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ZHORŠUJE SE VÁM PAMĚŤ, 
KONCENTRACE A MYŠLENÍ?
Pak je pravděpodobné, že Vašemu 
organismu chybějí některé látky 
zajišťující normální ochranu 
a fungování nervových buněk.

ACH je choroba mozku, nejčastější příčina demence. Patří do skupiny 
atroficko-degenerativních chorob, některé formy mají familiární výskyt. 
Presenilní forma začíná před 65. rokem, senilní forma po této hranici. Po-
stižena je zejména cholinergní transmise z oblasti bazálních částí mozku 
do kůry a hipokampu (významného pro paměť), postiženy jsou i neu-
rony produkující CRF či somatostatin. Morfologické změny nacházíme 
v neuronech, tzv. tangles, popř. Lewyho tělíscích, tvoří se extracelulár-
ně neuritické senilní plaky s prokázanou depozicí amyloidu, kongofilní 
angiopatie. Patrné je rozšíření komorového systému, atrofie hipokampů. 
Příčina ACH není známá, jsou popsány mutace některých genů zvyšující 
riziko vzniku nemoci, mj. apolipoprotein E4. 

V klinickém obrazu je přítomna porucha paměti, kognitivní po-
ruchy typu afázie, apraxie, agnozie, poruchy výkonných funkcí, ori-
entace, citů, motivace. Dochází k výraznému narušení fungování 
postižené osoby v zaměstnání, sociální sféře, k výraznému postižení 

osobnosti i v estetické a etické sféře s egocentrismem. Postupně do-
chází k rozvratu osobnosti, inkontinenci, upoutání na lůžku a úmrtí, 
obvykle na interkurentní choroby. 

Nemoc trvá několik let, rychleji probíhá u familiární a presenilní formy. 
Diferenciálně diagnosticky je patrný postupný začátek s pomalým, ale 
plynulým zhoršováním. Léčba je obtížná, nověji se popisují určité pozitiv-
ní výsledky zpomalení progrese u časnějších forem. Standardní léčba ACH 
sestává z inhibitorů cholinesterázy (donepezil, galantamin, rivastigmin) a 
inhibitorů N-methyl-D-aspartátových recpetorů, zde je zastoupena účin-
ná látka mementin. Používají se také nootropika, selegilin, scavengery kys-
líkových radikálů aj. Protektivní význam se přisuzuje rovněž estrogenům.

Fyziologická regulační medicína nabízí podpůrnou terapii pomocí vitami-
nu C, CDP-cholinu, glutathionu, nervových faktorů, specifické imunoterapie.
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Alzheimerova choroba (ACH)

CITICOLIN INF.  
500 – 2000 MG

1-2x týdně dle intenzity 
onemocnění

RISCHIARIL tbl  
1 tableta denně

2LMDA
obsah 1 kapsle vysypat 

pod jazyk

GUNA-BDNF  
+ GUNA-GERIATRICS: 

ráno  a v poledne 20 kapek

VITAMIN C INF. 7,5-15g
+TAD (glutathion) i.v.  

600-1200mg 
1x týdně

LIPO-C-ASKOR liq.
2x denně 5ml (=1g)

DMG-Gold
2x denně 20 kapek

alzheimer

Suplementace 
vitaminem D 
pokud je potřeba

psychiatrie

DOPORUČENÝ FRM PROTOKOL

AC
A

D
EM

IA
 B

OHEMICA MEDICINAE PH
YSIO

LO
GICAE REGULATORIAE


