
Церебралната инсуфициенција е 
термин кој опишува збир на 

симптоми поврзани со деменцијата. 
Појавата на деменција може да се 
должи на повеќе невропатолошки 

процеси, вклучувајќи ги 
невродегенеративните и 

васкуларните болести. Симптомите 
на деменција се тесно поврзани со 

загуба на невроните, нарушена 
невротрансмисија и намалување на 
интелектуалните функции, поврзани 

со нарушувања во крвта и 
снабдувањето со кислород. 

 Преку рандомизирана, двојно слепа, плацебо-
контролирана, 52-неделна мултицентрична стидија е 
проучена ефикасноста и безбедноста на EGb761 кај 

пациенти со Алцхајмерова болест  и мулти-инфарктна 
деменција. Вкупно 202 пациенти обезбедиле податоци 

кои можеле да се евалуираат.
Пациентите во првата група биле на терапија со 120 mg 
(сметано на главни активни состојки) со EGb761, еднаш 

дневно, а другата група примила плацебо [5].
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Табела 1. Проценка на ефикасност на препарати од гинко 
при церебрална инсуфициенција (Kleiinen J., Knipschild P., 1992)

Прв автор Година Препарат Резултат

sign. = сигнификантен позитивен ефект
pos. = позитивен тренд (ефектот е сигнификантен само 
за одредени ефекти)
neg. = нема разлика меѓу третираната и плацебо групата

 Преку анализа на 
40 клинички студии 
прикажан е ефектот 

од екстрактот од 
гинко во различни 

комерцијални 
препарати во 

третман на 
симптоми на 
церебрална 

инсуфициенција, 
вклучувајќи ги: 

намалена 
концентрација и 

проблеми со 
меморијата, 

конфузија, недостиг 
на енергија, 
депресивно 

расположение и 
анксиозност [4]. 

Табела 2. Распределба на позитивни и негативни резултати кај испитаниците (Le Bars PL., et al., 1997)

*Податоците се дадени како број (процент) на пациенти. ADAS-Cog означува Alzheimer Disease Assessment
Scale-Cognitive subscale; GERRI означува Geriatric Evaluation by Relative’s rating instrument
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