Коя е първопричината за "Алцхаймер"?
Най-новото откритие на американски учени
В края на 2010 г. важна новина привлече вниманието на медицинската
общност и на много други хора. Учени от САЩ са открили, че болестта на
Алцхаймер се появява не защото хората произвеждат в излишък един
протеин, а защото не могат да го изхвърлят.
Резултатите от изследването на екипа от университета "Джордж
Вашингтон" в Сейнт Луис ще помогнат да бъде намерено обяснение за
натрупването на бета-амилоидните плаки. Очаква се на негова основа
фармацевтичните компании да разработят нови ефикасни лекарства.
Страдащите от болестта на Алцхаймер имат от 100 до 1000 пъти повече
амилоид в мозъка си. Това обикновено е бета-амилоид. Затова учените са
изследвали как той се произвежда и изчиства от мозъка на 12 здрави и 12 болни
хора.
Разлики в нивото на произвеждания протеин не са открити. Затова
пък болните изчистват протеина от мозъка си с 30% по-бавно. Това означава, че
болестта започва около 10 години, преди да се появят първите признаци.
Телевизия ABC, САЩ

Нашият коментар
БЕЗКРАЙНИТЕ ЗАБЛУДИ НА МЕДИЦИНАТА
По повод на НОВИНАТА ОТ КРАЯ НА 2010 г. искам да припомня
няколко

новини

по

същата

тема

-

за

етиологията,

произхода,

първопричинителя на синдрома на Алцхаймер, публикувани във вестник
"Лечител" ПРЕДИ НЯКОЛКО ГОДИНИ:
I
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"Най-значимите,

най-масовите,

най-съдбоносните

дегенеративни

заболявания, които формират над 90% от общата човешка смъртност в
света: диабет, астма, артрит, артроза, фибромиалгия, сърдечна недостатъчност,
атеросклероза, аритмии, инфаркт, инсулт, болест на Хашимото, шизофрения,
параноя, синдром на хроничната умора, Паркинсон, АЛЦХАЙМЕР, М.С.,
повечето от т.нар. автоимунни, кожни, редки, някои онкологични и прочие
"болести". Добавете към тях още: АЛС (АМИОТРОФИЧНА ЛАТЕРАЛНА
СКЛЕРОЗА), тинитус, системен лупус еритематодес, склеродермия, анемии,
алергии, миастения гравис, болест на Крон, болест на Пейрони, лимфоми и т.н.
В този списък засега се наброяват 127 заболявания. Всички те водят
началото си ГЛАВНО от неразпознати инфекциозни етиологични фактори и
най-вече от хроничната лаймска болест (ХЛБ)."
(Из "Защо лаймската болест е най-големият здравен проблем на
човечеството?" - доклад, изнесен на Балканския медицински конгрес, 28-30
септември 2006, Варна и публикуван във в. "Лечител" - бр. 40/2006 г., автор:
Атанас ЦОНКОВ.)
II
"Имам основание да твърдя, че знам основните причинители на
Алцхаймер" (по-правилно е засега това заболяване да се назовава "синдром", а
не "болест"!), които са неизвестни на конвенционалната (академичната)
медицина!...
Създаденият от мен метод за комплексно диагностиране включва два
оригинални теста: СИТ (Симптоматичен интегрален тест) и ЛИТ (Лабораторен
индиректен тест).
...Прилагането на тези два теста позволява да бъдат пълноценно,
етиологично, оптимално диагностирани и лекувани милиони пациенти,
страдащи и умиращи от такива „нелечими“ болести като диабет (и трите
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форми), сърдечно-съдови проблеми, М.С., СИНДРОМ НА АЛЦХАЙМЕР,
фибромиалгия, ревматоиден полиартрит, подагра, синдром на Паркинсон,
АМИОТРОФИЧНА

ЛАТЕРАЛНА

СКЛЕРОЗА

(АЛС),

шизофрения,

депресии, проблеми със зрението, слуха и/или щитовидната жлеза, някои
онкологични заболявания - като Ходжкин и не-Ходжкин, левкемии,
синдром на хроничната умора..."
("Болен ли е Буш?" - в. "Лечител", бр. 35/2007 г., автор: Атанас
ЦОНКОВ.)
До този момент академичната медицина третира въпросните диагнози
като

идиопатични,

само

симптоматични,

тоест

с

неизвестен

първопричинител...
...Колкото и странно да изглежда за сегашното букварно медицинско
мислене, тези и много други болестни състояния се причиняват преди всичко
от неидентифицирани инфекциозни агенти и на първо място - от
ХРОНИЧНАТА ЛАЙМСКА ИНФЕКЦИЯ, за която в световен мащаб не
съществуват надеждни, достоверни, стандартни диагностични средства освен
споменатите СИТ и ЛИТ.
III
Неизвестното за болестта на Алцхаймер
Първо. В научната медицина се цитират десетки рискови фактори за
възникване на Алцхаймеровия синдром и други подобни дементивни
състояния.
Засега няма установена и общоприета една-единствена причина за
развитието

на

„алцхаймеровата

болест“.

Изброяват

се

множество

етиологични първопричинители като интоксикация с тежки метали, най-вече
алуминий (особено при хемодиализно лечение), черепно-мозъчни травми,
наследствени гени и пр.
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В действителност всички тези твърдения и заключения са оспорвани и
противоречиви, условно или относително верни. Те се разгръщат в сферата на
хипотезите и вероятностите. От тези констатации следва безсилието на
ортодоксалната медицина да предложи ефикасна терапия на засегнатите от
Алцхаймер.
Второ. През 2005 г., с помощта на създадения от него Комплексен
метод за оптимално диагностиране, медицинският консултант на в. "Лечител"
Атанас ЦОНКОВ установи, че състоянието, определяно като „болест на
Алцхаймер“ (по-правилно е да се казва „синдром на Алцхаймер“), се
предизвиква най-често от неидентифицирани хронични инфекции и преди
всичко от Лаймската бактериална инфекция Борелия бургдорфери.
Трето. Със съвременните стандартни и общоприети диагностични
тестове (Елайза, PCR и Уестърн блот) хроничната лаймска инфекция се улавя
в едва 1-2 процента, а методът на Цонков доказва нейното наличие в над 90%
от случаите.
Това дава и съответните шансове за успешно лекуване на страдащите
от Алцхаймер, поне в първите два стадия на боледуването. Лечението се
осъществява без синтетични медикаменти, които в случая са и безполезни, и
вредни.
Четвърто.

Чрез

тази

бележка

„Лечител“

се

обръща

към

любознателните български невролози, психиатри и инфекционисти; към гжа Нанси Рейгън, към американския посланик в България - Негово
превъзходителство посланик Джон Байърли; както и към хората, които
контактуват със споменатите лица - съдействайте според своите възможности
за проверка и евентуално внедряване в здравната практика на диагностичния и
терапевтичния метод на Атанас Цонков.
Ние смятаме, че тези методи и опитите за лечение със стволови клетки
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при Алцхаймер не си противоречат и могат да се съчетават и допълват
ползотворно в някои случаи.
Лечителят Цонков е готов да сподели безвъзмездно своите открития и
опита си със заинтересовани, компетентни и добронамерени специалисти. Той е
убеден, че още сега милиони хора в света могат да се предпазят или да се
избавят от това ужасно страдание.
На тази тема очаквайте по-подробна публикация.
Телефон за връзка с Атанас Цонков: 953-27-45 (консултациите са
безплатни!).
Ако ни пишете до редакцията, адресът е: гр. София 1606, ул. „Св. Иван
Рилски“ 24, вх. Б, офис 5, имейл: info@lechitel.bg Прилагайте и копие от
евентуални досегашни изследвания и епикризи (при диагнози като Алцхаймер,
Паркинсон, М.С., АЛС., корова атрофия, мозъчно-съдова болест, деменция,
генерализирана атеросклероза)."
"Лечител"
(Публикувано под рубриката "Дискусии, хипотези, сензации" - в.
"Лечител", брой 34/23.08.2007 г.)
IV
"У нас болните от деменция са около 100 000 души, като от тях поне 50
000 са със СИНДРОМА НА АЛЦХАЙМЕР...
"Лечител" разполага със собствена уникална програма за пълноценно
(етиологично) диагностиране и лечение на засегнати от синдрома на
Алцхаймер (са съжаление конвенционалната медицина борави с една, само
симптоматична, диагноза!). Ако проф. ЛЪЧЕЗАР ТРАЙКОВ, невролог,
директор на УМБАЛ "Александровска", специалист по "Алцхаймер", или
близките на болни от "Алцхаймер" проявят интерес към казаното в тази
бележка, могат да ни пишат или да ни потърсят на тел. 953-27-45. Предлагаме
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сътрудничество и безплатна консултация, от което биха спечелили преди
всичко болните и техните близки." ("АЛЦХАЙМЕР" - в. "Лечител", бр.
38/2009 г.)
V
Забележете, драги читатели, че американските учени не са установили
кой е причинителят на амилоидните плаки, за които се приема, че
причиняват... Алцхаймер! Тези изследователи са стигнали само до извода, че
боледуването настъпва поради неспособността на тялото да се самоочиства от
плаките.
Учените се канят тепърва да намерят "обяснение за натрупването на
бета-амилоидни плаки" и въз основа на това несъстояло се още "обяснение"
фармацията да разработи нови, ефикасни лекарства (?!).
Засега американските "откриватели" чоплят по повърхността на
проблема, следвайки най-масовата и безплодна тенденция в съвременната
официална медицинска наука, те изследват не първопричините за това
катастрофално заболяване, а техните последици, признаци, симптоми.
В действителност първичните етиологични фактори за образуването
на бета-амилоидни плаки могат да се засекат, да се установят и да се атакуват
адекватно много по-рано - 10-20-30-40 и повече години!, преди плаките да
поразят мозъчните клетки и да възникнат видимите симптоми на Алцхаймер.
И ТЕЗИ ПЛАКИ СЕ ПРИЧИНЯВАТ НАЙ-ЧЕСТО ОТ ХРОНИЧНИ
ИНФЕКЦИИ И НАЙ-ВЕЧЕ ОТ ХРОНИЧНАТА ЛАЙМСКА ИНФЕКЦИЯ,
за която във в. "Лечител" сме писали неведнъж - по-подробно и по-вярно,
отколкото в което и да било медицинско издание по света!
За жалост и американските изследователи, и българските им колеги
очевидно не четат вестник "Лечител" или пък се водят от неизвестни, но явно
немедицински съображения, за да не поемат подадената им съвсем безкористно
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ръка.
Нито

пък

се

забелязва

някакъв

опит

да

опровергаят

моите

аргументирани твърдения...?! Изглежда, че здравето на болния от Алцхаймер не
е най-важната им цел! И продължават да практикуват "наука" заради самата
"наука" или заради нещо друго, твърде далечно на медицината...
22 декември 2010 г.
Атанас ЦОНКОВ
Медицински консултант на в. "Лечител"
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