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Memory training

Reminiscenční terapie

Reality orientation

Lifestyle approach

Hudební a taneční terapie

Podpora pečovatelů

Rodinná terapie

Reisberg 1999, Holmerová 2005
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Mayeux & Sano 1999
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Zlepšení ADAS skore o 1,9-5,4%
Skore CGIC/CIBIC zlepšeno o 4-6%

Inhibitory acetylcholinesterInhibitory acetylcholinesterInhibitory acetylcholinesterInhibitory acetylcholinesteráááázyzyzyzy

Mayeux & Sano 1999



NMDA receptor

Indikace střední a těžká fáze AN

Účinný u pokročilé AN 
MMSE i <10

Memantin Memantin Memantin Memantin 



časná stadia AN – ovlivnění kognice 
(inhibitory acetylcholinesterázy)

pozdní stadia AN – ovlivnění poruch chování a soběstačnosti 
(inhibitory acetylcholinesterázy, memantin)
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časná stadia AN – ovlivnění kognice 
(inhibitory acetylcholinesterázy)

pozdní stadia AN – ovlivnění poruch chování a soběstačnosti 
(inhibitory acetylcholinesterázy, memantin)

piracetam

Mayeux & Sano 1999
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KontroverzeKontroverzeKontroverzeKontroverze

„AD2000“– 565 pacientů, 3 roky, časté přerušení léčby

rozdíly malé, funkční a kognitivní skóre lepší v léčené skupině
po skončení 2 let neovlivnily institucionalizaci, ani progresi

MCI: donepezil a vitamin E, 700 pacientů - 3 roky

vit E žádný efekt
donepezil–pokles progrese do AN v prvních 12 měsících, efekt vymizel na 

konci 2.roku

NICE: nezpochybňují účinnost kognitiv, ale náklady

„AD2000“ 2004,  Petersen 2005



Prospektivní studie: 

Indometacin stabilizoval kognitivní funkce
(6 měsíční studie, častá předčasná ukončení)

Dvojitě slepá randomizovaná studie s rofecoxibem po dobu 12 
měsíců bez prokázaného zpomalení progrese AN 

Scharf 1999, Reines 2004
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Její podávání z hlediska prevence AN užitečné

Její podávání jen z důvodů prevence AN je neodůvodněné

Vhodné načasování ani délka terapie nejsou zatím 
jednoznačně určeny

Shumaker 2003, Rapp 2008
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Cholesterol významný v regulaci tvorby Aβ

Snižování hladiny cholesterolu redukuje riziko AN

Nositelé ApoE4 mají vyšší riziko rozvoje AN

Podávání statinů – možnost prevence AN? 
– slibné, ale bez opory větší randomizované studie

Simons 1998, Refolo 2001, Jarvik 1995

StatinyStatinyStatinyStatiny



snížený glukózový metabolismus u AN 

nadbytečný inzulín zvyšuje tvorbu β-amyloidu 
a parametry zánětu (efekt dále zhoršován věkem a 
obezitou) – „diabetes typu 3“

klinické studie s rosiglitazonem – nebyly splněny primární
cíle…

Small 2000m Xie 2002, De La Monte 2006
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imunizace Aß-42 peptidem:
méně plak, zlepšení kognice

klinická studie (IIb) ukončena 2002 (encefalitidy)

nová generace vakcín 2010

Bard 2000, DeMattos 2001

Vakcinaceakcinaceakcinaceakcinace



IntravenoznIntravenoznIntravenoznIntravenozníííí imunoglobulinyimunoglobulinyimunoglobulinyimunoglobuliny





Dodel et al.Dodel et al.Dodel et al.Dodel et al.

Studie pouze na 5 pacientech
Donepezil u 4 pacientů
Rivastagmin u 1 pacienta

Při malém počtu dat vynikne citlivost na vyloučení jednoho 
pacienta 

Je třeba opatrnosti při posuzování účinku z této studie





Relkin et alRelkin et alRelkin et alRelkin et al

Sledování změn MMSE pouze na 8 pacientech

Pacienti uspořádáni po dvojicích podle dávkování

Studie doporučuje dávkování 0,4 g/kg jeden týden

Pro každé dávkování máme pouze 2 pacienty, takže výsledek 
testů je třeba brát se značnou rezervou



„Podávání IVIg v minulosti 
je spojeno s nižším rizikem 
rozvoje Alzheimerovy 
nemoci u pacientů v této 
studii“



Fillit et al.Fillit et al.Fillit et al.Fillit et al.



NeNeNeNežžžžáááádoucdoucdoucdoucíííí úúúúččččinky IVIginky IVIginky IVIginky IVIg

Cefalea – ve 30% případů

Vážné NÚ s nutností vysazení léčby v asi 4% :

trombóza jugulární žílyhrombosis of the jugular vein

alergie

stenokardie

Laboratorní parametry (non relevantní):
leucocyty, erytrocyty, hemoglobin, AST, ALT

Stangel 2003
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• 1) Zatím žádná nová molekula v dohledu

• 2) Probíhají rozsáhlejší studie – IVIg, vakcinace

• 3) Ginkgo opět ve hře

• 4) Kombinovaná terapie – IAChE + memantin

• 5) Důraz na prevenci – studie PROSPER a VITACOG



• PROSPER

PROSPER (pravastatin in the elderly at risk of vascular disease)
• 5804 pacientů
• vztah mezi D-dimery a prothrombinovými fragmenty a kognitivní

deteriorací



VITACOG
• kyselina listová, B12 – snižují hladinu homocysteinu
• 271 pacientů nad 72 let
• u MCI snižuje progresi atrofie mozku





1295 seniorů bez pravidelné fyzické aktivity (< 3x týdně)
445 aktivních  seniorů
podobná kognitivní výkonnost i hlavní rizikové faktory (věk, 

pohlaví, ApoE genotyp)

V průběhu 6 let měla aktivní skupina o 40% nižší riziko 
demence - až o 4 roky pozdější nástup demence ve věku 
kolem 80 let

Larson 2006
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