [18F]flortaucipir vergelijken met amyloïd PET en andere 
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AD-biomarkers, zijn nodig om te onderzoeken of [18F]flortaucipir progressie van de 
preklinische of prodromale fasen naar AD dementie kan voorspellen.

Een tweede cruciale stap voor de klinische toepassing van [18F]flortaucipir PET is 
het bepalen van wat tau PET “positief” is en dit vereist een zorgvuldige selectie 
van hersengebieden voor het definiëren van een geschikt afkappunt of visuele 
beoordelingsmethode.74 Er zijn verschillende methoden gesuggereerd, waaronder 
benaderingen die de neuropathologisch gedefinieerde Braak-stadia omvatten,8, 88, 89 
evenals verschillende regionale en globale metingen.13, 17, 89-92 De uiteindelijke selectie 
zal afhangen van de klinische vraag (bijv. vroege detectie van AD, differentiaaldiagnose 
voor dementie, het volgen van ziekteprogressie in de tijd) en de selectie van regio’s 
die aangedaan zijn door tau pathologie. Sommige van deze regio’s zijn opmerkelijk 
consistent, ook al bestaat er een grote variabiliteit in de bewerking en acquisitie van 
de PET scans in de verschillende onderzoeken. Dit biedt perspectief voor de mogelijke 
toekomstige klinische toepassing van de tracer. Een ander belangrijk aandachtspunt 
is om te beoordelen of variabelen zoals leeftijd, geslacht, amyloïd of Apolipoprotein E 
(ApoE) status, opleiding of andere variabelen die de afkappunten voor [18F]flortaucipir 
positiviteit zullen beïnvloeden.

Ten derde, gezien de beperkte affiniteit met non-AD tau, zal [18F] flortaucipir waarschijnlijk 
minder nuttig zijn om onderscheid te maken tussen verschillende tauopathieën.4-6, 9-12, 67, 

69, 71, 93-96 Nieuwe tracers die binden aan pure 3R- of 4R-tauopathieën en andere specifieke 
eiwitten zoals TDP-43 en alfa-synucleïne moeten worden ontwikkeld en gevalideerd.

Ondanks de noodzaak van verder onderzoek van [18F]flortaucipir in de klinische 
praktijk, zijn er scenario’s denkbaar waarin [18F]flortaucipir al kan worden gebruikt 
als aanvulling op de standaard klinische testen voor AD in een geheugenkliniek. Ten 
eerste kan [18F]flortaucipir worden gebruikt indien er, ondanks de aanwezigheid van 
abnormale β-amyloïd markers, diagnostische onzekerheid bestaat over de aanwezigheid 
van AD. Vooral op oudere leeftijd, waar abnormale amyloïd status vaker voorkomt 
zonder de symptomen van dementie,19, 97 heeft [18F]flortaucipir een hoge specificiteit voor 
het vaststellen van AD.17 Ten tweede, [18F]flortaucipir is geschikt voor de beoordeling 
van AD op jonge leeftijd, omdat het zeer specifiek verschillen tussen de regionale 
distributiepatronen van tau van AD op jongere en oudere leeftijd vastlegt.77, 98-103 Ten 
derde, in de meer gevorderde stadia van AD, kan [18F]flortaucipir aanvullende regionale 
informatie verschaffen over ziekte ernst tijdens het moment van diagnose of tijdens 
follow-up. In de kliniek zijn patiënten en zorgverleners vaak nieuwsgierig of wat ze 
voelen, b.v. verergering van symptomen kan worden geobjectiveerd met de scans. Ze 
zijn soms gefrustreerd door het feit dat een MRI- of amyloïd-PET scan niet overeenkomt 
met hun ervaren van cognitieve functioneren of achteruitgang. Afwijkingen op de 
[18F]flortaucipir PET-scan gaan waarschijnlijk vooraf aan de informatie van de MRI25, 



193

Nederlandse samenvatting

104 en kan hen dus meer accurate en objectieve informatie geven over de progressie van 
hun ziekte.

(her) definiëren van de T in AT (N) bij de ziekte van Alzheimer
Eerste generatie tau tracer [18F]flortaucipir en tweede generatie tau-tracers [18F]RO-948 en 
[18F]MK-6240 hebben grotendeels vergelijkbare bindingkarakteristieken en diagnostische 
nauwkeurigheid17, 48, 60, 61 en kunnen daarom waarschijnlijk onderling uitwisselbaar 
worden gebruikt om de “T” van de ATN criteria te definiëren. Echter, vergelijkbaar 
met wat is gedaan voor amyloïd PET (d.w.z. de CENTILOID-benadering105), zullen er 
methoden moeten worden ontwikkeld die de verschillende tau-tracers op één schaal 
kunnen integreren.

Om de mogelijkheden voor het opsporen van individuen met risico op AD te vergroten, 
kunnen tau-biomarkers in bloed en/of hersenvocht betere kandidaten zijn voor het 
detecteren van vroege veranderingen van tau dan tau PET. Naast CSF p-tau, toont 
p-tau gemeten in plasma veelbelovende resultaten en daarom zou dit een additionele 
kandidaat zijn om tau te meten. Plasma-tau gefosforyleerd op threonine 181 (p-tau181) 
is sterk geassocieerd met tau gemeten met [18F]flortaucipir PET of CSF p-tau en is tevens 
al verhoogd in preklinische AD.106, 107 Bovendien kan plasma p-tau181 toekomstige 
cognitieve achteruitgang voorspellen en heeft het een hoge diagnostische nauwkeurigheid 
om AD te onderscheiden van andere neurodegeneratieve ziekten106, 107 De eenvoudige 
afname mogelijkheden en bemoedigende resultaten leveren bewijs dat plasma p-tau181 
een derde biomarker zou kunnen vertegenwoordigen voor het definiëren van “T”. Er kan 
worden verondersteld dat plasma p-tau in de toekomst zal worden gebruikt als een test 
om klinische trials met tau-positieve deelnemers te verrijken. In latere klinische fasen 
van het AD-continuüm zal tau PET een objectieve betrouwbare maat zijn voor ziekte-
ernst en kan het de klinische progressie over de tijd in kaart brengen.

Clinical trials
[18F]flortaucipir PET zal naar verwachting een belangrijke rol spelen bij het onderzoeken 
van de werkzaamheid van medicijnen in nieuwe anti-tau-onderzoeken. Voor longitudinale 
doeleinden en vooral bij medicijnonderzoeken is het belangrijk om dynamische PET-
scans te gebruiken, aangezien deze superieur is aan SUVr. Hoewel de test-herteststudie 
van onze groep aantoonde dat kwantitatieve methoden (TRT ≈2%) slechts iets beter 
presteerden dan semi-kwantitatieve metingen zoals SUVr (TRT ≈3%),85 zijn kwantitatieve 
methoden in staat om te corrigeren voor veranderingen in doorbloeding (welke door 
medicatie kunnen worden geïnduceerd), terwijl dit met SUVr niet mogelijk is. Het wordt 
daarom afgeraden om SUVr te gebruiken voor het testen van de werkzaamheid van anti-
tau-geneesmiddelen, aangezien een onnauwkeurige kwantificering van de hoeveelheid 
van tau kan leiden tot een onjuiste beoordeling van de mogelijke effecten van ziekte 
modificerende geneesmiddelen. Echter, voor cross-sectionele klinische doeleinden, 
bijvoorbeeld voor klinische beoordeling (d.w.z. positief versus negatief) of correlaties 
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met AD-biomarkers en cognitieve stoornissen, zullen SUVr-beelden waarschijnlijk 
volstaan, ondanks de bias die we hebben geobserveerd in onze studies (hoofdstuk 1). 
Tot dusver leverden visuele beoordeling van [18F]flortaucipir SUVr afbeeldingen een hoge 
nauwkeurigheid op voor het beoordelen van de aanwezigheid van tau in vergevorderde 
tau stadia.74 Daarom moeten toekomstige studies zich richten op de directe vergelijking 
tussen de visuele beoordeling van verschillende parametrische methoden (waaronder 
SUVr’s) en moeten er aanvullende instrumenten worden ontwikkeld om de aanwezigheid 
van Alzheimer pathologie in een vroeg stadium visueel te kunnen aantonen.

Concluderend is het visualiseren en kwantificeren van tau pathologie met [18F]flortaucipir 
belangrijk om de ziekte-ernst bij AD te objectiveren en zou het kunnen helpen 
de ziekteprogressie te volgen, wat cruciaal is voor de ontwikkeling van nieuwe 
behandelstrategieën voor AD-dementie. De klinische waarde van [18F]flortaucipir bij 
non-AD neurodegeneratieve ziekten is vrij beperkt, maar tweede generatie of nieuwe tau-
tracers kunnen de verschillende tauopathieën mogelijk onderscheiden. Verdere stappen 
moeten worden ondernomen bij het definiëren van tau-positiviteit, het detecteren van 
tau-pathologie bij preklinische / prodromale AD en longitudinale vergelijkingen met 
andere biomarkers van AD. Dit is belangrijk om de ziektemechanismen bij AD volledig te 
begrijpen, om zo de ontwikkeling van nieuwe medicamenteuze therapieën te bevorderen 
en het uiteindelijke doel te bereiken: AD te genezen.
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