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demencia 

„Získaná a pretrvávajúca     
porucha intelektových funkcií 
dostatočne hlboká na to, aby 

narúšala schopnosť zvládať bežné 
životné potreby,                        

sociálne a pracovné vzťahy.“ 

 



demencia  
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AD         VD  ...2 konce 1 spektra 
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demencia 

 znižuje QoL 

 zvyšuje morbiditu a 
mortalitu 

 má veľmi negatívny 
socioekonomický vplyv 



mierna kognitívna porucha 

 

Mild Cognitive Impairment  

 

MCI 



MCI 
 

 normálne všeobecné kognitívne funkcie 

 nie sú narušené bežné denné aktivity 

 zhoršené skóre v pamäťových testoch 

 pocit zhoršenej pamäti 

 



MCI 
 

 

 

 progreduje do demencie  

   v 10-15% prípadov za 1 rok 

 v konečnom dôsledku sa 

   demencia vyvinie z MCI    

   asi v 80-90 % prípadoch 

 



testovanie kognitívnych funkcií 
 6 otázok 

1. Ktorý je rok? 
2. Ktorý je mesiac? 
3. Dať pacientovi frázu s adresou (5 komponentov), ktorú si má 

zapamätať 
 Napr.: Ján Novák, Senecká 18, Piešťany 

4. Koľko je približne hodín? 
 Nemal by sa pomýliť o viac ako 60 min. 

5. Počítaj naspäť od 20  (20→1) 
6. Vymenuj mesiace v roku odzadu  (dec→jan) 

 

 Opakovanie 
Požiadaj, aby pacient zopakoval frázu (otázka 3) 

 



testovanie kognitívnych funkcií 
 

 

 test kreslenia hodín 

 Clock Drawing Test 

  (CDT) 

 
 11:10 



terapia 



terapia  



terapia  



ATC 
 



ginkgo biloba 



gingkolidy 
 
 
 
 
flavonoidy 
 
     
 
 
bilobalidy 
 
   
 
 
  

chemické zloženie 



chromatografia 

( Kressman 2002)  



EGb 761 ® 
Ginkgo bilobae extractum siccum normatum 

 

 

 

 

 

veľmi presne štandardizovaný extrakt 

prísna kontrola kvality od kultivácie stromov ginkga  

 po finálny produkt 



výrobný proces EGb 761®   
patent 
aktívne látky sú koncentrované 
24 % flavonoidov 
6 % terpénových laktónov 
3,1% ginkgolidy 
2,9% bilobalid 

škodlivé komponenty sú eliminované 
< 5 µg g−1  kyseliny ginkgolovej 



terapeutický efekt EGb 761® 
 

 

 

 

 komplexný!!! 



1. neuroprotekcia 

2. neuroplasticita 

3. zvýšenie množstva neurotrasmiterov 

4. modulácia receptorov 

5. hemoreologické účinky 

 SPC 

terapeutický efekt EGb 761® 



neuroprotekcia  

 

 ginkgolid A a B, bilobalid 
 zvyšuje toleranciu hypoxie najmä v mozgovom tkanive 
 zabraňuje rozvoju traumatického alebo toxického edému mozgu 
 

 flavonoidy  
 bránia patologickej peroxidácii lipidov neutralizáciou toxických 

kyslíkových radikálov 

 
 

 SPC 



neuroprotekcia 



ochrana mitochondrií 
 

 Egb 761® zlepšilo Aβ-indukovanú poruchu v 
energetickom metabolizme mitochondrií 

 
 spomalenie progresie AD? 



neuroplasticita 



zvýšenie množstva transmiterov 



modulácia receptorov 
znižuje vekom podmienenú      

redukciu hipokampálnych 

 
 muskarínových 
 a2-adreno -receptorov 
 

 



hemoreologické účinky  

 zníženie viskozity krvi 

 zvýšenie elasticity erytrocytov 

 stimulácia syntézy prostacyklínov                           
- pôsobí proti spazmom arteriol  

 „anti-PAF“ účinok- ginkgolid B a C 

 SPC 



zlepšenie mikrocirkulácie 



zlepšenie mozgovej perfúzie 
 



spomalenie aterogenézy 
 



klinický účinok  



EGb761® zlepšuje kognit. stav 
 



EGb761® znižuje NP komplik. 
 



EGb761® zlepšuje ADL 
 



bezpečnostný profil 
 



hemoragické komplikácie? 
 

 nebolo pozorované vyššie riziko krvácania pri užívaní 
štandardizovaných Gb preparátov v porovnaní s 
placebom 

 
 aPTT, PT, Fb  



bezpečnostný profil 
 vazodilatancia 

pentoxifylín 
naftidrofuryl 
 pokles TK, steal fenomén, dysrytmie 
 

vinpocetín 
 monitoring EKG (QT) a glykémie 
 
EGb761® 
 a n t i k o a g u l a č n á  l i e č b a . . .  



dávkovanie -   DEMENCIA 
   240mg 

 

 

 

(2 x 120mg) 

 



...iné indikácie 
 

 po NCMP 

 
 nootropikum 
 vazodilatans 



...iné indikácie 

 pri poruchách periférneho prekrvenia a mikrocirkulácie 
 ICHDKK v štádiu I.-II. 

 

Bohmer D, Kalinski S, Michaelis P, Szogy A. , 
1988  



...iné indikácie 

 pri zmyslových poruchách na základe cievnej 
nedostatočnosti 

 vestibulopatie, tinnitus, hypakúza,  

Karl-Friedrich Hamann, 2007  



...bežné dávkovanie 
 v počiatočnej liečbe v dávke 3x40mg 

 

 

 

 

 pri dlhodobej – 2x40mg  



záver  
o EGB761 je LIEK, nie výživový doplnok 

o na AD aj VaD 

o ø interakcia s inými liekmi 

o vysoká bezpečnosť a možnosť dlhodobého užívania 

 



   

zábudlivosť, 
horšie učenie 

porucha 
orientácie, 
zmätenosť 

porucha 
koncentrácie 

depresia 
úzkosť 

emočná labilita, 
podráždenosť 

apatia, 
abúlia 

poruchy 
spánku 

vzdorovitosť 
nespolupráca 

nespoločenské 
správanie 

zanedbávanie 
osobnej 
hygieny 

ľahostajnosť 
voči okoliu 

znížená 
duševná 
činnosť 



včasná terapia...  
 
 

preskripčné obmedzenie  
 
 
 
 
indikačné obmedzenie   



m m m i n a r @ g m a i l . c o m  
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