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Presenilní forma začíná před 65. rokem, senilní forma po této hranici. Posti-
žena je zejména cholinergní transmise z oblasti bazálních částí mozku do kůry 
a hipokampu významného pro paměť, postiženy jsou i neurony produkující 
CRF či somatostatin. Morfologicky jsou patrné změny v neuronech, tzv. tang-
les, popř. u Lewyho tělíska, a extracelulárně neuritické senilní plaky s proká-
zanou depozicí amyloidu, kongofilní angiopatie. Dochází k rozšíření komoro-
vého systému a atrofii hipokampů. Příčina není známa, jsou popsány mutace 
některých genů zvyšující riziko vzniku nemoci, mj. apolipoprotein E4. 

V klinickém obrazu je přítomna porucha paměti, kognitivní poruchy 
typu afázie, apraxie, agnozie, poruchy výkonných funkcí, orientace, 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 dochází k rozvratu osobnosti, 
inkontinenci, upoutání na lůžko a úmrtí obvykle na interkurentní choro-
by. Nemoc trvá několik let, rychleji probíhá u familiární a presenilní for-
my. Diferenciálně diagnosticky je patrný postupný začátek s pomalým, 
ale plynulým zhoršováním. Léčba je obtížná, nověji se popisují určité 
pozitivní výsledky zpomalení progrese u časnějších forem. Používají se 
inhibitory acetylcholinesterázy, např. donepezil, rivastigmin, nootropika, 
selegilin, scavengery kyslíkových radikálů.

Citikolin (cytidin-5'-diphosphocholin, CDP-cholin) je tělu vlastní (bio-
genní) látka, která se vyznačuje neuroprotektivním účinkem – pozitivně 
působí na strukturu a funkci mozkových buněk a tím přispívá ke zlepšení 
kognitivních funkcí. Toto působení je zprostředkováno řadou mechanismů. 
Především je citikolin  prekurzorem fosfatydilcholinu, který je základní slož-
kou stěny nervových buněk. Dále přispívá k tvorbě sfingomyelinu, základ-
ní složky myelinových pochev obalujících výběžky neuronů. Citikolin také 
přispívá k obnově mitochondrií, organel zodpovědných za tvorbu buněč-
né energie. Chrání mozkové buňky i tím, že zvyšuje syntézu antioxidantu 

Citikolin a rivastigmin u starších pacientů 
s demencí – CITIRIVAD studie

glutathionu. Citikolin působí proti peroxidaci lipidů, tedy procesu, který po-
škozuje buněčné membrány neuronů; má také antiapoptotický účinek, což 
má význam u neurodegenerativních onemocnění, u nichž dochází k zániku 
(apoptóze) neuronů. Zvyšuje i syntézu neuroprotektivně působící bílkoviny 
označované jako sirtuin. Citikolin je pro funkci mozku důležitý i tím, že při-
spívá k adekvátní komunikaci buněk podporou syntézy neurotransmiterů 
– především zvyšuje v mozku tvorbu acetylcholinu, ale i dalších neurotrans-
miterů - noradrenalinu a dopaminu. 

Uvedenými mechanismy přispívá citikolin k ochraně struktury a zlep-
šení funkce mozkových buněk, což má zvláště velký význam při ohrožení 
mozku ischemií vaskulárního původu i při neurodegenerativních choro-
bách. Po perorálním i parenterálním podání citikolinu dochází nejprve 
k jeho hydrolýze na cytidin a cholin a po prostupu hematoencefalickou 
bariérou k opětné resyntéze na citikolin.

V nově publikované retrospektivní studii (CITIRIVAD) byla porovná-
vána účinnost kombinované léčby podávání náplastí rivastigminu s ci-
tikolinem p.o. 1000 mg denně (skupina A) s podáváním pouze rivastig-
minu (skupina B). Studie se účastnilo 174 pacientů starších 65 let trpících 
Alzheimerovou nemocí nebo kombinovanou demencí. Průměrný věk 
pacientů byl 81 let. 92 pacientů bylo léčeno kombinační terapií rivastig-
minu s citikolinem, 82 pacientů dostávalo pouze rivastigmin. V obou 
skupinách byly náplasti rivastigminu podávány nejméně 6 měsíců v nej-
vyšších tolerovatelných dávkách. Ve skupině A bylo 62 pacientů trpících 
Alzheimerovou nemocí a 30 kombinovanou formou demence. Obdobně 
ve skupině B bylo 53 pacientů s AN a 29 s kombinovanou demencí. Ko-
gnitivní funkce byly hodnoceny pomocí Mini Mental State Examination 
(MMSE), denní funkce pacienta pak pomocí ADL (activity of daily living)  
a instrumentální aktivity pomocí IADL. Behaviorální symptomy pak po-
mocí neuropsychiatrické škály (NPI).

Práce prokázala pozitivní působení kombinace citikolinu a rivastigminu. 
Podání citikolinu může zpomalit progresi onemocnění a potencovat prospěš-
né účinky cholinergních léčiv u Alzheimerovy choroby a kombinované de-
mence, a to v případě, že ischemické cerebrovaskulární poškození je přítomno.

Kombinační léčba se jeví vhodná hlavně v oblasti zlepšení kogni-
tivních funkcí, dále ve skupině pacientů s Alzheimerovou chorobou je 
zvyšující se trend ve zlepšení MMSE. Léčba rivastigminem a citikolinem 
je považována za bezpečnou a dobře tolerovanou.

Alzheimerova nemoc je choroba mozku a nejčastější příčina 
demence. Patří do skupiny atroficko-degenerativních chorob. 
Některé formy mají familiární výskyt. 
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Abstract

Background Acetylcholinesterase inhibitors (AchEIs),

such as rivastigmine, coadministered with cholinergic

precursors, such as citicoline, could be effective in Alz-

heimer’s disease (AD) and in mixed dementia (MD),

because they are able to increase the intrasynaptic levels of

acetylcholine more than the single drugs given alone.

Objective The aim of the present study was to show the

effectiveness of oral citicoline plus rivastigmine in patients

with AD and MD.

Methods The CITIRIVAD study was a retrospective case-

control study on 174 consecutive outpatients aged

C65 years, affected with AD or MD, mean age

81.3 ± 4.5 years. Of the 174 patients, 92 had been treated

with rivastigmine ? citicoline 1000 mg/day given orally

(group A); 82 patients had been treated with rivastigmine

(group B). In both groups rivastigmine patch had been used

for at least six months at the highest tolerated dosage.

Group A comprised 62 patients affected with AD and 30

patients with MD. Group B comprised 53 patients affected

with AD and 29 with MD. Cognitive functions had been

assessed by Mini Mental State Examination (MMSE), daily

life functions by activities of daily living (ADL) and

instrumental activities (IADL), behavioral symptoms by

neuropsychiatric inventory (NPI), comorbidities by the

Cumulative Illness Rating Scale and mood by geriatric

depression scale (GDS)-short form tests, which had been

administered at baseline, 3 and 9 months.

Results and Conclusions Data show the effectiveness of

combined administration versus the AchEI alone, mainly in

slowing disease progression and consequently in disease

management, both in AD and in MD. No differences

regarding the combined treatment were found between the

two groups. Treatment with citicoline plus rivastigmine

was safe and well tolerated.

Key Points

The CITIRIVAD study was a retrospective case-

control study.

It was performed on 174 consecutive outpatients

aged 65 years old or older, affected with AD or MD,

treated with rivastigmine patches ? citicoline

1000 mg/day given orally (group A) or with

rivastigmine alone (group B).

Data showed the effectiveness of combined

administration (citicoline ? rivastigmine) versus the

AchEI alone, mainly in slowing disease progression.

1 Introduction

Rivastigmine is an acetylcholinesterase inhibitor (AchEI)

used for treatment of Alzheimer’s disease (AD). In par-

ticular, it is a centrally pseudo-irreversible cholinesterase

inhibitor belonging to the carbamate class with high

selectivity for the hippocampus and cortex [1]. It has a

plasma half-life of 1 h and is excreted via the kidneys [2].
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