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Vinpocetín je syntetický etyl ester  apovinkamínu, vinka alkaloidu získaného z listov Lesser Periwinkle (Vinca minor). 
Bol objavený koncom 60-tych rokov, pôvodne sa využíval v liečbe cievnych ochorení mozgu, ale ukázalo sa, že jeho 
neuroprotektívny účinok má prínos  v ovplyvnení kognitívnych funkcií, predovšetkým pri vaskulárne podmienenom 
kognitívnom defi cite, čo je uvedené aj v SPC vinpocetínu.  
Vinpocetín pôsobí na nervový systém viacerými mechanizmami Obr. 1, 2 (1- 5).

Vinpocetín

 

Vinpocetín zvyšuje hladinu neurotransmiterov zapojených do procesov pamäti, predovšetkým noradrenalínu, dopamínu 
a acetylcholínu (6). 

Vinpocetín zlepšuje metabolizmus mozgu zvýšením spotreby a utilizácie glukózy a kyslíka mozgovým tkanivom, 
zlepšuje transport glukózy cez hematoencefalickú bariéru, zlepšuje toleranciu mozgových buniek voči hypoxii, presúva 
metabolizmus glukózy na energeticky výhodnejší aeróbny pochod.  Zvyšuje koncentráciu adenozíntrifosfátu (ATP), 
ktorý je zdrojom energie pre bunku  a pomer ATP/AMP v mozgu, zvyšuje koncentrácie cAMP a cGMP inhibíciou 
izoenzýmov fosfodiesteráz v rôznych tkanivách.  Akumulácia cGMP a cAMP pozitívne ovplyvňuje neuronálnu plasticitu 
a zlepšuje cerebrálnu cirkuláciu. Vinpocetín inhibuje príjem adenozínu (látky, ktorá  je dôležitým regulátorom krvného 
prietoku) (7-11).

Štúdie sledujúce metabolizmus Vinpocetínu prostredníctvom PET (pozitrónovej emisnej tomografi e) potvrdili jeho 
rýchle vychytávanie, s maximom v oblasti talamu, hornej časti mozgového kmeňa, v striate a okcipitálnej mozgovej kôre 
(12), teda v štruktúrach majúcich vzťah k pamäti a kognitívnym funkciám (talamus – s jeho kortikálnymi, subkortikálnymi 
a cerebrálnymi spojeniami je kritickým uzlom v sieťach podporujúcich kognitívne funkcie vrátane jednotlivých zložiek 
procesov pamäti a exekutívnych funkcií pozornosti a spracovania informácií, striatum – výbavnosť pamäti, procedurálna 
pamäť, mozoček – pozornosť, reč, procedurálna pamäť, okcipitálny kortex – zohráva dôležitú úlohu v udržaní zrakovej 
pamäti).

 

Gulyás B. et al., (C11) Vinpocetine uptake in Human Brain PET study Karolinska institute, Stockholm, Sweden, Acta Neurol Scand 2002: 106: 325–332

Účinok Vinpocetínu na zlepšenie kognitívnych funkcií bol potvrdený v každodennej praxi niekoľkými väčšími, alebo 
menšími štúdiami s rôznou dĺžkou trvania. 

Valikovics a kol. sledovali účinnosť perorálne podávaného Vinpocetínu po dobu 12 týždňov u pacientov s ľahkým 
kognitívnym defi citom, po liečbe došlo k zlepšeniu výkonu v MMSE ako aj v aktivitách každodenného života (ADAS-
Cog) a celkovom hodnotení zdravotného stavu (CGI) (13).  
V roku 1991 bola publikovaná placebom kontrolovaná, randomizovaná, dvojite zaslepená, multicentrická štúdia 
trvajúca 16 týždňov, v ktorej bolo sledovaných 203 pacientov ktorí užívali 3 x 10 mg, alebo 3 x 20 mg vinpocetínu, alebo 
3 x denne placebo. Boli hodnotené kognitívne funkcie a CGI, autori zaznamenali signifi kantné zlešpenie kognitívnych 
funkcií aj CGI v skupine užívajúcej 3 x 10 mg vinpocetínu a nesignifi kantný rozdiel v závislosti od užívanej dávky (8).

Balestreli a kol. sledovali 42 pacientov s chronickou cerebrálnou dysfunkciou ktorí užívali 3 x 10 mg vinpocetínu podobu 
30 dní, následne potom 3 x 5 mg   60 dní a porovnali ich so skupinou pacientov užívajúcich 90 dní placebo. Pacienti  
užívajúci vinpocetín boli lepší v Clinical Global Impression (CGI) scale, the Sandoz Clinical Assessment-Geriatric (SCAG) 
scale ako aj v MMSE (14).
Ďalšie 2 štúdie sa zamerali na účinnosť vinpocetínu na zdravých dobrovoľníkov, Subhan Z. a Hindmarch I. sledovali 
20 zdravých žien ktoré užívali 10, 20 a 40 mg Vinpocetínu 3 dni a následne účastníčky absolvovali psychologické testy 
– Critical Flicker Fusion (CFF), Choice Reaction Time (CRT), Subjective Ratings of Drug Eff ects (LARS) and a Sternberg 
Memory Scanning Test. U všetkých zaznamenali zlepšenie v testoch pamäti, pričom najvýraznejšie zlepšenie bolo pri 
dávke 40 mg (15). V ďalšej štúdii u zdravých dobrovolníkov  zaznamenali okrem zlepšenia pamäti aj zlepšenie reakčného 
času, avšak kapsuly obsahovali okrem vinpocetínu aj Ginkgo biloba (16). 

Selektívne inhibuje napäťovo riadené nátriové kanály, 

čo má za následok zníženie iónov intracelulárneho kalcia 

v nervových zakončeniach.

Zvýšenie intracelulárnej koncentrácie Na+ a Ca++  

má vplyv na rozvoj cytotoxického edému a glutamátovej excitotoxicity 

a následne vedie k poškodeniu buniek.

Predpokladá sa, že inhibícia Na+ kanálov by mohla byť zodpovedná 

za neuroprotektívny a antikonvulzívny efekt vinpocetínu. 

Vinpocetín selektívne inhibuje Ca++ kalmodulín-dependentný izoenzým 

cGMP-fosfodiesterázy, čo vedie k zvýšeniu hladiny cGMP v bunkách 

hladkých svalov ciev s následným znížením cievnej rezistencie 

a zlepšením krvného prietoku, čo sa tiež môže podielať na neuroprotektívnom

 účinku vinpocetínu. 

Posledné štúdie ukázali aj jeho protizápalový účinok prostredníctvom 

priamej inhibície komplexu „I_B kinase complex“ (IKK). 
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Najnovšia štúdia bola publikovaná v roku 2016, bol v nej sledovaný efekt vinpocetínu na kognitívne funkcie u pacientov 
po prekonaní akútnej ischemickej cievnej mozgovej príhody (CMP). Obidve skupiny užívali sekundárnu prevenciu po 
prekonanej CMP - cytidine diphosphate-choline 0,4-0,5 g + aspirin 75-100 mg alebo Clopidogrel 75 mg, štúdiová 
skupina užívala navyše Vinpocetin 30 mg iv 1x denne po dobu 7 dní. Po 7, 14 a 90 dňoch u nich hodnotili MMSE, NIHSS, 
modifi kovanú Rankinovu škálu (mRS) a Barthel index (BI). Vo všetkých hodnotených parametroch došlo v skupine 
užívajúcej Vinpocetín k signifi kantnmu zlepšeniu (17).  

 

Zhang W. et al., CAVIN (Chinese Assessmnet for Vinpocetine in Neurology). Clin Drug Investig 2016, 36:697-704 

Záverom teda môžeme konštatovať že: 

1. Vinpocetín je účinný v liečbe kognitívneho defi citu, predovšetkým vaskulárnej etiológie, pre protizápalový
 účinok je potencionálnym kandidátom aj na liečbu neurodegeneratívnych ochorení

2. V súčasnosti pre vaskulárnou demenciu ani vaskulárne podmienený ľahký kognitívny defi cit nie je
 odporučená liečba okrem liečby rizikových faktorov, aj keď AChEI potvrdili účinnosť, preto v súlade 
 s SPC Vinpocetín je vhodná liečba predovšetkým pre vaskulárne podmienený kognitívny defi cit
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