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Sammanfattning 

Inledning: Alzheimers sjukdom (AD) är den vanligaste formen av demens hos äldre och 

drabbar huvudsakligen personer över 65 år. Sjukdomen kännetecknas av minnesförlust och 

kognitiv försämring. Orsaken till AD är att det uppstår en brist på acetylkolin då hjärnceller 

som använder denna transmittorsubstans förtvinar och dör. Idag finns det inget botmedel 

mot AD, förutom läkemedel och naturläkemedel som kan bromsa sjukdomens förlopp. 

I många år har naturläkemedel använts för att lindra olika sjukdomssymtom. Användning av 

naturläkemedel ökar i alla länder. I Europa är naturläkemedelsanvändningen störst i Tyskland 

och även i Sverige har användningen ökat. Ett av de mest använda naturläkemedlen är Ginkgo 

som uppges ha många positiva effekter på hälsan, då främst att det förbättrar minnet och 

koncentration.  Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka om Ginkgo har en gynnsam 

effekt på minnesfunktion hos patienter med demens av Alzheimertyp eller andra demens- 

sjukdomar. Dessutom t undersöktes eventuella biverkningar vid användning av Ginkgo. 

Metod: Litteratursökning i PubMed gjordes med MESH termer. Urvalet begränsades med 

Limits: engelskspråkig, kliniska studier med full text. Totalt tio originalartiklar ingår i arbetet. 

Dessutom har läroböcker och sökmotorn Google använts.  

Resultat: Detta arbete visar på resultat som inte är samstämmiga vad gäller effekten av Ginkgo 

mot minnesförlust hos Alzheimerpatienter. Vissa studier tyder på att Ginkgo kan förbättra 

minnet och den kognitiva förmågan jämfört med placebo, medan andra studier inte visade på 

någon signifikant skillnad.  De biverkningar som förekom i studierna var inte allvarliga. 

Diskussion: Resultat från några studier i detta arbete visade att Ginkgo kan ha en viss effekt på 

korttidsminnet hos Alzheimers patienter. Dessa studier bedrevs under kort tid och med ett litet 

antal patienter. Andra studier visade dock ingen effekt av Ginkgo jämfört med placebo. Detta gör 

det svårt att säkerställa om Ginkgo är effektivt. Med tanke på att Ginkgo är ett godkänt 

naturläkemedel i handeln så bör det göras fler och större studier kring detta, där tillräckligt 

många deltagare ingår. Dessutom behövs fler studier kring säkerhet och interaktion. 

 

Nyckelord: Ginkgo biloba, Alzheimer, demens 
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1. Inledning 

 

1.1 Naturläkemedel 
 
I många år har naturläkemedel använts mot olika sjukdomar och hälsotillstånd. I 
folkrika nationer som Indien, Kina, Asien och Afrika är användningen av 
naturläkemedel utbredd. Detta beror på att användningen av örter är djupt rotat i 
dessa kulturer samt att farmaceutiska produkter är såväl dyra som svåra att komma 
över (1). 
 
Användningen av naturläkemedel ökar i alla länder och i Europa toppar Tyskland 
men även i Sverige har användningen ökat under de senaste 20 åren (2). 
På 1960-talet blev naturläkemedel allt populärare i Sverige. Detta ledde till att 
naturläkemedel infördes med lagstiftningen år 1993 och lagen modifierades år 2006 
(8,9). Innehållet i naturläkemedel ska vara ämnen som har sitt ursprung från naturen 
och att dessa aktiva ämnen inte alltför bearbetade (4). Tillverkning av 
naturläkemedel måste följa Good Manufacturing Practice (GMP). I Sverige är det 
Läkemedelsverket som godkänner och kontrollerar tillverkningen av naturläkemedel 
(5). 
 
Standardisering av extrakttillverkning är viktigt för att kunna garantera en produkts 
kvalitet (8). Faktorer som kan påverka innehållet i växtmaterialet och kvaliteten på 
extraktet är både interna (t.ex. växtart och växtdel) och externa (abiotiska och 
biotiska). Dessutom påverkar valet av lösningsmedel för extraktionen extraktets 
innehåll. Olika växtdelar kan utnyttjas för att utvinna de aktiva substanserna. 
Delarna som används kan vara till exempel bladen, roten, blomman och stammen 
(5). 
 
Det finns ett hundratal godkända naturläkemedel i Sverige och intresset för dem 
ökar. Försäljning av naturläkemedel såsom Echinacea, Johannesört och Ginkgo visar 
en ökande omsättning i västvärlden (1). Några av de med godkända indikationer är 
till exempel Echinacea används för att förebygga och lindra förkylning, Johannesört 
ges mot depression, Ginseng för behandling av nedsatt prestationsförmåga och 
Ginkgo med godkänd indikation för behandling av minnesstörningar hos äldre 
(2,7,9).  
 

1.2 Ginkgo biloba  

 
Ginkgo, eller kinesiskt tempelträd, kallas i England för ”maidenhair tree”. Ginkgo har 
sitt ursprung i asiatisk medicin, men har sedan 1970-80 talen använts i Europa (2). 
Trädet växer till en höjd av ca 30 m och kan överleva 1000 år (8,12). Det är extrakt av 
trädets blad som används som naturläkemedel. I Kina används också trädets frön (6). 
De aktiva komponenterna i bladen består av flavonoider, terpenoider och 
terpenlaktoner (ginkgolide och bilobalid).  Ginkgolinssyror finns framförallt i frukten 
men förkommer även i mycket små mängder i bladen (6,8,12). Bilobalid och 
ginkgoliderna förekommer inte i andra växter (8). 
 
Den fria syreradikalhämmande effekten hos extraktet verkar vara relaterade till 
flavonoider (8). Ginkgolider fungerar som PAF-antagonister (Platelet Activating 
Factor), som reglerar blodkoagulationen vilket leder till att trombocyterna inte 
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aggregerar lika lätt (8,12,15). Ginkgolider förbättrar dessutom blodflödet genom att 
utvidga blodkärlen och minska blodets viskositet (12). 
 
Ginkgo används för behandling av långvariga symtom hos äldre människor såsom 
minnesbesvär, koncentrationssvårigheter, yrsel, öronsusningar och trötthetskänsla. 
Innan behandling ska läkare ha uteslutit att annan allvarlig sjukdom inte föreligger 
(2,7). Andra tillstånd där Ginkgo kan ha god effekt är premenstruellt syndrom(PMS) 
och vävnadsnedbrytande ögonsjukdomar (diabetisk retinopati) (8,14). Ginkgo har 
använts i Kina för sjukdomar såsom astma och bronkit (12,15). Exempel på produkter 
som innehåller Ginkgo extraktet är Bio-Biloba, Gink-yo, Memazoc, Proginko, Ginkgo 
biloba vitalas, ginkgo biloba Macronova och EFI Ginkgo biloba (2). 
 
Ginkgo - beredningar är vanligen baserat på standardextraktet EGB761 som 
innehåller 24 % flavonoider och 6 % terpenlaktoner (12). I samtliga ingående studier i 
detta arbete används det standardiserade extraktet från ginkgo för att undersöka om 
Ginko är verksamt mot Alzheimers sjukdom och vaskulär demens (19). 
 
Det har rapporterats att användning av naturläkemedel som innehåller Ginkgo 
interagerar med läkemedel som medför ökad blödningsrisk, exempelvis 
Warfarin(Waran) och trombocytaggregationshämmande läkemedel (2,8). 

 

1.3 Alzheimers sjukdom 

 
Alzheimers sjukdom är en neurodegenererande sjukdom och den vanligaste orsaken 
till åldersdemens och utgör ca 60 % av alla demenssjukdomar. Sjukdomen leder till 
degeneration av hjärnvävnaden och är starkt relaterad till ålder och förekomsten av 
demenssjukdom ökar med stigande ålder och sjukdomens förekomst dubbleras varje 
5- årsintervall (2,3). Alzheimers sjukdom är den vanligaste dödsorsaken i västvärlden 
efter hjärtkärlsjukdomar och cancer (1). I Sverige ligger antalet personer som lider av 
demens på cirka 160000 individer och omkring hälften av dessa har Alzheimers 
sjukdom (1). Orsaken till Alzheimers sjukdom är inte helt klarlagd men sannolikt är 
det en samverkan mellan hög ålder, gener, livsstilsfaktorer samt inlagring av 
proteinet beta- amyloid som orsakar förekomsten av degenerativ plack och andra 
faktorer (1,2,15).   
 
Antalet patienter med Alzheimer kommer att öka under de närmaste årtiondena som 
en följd av att människor lever längre (1). Det första symtomet utgörs av en långsamt 
debuterande smygande minnesproblem och till en början en episodisk 
närminnesstörning. Dessutom minskar tankeförmåga och tidsuppfattning hos dessa 
personer. Så småningom tillkommer andra kognitiva brister till exempel oförmåga att 
hitta i omgivningen och den visuospatiala oförmågan blir alltmer uppenbar (1,2). 
 
Idag finns det inget botmedel mot Alzheimers sjukdom men det finns läkemedel 
som kan lindra sjukdomens symtom. Exempel på dessa läkemedel är 
kolinesterashämmare som donepezil (Aricept), rivastigmin (Exelon) och 
galantamin (Reminyl) och Memantin (Ebixa) samt nya läkemedelskandidater är 
inriktade på att hämma antingen produktionen av beta-amyloid eller öka dess 
nedbrytning eller uttransport från hjärnan. Naturläkemedlet Ginkgo extrakt EGB 
761 kan användas som stödbehandling då den kan köpas receptfritt (1,2,15,17). 
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2. Syfte 

 
Syftet med detta arbete var att undersöka om Ginkgo har någon gynnsam effekt på 
minnesfunktioner vid Alzheimer sjukdom eller annan demens sjukdom.  

Frågeställningarna i denna litteratur studie är: 
 

 Har Ginkgo någon gynnsam/förebyggande effekt på korttids minne hos 
patienter med Alzheimer eller andra demens sjukdomar? 
 

 Finns det några biverkningar vid användning av Ginkgo? 
 

 

3. Metod 

Litteratursökningen genomfördes via PubMed genom fritext och MeSH- 
sökning(Medical subjects headlings). De söktermer som används var:” Ginkgo 
biloba”, Alzheimers disease” ”Dementia” och ”herbal medicine”. Begränsningar i 
PubMed gjordes genom MeSH- termer och ”Limits” till engelskspråkiga studier, 
kliniska studier och tillgängliga som fulltext via biblioteket. Sökningen av dessa 
artiklar gjordes mellan 2012-02-01 och 2012-02-18. . Dessutom har referens-
listor från de artiklarna som funnits också använts för att söka ytterligare 
artiklar. Efter sökningen valdes 10 artiklar som stämde överens med studiens 
syfte 
 
Bakgrundsinformation till arbetet samlades in från böcker (1,2,4,6,8,11,15). 
Även hemsidor på nätet användes för informationsinsamling ex. hemsidorna för 
Läkemedelsverket och FASS som användes med sökord som ”Naturläkemedel”, 
”G inkgo biloba”, biverkningar och interaktioner.  
 
 

 

4. Resultat 

I detta arbete har tio original artiklar redovisats som har bedömt effektiviteten av 
Ginkgo hos demens- och Alzheimerspatienter.  
 

Studie 1 
4.1 Ginkgo for elderly people with dementia and age-associated memory 
impairment: a randomized clinical trial (16). 

 
Syftet med studien var att utvärdera effekten av extraktet EGB 761 från Ginkgo för 
äldre personer med Alzheimerdemens, vaskulär demens eller åldersrelaterad 
minnesnedsättning (AAMI) i förhållande till dos och behandlingstid. Studien var 
utformad som en multicenter, randomiserad, dubbelblind, placebo- kontrollerad 
studie som pågick under 24 veckor.  
 
Sammanlagt 214 deltagare rekryterades från 39 äldreboende i Nederländerna. 
Försökspersonernas medelålder var 84 år. Antalet kvinnliga deltagare var 79 och 
manliga deltagare var 44. Deltagarna bestod av patienter från två diagnostiska 
kategorier. i en kategori inkluderades patienter med Alzheimer och vaskulär demens 
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eller en blandad typ av demens. Den andra kategorin utgjordes av patienter som led 
av AAMI. För diagnosticering av demens användes en strukturerad intervju som 
innehåller Mini- Mental State Examination (MMSE). Svårighetsgraden av demens 
skulle vara mild till måttlig enligt bedömning av syndrom Kurz Test(SKT) som är en 
psykometrisk testuppsättning för bedömning av minne och uppmärksamhet. 
 
Kognitiva störningar bedömdes av patienten eller vårdpersonalen med hjälp av en 
modifierad version av Memory Assessment Kliniker Questionnarie. Aktiviteter i det 
dagliga livet bedömdes av vårdpersonalen (NAI-NAA) och består till exempel av att 
klä på sig och att utföra lätta hushållssysslor. Deltagarna skulle uppfylla följande 
kriterier: frånvaro av olika neurologiska sjukdomar, hjärnskada, tumörer, svåra 
infektionssjukdomar, absorptions störningar, antipsykotika, antidepressiva, 
vasoaktiva och anti-Parkinsonläkemedel.  
 
Försökspersonerna randomiserades till en av tre behandlingar: EGB 761 240 mg/dag 
(”hög dos”), 160 mg/dag (”vanlig dos”) eller placebo. Patienter som avslutade den 
första 12-veckors period i ginkgo gruppen randomiserades för andra 12- veckors 
period (se figur 1). Av 214 deltagare fullgjorde bara 123 studien på grund av ej 
angiven orsak, dödsfall eller av annan sjukdom, till exempel cancer. Avhoppet från 
studien var flest i ginkgogruppen. 
 
 Figur 1. Design av studie (16). 241 deltagare randomiserades till tre behandlingsgrupper 
(Ginkgo 240 mg/dag, ginkgo 160 mg/dag och placebogruppen). Sammanlagt 123 av 214 
deltagare slutförde studien. 44 deltagare i placebogruppen och 79 i Ginkgo gruppen i 
bekräftande analys dvs. deltagarna som slutförde studien. 

 
De primära effektmåtten i studien var SKT(psykometrisk funktion), CGI-2 
(psykopatologi) och NAI-NAA (beteende funktion). SKT- skala från 0(”mycket bra”) 
till 27 (”mycket sämre”), CGI-2 skal från 1(mycket bättre) till 7 (mycket sämre) och 
NAA från20 (mycket bra) till 60 (mycket dåligt). Med hjälp av statistisk analys 
jämfördes förändringar på det primära effektmåttet (SKT, CGI-2 och NAA) mellan 
grupperna som fick Ginkgo (160 mg/240 mg i kombination) och placebo vid studien 
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start till slutet av studien. Studieanalysen visade små skillnader när det gäller SKT 
och CGI efter 24 veckors behandling till förmån för Ginkgo. Dessa skillnader var 
varken statistiskt signifikanta eller kliniskt meningsfulla. Skillnaden var också 
försumbar med avseende på NAA se tabell 1.  
 
 
Tabell 1.  Förändringarna i resultaten för testerna SKT, CGI-2 och NAA för placebogruppen 
(*n=44), Ginkgo högdoseringsgruppen (*n=39) och Ginkgo vanliga dosgruppen (*n=40) (16).  
*n= antal deltagare  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Studie 2 
4.2 Association of Alzheimer’s disease onset with Ginkgo biloba and 
other symptomatic cognitive treatments in a population of women aged 

75 years and older from the EPIDOS study (17). 
 
Studiens syfte var att undersöka det potentiella sambandet mellan C4A 
behandling(cerebrala och perifera vasotherapeutics) och risken att drabbas av 
demens av Alzheimer-typ. 
 
EPIDOS- studien var en multicenter fall- kontroll studie i en kohort av 1462 
äldreboende kvinnor över 75 år med bedömd kognitiv störning vid inträdet i studien.  
Kognitiv funktion bestämdes genom Pfiffer test (ett mentalstatus-frågeformulär) och 
patienter med poäng 8 eller mer ingick i studien. Studiens uppföljningstid var fyra år. 
Försökspersonerna delades in i grupper med mild kognitiv svikt, Alzheimer och 
andra typer av demens. Totalt 69kvinnor med Alzheimer-typ demens jämfördes med 
345 kvinnor vars kognitiva funktioner var normala. 
 
Vid starten dokumenterades deltagarna ålder, utbildning, inkomst etc. Kvinnor med 
diagnosen Alzheimer var betydligt äldre än kvinnorna i kontrollgruppen. Dessutom 
hade de lägre ekonomisk status och utbildningsnivå samt sämre uppfattning om sin 
hälsa och svårigheter att utföra dagliga aktiviteter. Ickeföljsamhet var vanligast i 
Ginkgo-gruppen. Kvinnorna uppgav att de hade fått en av följande behandlingar: en 
C4A läkemedel, EGB 761, ett annat C4A medicinering eller hade fått båda typerna av 
behandling. Forskarna valde ut patienter som hade ginkgobehandling under lång tid 
(≥2 år) i studien. Det var denna grupp av patienter som visade signifikant resultat 

Variabel Grupp Vecka 0 Vecka 24 Förändring 

SKT placebo 14,1 15,3  

SKT G.160+240 15,6 16,4 0,4 

SKT G.160 15,8 16,4  

SKT G.24o 15,5 16,5 0,3 

CGI-2 placebo  4,3  

CGI-2 G.160+240  4,3 0,0 

CGI-2 G.160  4,2  

CGI-2 G.240  4,4 0,3 

NAA placebo 42,0 43,3  

NAA G.160+240 44,3 45,7 0,0 

NAA G.160 44,0 45,2  

NAA G.240 44,7 46,2 0,3 
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med avseende på en långtids användning av Ginkgo. Resultaten visade att ginkgo kan 
minska risken för att utveckla Alzheimer hos äldre kvinnor men den var inte 
signifikant. 

 
 
Studie 3 
4.3 Ginkgo biloba and donepezil: a comparison in the treatment of 
Alzheimer’s dementia in a randomized placebo-controlled double- blind 

study (18). 
 
Studiens syfte var att bedöma effekten av behandling med Ginkgo extrakt EGB hos 
patienter med demens av Alzheimer typ. Extraktets förmåga att bromsa sjukdomens 
förlopp och patienternas kognitiva svikt bedömdes och resultaten från denna 
behandling jämfördes med donepezilbehandling- och placebo. 
 
Studien utformades som en 24- veckors randomiserad, placebo- kontrollerad, 
dubbel- blind test. Deltagarna som inkluderades från mars 2003 till mars 2004 var 
117 patienter som var 50-80 år och led av mild till måttligt svår demens. Det 
exkluderades 41 från 117 deltagare på grund av svåra sjukdomar t.ex. 
infektionssjukdomar. De utvalda försöks personer tilldelades i tre 
behandlingsgrupper: Ginkgo grupp 180mg/dag, donepezil 5mg/dag och placebo. 
Designen av studien visas i figur 2.  
 
 Figur 2. Design av studien(18). Randomiserades 76 demenspatienter till tre 
behandlingsgrupper: Ginkgo (160mg/dag), donepezil (5mg/dag) och placebo gruppen. 60 av 
76 patienter slutförde studien (18).  

 
 
Det dokumenterades information från deltagarna med visades som medelvärden 
avseende på ålder, kön och kognitiv svikt som visas i tabell 2 (18).  
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Tabell 2. Data för patienter inkluderad i studien. Värdena representerar medelvärdet  
± standardavvikelse (SD) källa (18). Information om patienterna vid studiestarten med 
avseende på kön, ålder och kognitiv svikt (SKT, MMSE och CGI-2). Alla värden som 
medelvärden och konfidensintervall var 95 %. 
 
 

 EGB 761 Donepezil Placebo 

Antal patienter 25 25 26 

Man 12 (48 %) 13 (52 %) 10 (39 %) 

Kvinna 13 (52 %) 12 (48 %) 16 (61 %) 

Ålder 66,2 ± 6 64,5 ± 6 69,8 ± 3 

***MMSE 18,80 ±3,62 18,25 ± 3,47 18,80 ± 3,63 

*SKT 15,45 ± 3,05 15,15 ± 3,48 15,8 ± 3,86 

**CGI-2 4,65 ± 0,87 4,5 ± 0,76 5,05 ± 0,99 
 
*SKT (Syndrom Kurz Test): svårighetsgrad av demens med en poäng mellan 1 (”mycket bra”)-
23 (”mycket dåligt”) 
**CGI-2 (Clinical Global Impression) global förändring i kognitiv funktion med poäng mellan 
1(mycket bättre)-7(mycket sämre). 
***MMSE (Mini Mental State Examination) deltagarna som nått värdet på minst 13 men inte 
mer än 25 antogs i studie. 
 

 
 
I själva ”intent-to-treat” analysen ingick 60 patienter. När det gäller MMSE 
observerades en förbättring i EGB och Donepezil grupper och en försämring i 
placebogruppen (se figur 3). 
 
 
Figur 3. MMSE resultat vid början av studie och efter 24 veckors behandling (18). Det 
observerades en förbättring av kognitiv förmåga hos patienterna som fick antingen Ginkgo 
eller Donepezil och en försämring i placebogruppen (18). (omarbetat figur från referens 18). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Baslinje       24 veckors 

 
 
Angående SKT observerades en förbättring i Ginkgo och donepezil grupper efter 24  
veckor. Placebo gruppen visade en statistiskt signifikant försämring (p=0,01)se figur 
4. 
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Figur 4. *SKT resultat innan behandlingen påbörjades och efter 24 veckors behandling. 
Ginkgo och donepezil grupper visar en statistiskt signifikant skillnad jämfört med 
placebo(18).  
*SKT= Syndrom Kurz Test. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Baslinje                                                24 veckors 

 
 
 

Det fanns en signifikant skillnad i CGI poäng förändring för donepezil och EGB 
grupper från början av studie till slutet av 24 veckors behandling. Studie resultatet 
visade att det inte fanns några skillnader i effekten av EGB och donepezil vid 
behandling av mild till måttlig Alzheimers demens. 
 

 
Studie 4 
4.4 Effects of Ginkgo biloba extract EGB 761 on neuropsychiatric 

symptoms of dementia: findings from a randomized controlled trial (19). 
 
Syftet med denna studie var att bedöma behandlingseffekter av EGB 761 på 
neuropsykiatriska symtom på demens. Det var en randomiserad, dubbelblind studie, 
pågick under 22-veckor. I denna studie deltog 400 patienter med Alzheimers 
sjukdom eller vaskulär demens i ålder 50 år eller över och uppvisade minst ett 
neuropsykiatriskt symptom. Deltagarna randomiserades in i två grupper där den ena 
fick Ginkgo extraktet EGB 761( 240 mg/dag) och den andra gruppen fick placebo. 
Exklusionskriterier var om de hade svåra somatiska sjukdomar och om behandlades 
med anti-demens läkemedel eller kosttillskott Ginkgo de senaste fyra veckorna. Vid 
starten dokumenterades information om deltagarnas beteende och dagliga aktivitet. 
De primära effektmåtten i studien var SKT(9-23 poäng) kognitiva testet för tidigt 
upptäckt av demens samt de Neuropsykiatriska Inventory (NPI).  
 
Det var totalt tolv neuropsykiatriska variabler som undersöktes i studien och de 
högsta poängen visades för apati, likgiltighet, sömn, ångest, irritabilitet, depression 
och den lägsta poäng för hallucinationer.  Resultaten från den här studien visade att 
den genomsnittliga poängen med avseende på frekvens och svårighetsgrad på NPI 
variablerna sjönk från 21,3 (början av studie) till 14,7 efter 22 veckor i Ginkgo 
gruppen men ökade från 21,6 till 24,1 i placebogruppen(p <0,001). Ett klinisk 
signifikant svar på neuropsykiatriska funktioner uppnåddes i Ginkgo gruppen med 
minst 4 poäng på NPI. Det vill säga en förändring på NPI som sjönk från 21,3 till 14,7 
och från 13,3 till 8,7 i Ginkgo gruppen medan ökade i placebogruppen från 21,6 till 
24,1 och från 13,4 till 13,9. 
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Studie 5 
4.5 Ginkgo biloba for mild to moderate dementia in a community setting: 
a pragmatic, randomized, parallel-group, double-blind, placebo- 

controlled trial (20). 
 
Syftet med studien var att bedöma effektivitet och säkerhetsprofilen av Ginkgo för att 
behandla tidigt stadium av demens i en population. 
 
Denna studie var en randomiserad, dubbelblind, parallellgrupps och 
placebokontrollerad studie, där deltog 176 deltagare med en klinisk diagnos av 
demens i Storbritannien. Deltagarna behandlades med ett standardiserat extrakt av 
Ginkgo (EGB 761) 120 mg/ dag eller placebo under sex månader.  
De inkluderade kriterier som har använts i studien var att deltagarna kulle vara 50 år 
eller äldre, att underteckna skriftligt samtycke, närvaro av en vårdare, klinisk diagnos 
av demens och att genomfört en Mini Mental State Examination (MMSE). Studiens 
primära effektmått var: kognitiv funktionen som mätts genom ADAS-Kog och 
livskvalitet som mätts med QOL-AD (Quality of Life) skala. De sekundära effektmått 
var: psykopatologi och dagliga liv och socialt beteende som rapporterades av 
vårdgivaren som mätts genom Geriatrik utvärdering av Relativ Rating Instrument 
(GERRI).  
 
ADAS- Kog gjordes av forskaren och alla andra åtgärder registrerades av patienter 
eller deras vårdare. Standardanalysen (ANCOVA) användes för analyserna av 
samtliga resultat. Studie resultatet visade att Ginkgo(120mg/dag) inte hade någon 
effekt på kognitiva förmågan i demens.  
 
 

Studie 6 
4.6 Ginkgo Biloba for prevention of dementia: a randomized controlled 

trial (21). 
 
Syftet med denna studie var att bestämma förmågan hos ginkgo att förhindra eller 
fördröja debuten av demens, speciellt Alzheimers sjukdom hos äldre. 
Denna stora randomiserade, dubbelblinda, placebokontrollerade, multicenterkliniska 
studie inkluderade 3069 patienter i åldern 72–92 år som fick antingen en dos på 120 
mg Ginkgo extrakt två gånger dagligen eller en identisk placebo. Studien 
genomfördes vid sex akademiska medicinska centra i USA mellan åren 2000 och 
2008 med en median- uppföljningstid på 6,1 år.  
 
Läkemedel som studerades var ett standardiserat preparat innehållande av G-extrakt 
(EGB 761). Dosen av EGB 761 valdes baserat på tidigare kliniska studier för att vara 
den mest effektiva dosen. Ett skriftligt samtycke erhölls av deltagarna med normal 
kognitiv funktion eller mild kognitiv svikt (MCI). Det rekryterades 3072 patienter 
men 197 av dem föll bort antingen innan uppföljning eller på grund av att de drog 
tillbaka sitt samtycke att delta i studien (97 i Ginkgo gruppen och 98 i 
placebogruppen.)( se figur 5). 
 
Det primära effektmåttet i studien var diagnosen demens som diagnostiserades med 
hjälp av vanliga kriterier, till exempel ADAS- cog och Diagnostic statistical Manuel IV 
(DSM IV) av kliniker och med Magnetisk resonanstomografi (MRT) för att fastställa 
typen av demens.  
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Figur 5. Design av studien (21). Randomiserades 3072 demenspatienter till två 
behandlingsgrupper; Ginkgo (120mg/dag) och placebo gruppen. 

Det sekundära målet i GEM-studien var att utvärdera effekten av Ginkgo på  
kognitiva nedsättningar, funktionshinder, dödlighet, förekomsten av hjärt-
kärlsjukdomar. Deltagarna utvärderades också efter ålder, kön, etnicitet, 
utbildningsnivå, rökning, kognitiv förmåga och sjukdomar som deltagarna hade 
innan de var med i studien (till exempel stroke, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och cancer). 
Resultatet i denna studie visade att det inte fanns skillnader mellan studiegrupperna 
när det gäller att följa upp tilldelade studieläkemedel, incident av demens och 
dödlighet (figur 6). 
 

Figur 6.kumulativ anslutning till tilldelade studieläkemedel, exklusiv död och incident 
demens(21). 
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Det fanns heller inte någon skillnad mellan studiegrupperna avseende total demens 
och demens av Alzheimetyp (Hazard Ratio(HR) 1,12, 95 % konfidensintervall(CI), 
0,94–1,33, P= 0,21)(se tabell 1). 
 
 

Tabell 3. Jämförelse mellan Ginkgo och placebo för alla deltagare för demens- sjukdom(21). 
 

                                                              Alla deltagare (n=3069) 

Resultat Placebo(n=1524) G biloba(n=1545) HR (95 % KI) P värde 

Alla typer av demens 246 277 1,12 (0,94–1,33) .21 

Alzheimer utan 
vaskulär demens 

161 192 1,18(0,97–1,46) .11 

Alzheimer med 
vaskulär demens 

59 65 1,09(0,77–1,55) .63 

Total Alzheimers 
sjukdom 

220 257 1,16(0,97–1,39) .11 

Vaskulär demens utan 
Alzheimers demens 

17 7 0,41(0,17–0,98) .05 

  

Förkortning: KI= konfidensintervall, HR= hazard ratio, P-värde hänför sig till jämförelse 
mellan behandlingsgrupper. 

 
 
Det visade sig att Ginkgo hade någon effekt på graden av progression till demens hos 
deltagare med MCI (Hr, 1,13,95% CI, 0,85–1,50, P=0,39) och att dödligheten var 
likartad i båda behandlingsgrupperna. 

 
 

Studie 7 
4.7 Ginkgo biloba extract EGb 761, donepezil or both combined in the 
treatment of Alzheimer´s disease with neuropsychiatric features: a 
randomized, double- blind, exploratory trial (22). 

 
Syftet med studien var att jämföra effekter och säkerhet mellan EGb 761, donepezil 
och en kombinerad behandling hos patienter med Alzheimers sjukdom och 
neuropsykiatriska funktionsnedsättning. 
Denna studie var en randomiserade, dubbelblind explorativ studie som pågick under 
22 veckor. Deltagarna från öppenvården i Bulgarien valdes ut under perioden augusti 
2003 till februari 2004. 
 
 Inklusionskriterier var att deltagarna skulle ge skriftligt samtycke, vara 50 år eller 
äldre och inte använda andra läkemedel såsom anti demens eller andra läkemedel 
mot demens eller Parkinsons sjukdom. Individer med svåra somatiska sjukdomar, 
gastrointestinala sjukdomar med osäker absorption av läkemedelssubstanser 
uteslöts. Totalt 94 personer ingick i studien och delades in i tre behandlingsgrupper 
med lika stor sannolikhet 1:1:1 randomisering. Patienterna behandlades med EGB 
761 240 mg/ dag (n=31) eller med donepezil (initial 5 mg och efter fyra veckor 10 
mg/dag) (n= 33) eller med kombinerade EGB 761 och donepezil (samma doser) 
(n=32).  
 
Uppföljningsbesöket av patienterna planerades 12 veckor efter studiens start och i 
slutet av den 22 veckor långa behandlingen. Utfallsmåtten var Alzheimers NINCDS-
ADRDA kriterier och en screening test för bedömning av demens, Syndrom kurz 
test(SKT), Neuropsykiatriska test(NPI) och duration av demens och minnesproblem. 
Totalt tre patienter avbröt studien före vecka 12 på grund av brist på effekt(två i 
Ginkgo och en i donepezil gruppen) samt två patienter i kombinerade 
behandlingsgrupp avbröt studien i förtid.  
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Resultatet av studie visade att förändringar på alla utfallsmått var liknande för alla 
tre behandlingsgrupper. Det observerades en förbättring av kognitiva funktioner hos 
14 av 31 patienter i ginkgo gruppen, 12 av 32 i donepezil gruppen och 14 av 31 i 
kombinationsbehandlingsgruppen. Resultat av denna studie har dock stöd för 
effekterna av Ginkgo och donepezil vid behandling av Alzheimer.  
De båda läkemedlen har en potential att förbättra kognitiva förmågan, att klara de 
krav i dagliga livet.  
 

Studie 8 
4.8 Baseline neuropsychiatric symptoms are effect modifiers in Ginkgo 
biloba extract (EGb 761®) treatment of dementia with neuropsychiatric 
features. Retrospective, data analyses of a randomized controlled trial 
(23). 
 
Syftet med studien var att ta reda på om EGb 761-effekter i kognitiva och icke-
kognitiva funktioner påverkas av de neuropsykiatriska symtomens svårighetsgrad. 
Denna studie var en randomiserad, placebokontrollerad, dubbelblind, 
multicenterklinisk studie av Ginkgo extraktet. Det rekryterades 410 patienter från 
februari 2003 till juni 2005. Studien sponsrades av läkemedelsproducenten Dr. 
Schwabe & Co KG i Tyskland. Muntligt och skriftligt informerat samtycke erhölls från 
alla patienter. Patienterna randomiserades till två grupper. En grupp fick placebo och 
annan grupp fick EGb 761 240 mg/ dag under en period av 24 veckor.  
 
Patienter i åldern 50 år eller äldre rekryterades till studien om de hade diagnosen 
Alzheimers sjukdom(AD) eller möjligt AD med cerebrovaskulär sjukdom. Patienter 
med någon annan typ av demens och sjukdom eller annan medicinering som 
eventuellt påverkade kognitiva funktioner uteslöts från studien.  
 
Det blev 404 patienter som utförde de fullständiga testerna för intention-to-treat 
(ITT) analysen. De primära och sekundära effektmåtten var: kognitiva test (SKT), 
Neuropsykiatriska Inventory (NPI), ”Alzheimers sjukdom verksamhet activity of 
Daily Liv International Scale” (ADL-IS), ”TE4D” en screening test för demens för att 
tidigt upptäcka mild kognitiv svikt, DEMQOL-proxy en hälsorelaterad 
livskvalitetsskala för personer med demens. 
 
Resultat av läkemedelsstudien registrerades efter 12 respektive 24 veckor efter 
studiestarten i båda grupperna som visade att EGb 761 var effektiv vid behandling av 
demens (AD, vaskulär demens och blandade former av båda). 
 

Studie 9  

4.9 Personality and medication non-adherence among older adults 
enrolled in a six- year trial (24). 
Studiens mål var att undersöka sambandet mellan fem faktorers personligheter 
(samvetsgrannhet, vänlighet, sällskaplighet, öppenhet och neuroticism) och 
personens icke-följsamhet av medicinering bland äldre demenspatienter som fick 
antingen Ginkgo två gånger dagligen eller placebo samt att undersöka 
förskrivningsmönster av läkemedel mot demens och Ginkgo. Det var en 
randomiserad placebokontrollerad studie som pågick under sex år. Resultatet av 
studien visade att för varje höjning med fem år av personens ålder ökade patientens 
icke-följsamhet. Slutsatsen av studien var att neuroticism (tendens att lätt uppleva 
obehagliga känslor såsom ilska, ångest och depression) var det personlighetsdrag 
som var mest associerat med patientens icke-följsamhet (24). 
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Studie 10  
4.10 Prescribing patterns in dementia: a multicenter observational study in a 
German network of CAM physicians (25).  

 
År 2011 presenterades en studie som var baserad på en tysk observation: multicenter-
studien, där 577 patienter och 22 specialiserade läkare på alternativ medicin i 
Tyskland deltog. Studiens resultat visade att Ginkgo var det mest förskrivna 
läkemedlet mot demens jämfört med memantin och donepez (25). 
 
 

4.11 Sammanställning av artiklar i studien 
En kort sammanfattning av utvalda artiklar finns i tabell 4 nedan 
 
 
 
Tabell 4. Sammanfattning av studierna i detta arbete. 

Ref. 

nr 

Design Syfte Antal 

deltagare 

Dura-

tion 

Resultat 

16 Multicenter, randomiserad, 

dubbelblind, placebo 

kontrollerad studie. 

effekten av G. för äldre person med 

Alzheimer.  

214, ( 123 

slutförde) 

24 v Inga fördel av G. jämfört med 

placebo. 

17 Multicenter, fall kontroll i en 

Kohort studie. 

sambandet mellan användning av 

G. och Alzheimer. 

714  4 år. Ginkgo kan minska risken för att 

utveckla Alzheimer hos äldre kvinnor.  

18 Randomiserad, placebo 

kontrollerad, dubbel blind 

studie. 

effekten av Ginkgo hos Alzheimer i 

att bromsa sjukdomens 

degenerativa prossesen jämfört 

med donepezil och placebo. 

76,, (60 

slutförde) 

24 v. Effekten av Ginkgo var stor nog att nå 

kliniska betydelsen. 

19 Randomiserad, dubbelblind 

studie. 

behandlingseffekter av EGb 761 på 

neuropsykiatriska symptom på 

demens. 

400  22 v EGB 761 effektiv och säker vid 

behandling av demens med 

neuropsykiatriska symtom. 

20 

 

Randomiserad, dubbelblind, 

parallell grupp studie. 

effektivitet och säkerhet av G. för 

att behandla tidigt stadium av 

demens. 

176  6 mån Inga bevis för att Ginkgo ger fördelar 

för behandling i mild till måttlig 

demens. 

21 Randomiserad, dubbelblind, 

placebo kontrollerad, klinisk 

studie. 

effektiviteten av ginkgo jämfört 

med placebo för att minska 

förekomsten av demens och 

Alzheimer hos äldre. 

3079, (3069 

slutförde) 

6,1 år. Inga nytta av ginkgo för att förebygga 

demens av Alzheimer typ. 

22 Randomiserad, dubbelblind 

studie. 

effekter av EGb 761®, donepezil och 

kombinerad behandling. 

94 22 v. EGb 761® och donepezil förbättrar minne 

och kognitiv förmåga och att 

kombinationsbehandling kan öka effektivitet. 

23 Randomiserad, placebo 

kontrollerad, dubbelblind, 

multicenter, klinsk studie. 

effekten av EGb 761® på kognitiv 

förmåga. 

410 24 v Att EGb 761® har positiv effekt vid 

behandling av demens sjukdomar. 

24 Randomiserad, placebo 

kontrollerad studie. 

patientens följsamhet som fick G. 

biloba. 

916 6 år.  För varje höjning med fem år av ålder 

ökade patientens ickeföljsamhet. 

25 Prospektiv, 

multicenter,observations 

studie. 

förskrivnings-mönster av läkemedel 

mot demens och Ginkgo. 

577 5 år. Ginkgo är det mest förskrivna 

läkemedlet mot demens. 
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5. Diskussion 

Denna litteraturstudie genomfördes för att undersöka om Ginkgo har en positiv 
effekt på kognitiva funktioner som korttidsminne och koncentrationsförmåga hos 
personer med Alzheimers eller andra demenssjukdomar. Dessutom undersöktes 
förekomsten av eventuella biverkningar. Sammanlagt analyserades tio kliniska 
studier. Fem av dessa (17,18,19, 22, 23) kunde visa positiv effekt av Ginkgo på 
kognitiv förmåga (minne och koncentrationsförmåga), medan tre av dessa artiklar 
(16,20,21) inte kunde påvisa någon positiv effekt. Två artiklar behandlade inte utfall 
av Ginkobehandling. 
 
Ett flertal av de kliniska studierna på Ginkgo har pågått under relativt kort tid med 
ett begränsat antal försökspersoner, vilket kan ha påverkat resultatet. Med ett litet 
antal försökspersoner i studierna är det svårare att kunna visa statistiskt signifikanta 
resultat. Forskare kan misslyckas med att påvisa en behandlingseffekt, eftersom 
försöksgrupperna är för små för att effekten av medlet ska kunna säkerställas. 
Dessutom är det svårt att visa effekt av naturläkemedelbehandling under en kort 
period, då medlen har en ganska långsamt insättande effekt.  
 
Ginkgoextrakten som använts är olika i samtliga studier. De har alla framställts i en 
process som skiljer sig åt från land till land.Detta kan påverka resultatet då alla 
extrakt som framställs i en egen process måste betraktas som en separata aktiv 
substans från en och samma växt. Resultaten i studierna (17,18,19,22,23) visar att 
Ginkgo är en effektiv behandling av minne och kognitiv förmåga hos personer med 
Alzheimer och andra demenssjukdomar. Däremot visar studierna (16,20,21) ingen 
nytta av Ginkgo. Det är svårt att jämföra studiernas resultat med varandra, eftersom 
de undersökt effekten med olika metoder, olika doser och även med olika typer av 
Ginkgo extrakt. En fördel med de flesta studierna i detta arbete är att de är 
placebokontrollerade. Det behövs dock fler, större och längre placebokontrollerade 
studier för att kunna säkerställa effekterna av Ginkgo på minnet.   
  
Neuropsykiatriska symtom (depression, ångest, hallucination och apati etc.) är 
mycket vanliga hos patienter med en nedsatt kognitiv förmåga eller hos demens- 
patienter. Eftersom psykologiska symtom kan påverka patientens liv är det viktigt att 
utreda om behandling med Ginkgo kan förbättra levnadsförhållandena hos 
demenspatienter. Detta har undersökts i de tre studier (19, 22, 23) vilkas syfte var att 
undersöka Ginkgos effekt på neuropsykiatriska och kognitiva symtom hos Alzheimers 
och andra demenssjukdomar. Resultatet visade ingen skillnad mellan Ginkgo och 
placebo för neuropsykiatriska symptom. 
 
I en fallkontrollstudie (17) utvaldes 414 kvinnor i ålder över 75 år i Frankrike från 
EPIDOS studie (en kohort studie på endast äldre kvinnor där riskfaktorer för 
höftfraktur undersöktes). I studien undersöktes 69 patienter med demens av 
Alzheimertyp jämfördes med 345 patienter med normal kognitiv förmåga. Studien 
visade att Ginkgo kan minska risken för äldre kvinnor att utveckla Alzheimers och 
andra demenssjukdomar men det behövs ytterligare studier för att påvisa detta. 
Svagheten med denna studie var att patienterna i Alzheimer gruppen var äldre (över 
85 år), lågutbildade med lägre ekonomisk status och nedsatt aktivitet i dagliga livet 
(till exempel att klä på sig) jämfört med den andra gruppen. 
 
I studien på 24 veckor (18), deltog patienter i åldern 50-80 år med mild till måttlig 
demens av Alzheimer typ.  Denna studie visade inget skillnad mellan Ginkgo och 
donepezil när det gäller effekten på minnet och andra kognitiva funktioner. 
Placebogruppen visade en statistiskt signifikant försämring. Nackdelen med studien 
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var att det inkluderades ett begränsat antal försökspersoner där många av deltagarna 
förlorades under uppföljningsperioden och detta kan ha påverkat resultatet. 
 
Två av dessa studier (22, 23) var randomiserade, placebo kontrollerade studier dit 
personer med Alzheimers och andra demens sjukdomar rekryterades. Patienterna 
delades in i två grupper. En grupp fick Ginkgo och en grupp fick placebo.  
Dessa 6- månaders studier kunde visa positiv effekt i Ginkgo gruppen jämfört med 
placebogruppen. Svagheten med studierna var att båda utfördes under relativt kort 
period. Andra faktorer med negativ påverkan i studien var nedsatt hörsel och nedsatt 
allmäntillstånd och språksvårigheter. 
 
I den bulgariska studien på 22 veckor (22) deltog 94 patienter som var 50 år eller 
äldre med diagnosen Alzheimers eller andra demens sjukdomar. Försökspersonerna 
randomiserades till följande tre behandlingsgrupper: EGB 761(240 mg/dag), 
donepezil(10 mg/ dag) och en kombinerad behandling med båda dessa läkemedel 
med samma doser. Det erhölls positiva, statistiska signifikanta effekter med både 
EGB 761 och donepezil. En kombinationsterapi av båda dessa läkemedel kommer att 
vara överlägsen en monoterapi. Nackdelar med studien var det låga antal deltagare 
och den korta behandlingstiden. Dessutom ingick fler äldre och kvinnor i gruppen 
där Ginkgo användes.  
   
Studie (16)  var relativt kort och 91 patienter föll bort från studien på grund av annan 
allvarlig sjukdom, sjukhusvistelse eller dödsfall. Bortfallet var 20 procent och 
analysen gjordes enligt intention-to-treat, där även de som avbrutit behandlingen 
räknas in i studien så det försämrar studieresultatet(bortfallsbias). Denna studie 
kunde visa små skillnader till fördel för Ginkgo när det gäller minnet och andra 
kognitiva funktioner men resultaten var inte statistiskt signifikanta.  
 
Studie (20) visades ingen positivt effekt av Ginkgo för behandling i mild till måttligt 
demens. Bristen i studien var att samtliga patienter behandlades med en låg dos av 
Ginkgo oavsett graden av demens sjukdom. En annan brist som författarna anger att 
antalet patienter inte var tillräckligt stort för att skillnaden mellan Ginkgo och 
placebogruppen ska vara statistiskt signifikant. Det är därför svårt att dra slutsatser 
av behandlingseffekt av Ginkgo. 
 
I en amerikansk studie (21) undersöktes ginkgo effekt på minne och kognitiv förmåga 
samt förmågan att förebygga demenssjukdom hos äldre i jämförelse med placebo. 
Denna studie var den största studien gjordes under en längre tid (6,1 år). 
Utvärderingar av denna studie visade inga positiva effekter varken på minnet eller 
förmågan att förebygga demens debut hos äldre personer med utan eller mild 
kognitiv svikt. Denna studie hade tillräckligt många deltagare som behövs för att 
upptäcka kliniska effekter på demensförekomst. Den studien visar mer trovärdigt 
resultat då studien omfattar fler patienter samt pågår under en längre tid. Detta är en 
välgjord studie och resultatet känns trovärdigt. Men det finns också brister i studien 
t.ex. följsamheten i denna långtidsbehandling är en faktor som måste beaktas 
eftersom det är svårare för patienterna att komma ihåg att inta sin rekommenderade 
dagliga dos, vilket leder till sämre kvalitet av studien. Ett annat fel som kan ha 
påverkat resultaten var att ett högre antal äldre patienter med Alzheimers-typ 
demens ingick i Ginkgo gruppen.  
 
I studie (24) ,utvärderades medicineringsföljsamheten hos demens- patienter som 
fick Ginkgo dagligen. Resultaten visade att icke-följsamheten i patienter som fick 
Ginkgo var hög. Detta kan bero på svårigheter att komma ihåg att ta två tabletter 
varje dag under en så lång tidsbehandling(> 6 år).  
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Studien(25) visade att Ginkgo var den mest förskrivna anti-demens läkemedel i 
Tyskland. Det finns felklassificering i studien med avseende på demens typ och 
svårighetsgrad. Författarna anger att få deltagare i studie vilket ger sämre studie 
kvalitet och mindre trovärdigt resultat.  
  
Andra brister i studierna som ingår i detta arbete är att inklusionskriterier finns inte 
med i alla studier och att de flesta studier har gjorts under relativt kort uppföljnings 
tid, så frågan är att om det räcker t.ex. 22 veckor långa studier för att undersöka om 
Ginkgo kan förbättra minnet hos demenspatienter. Enligt de ingående artiklarna i 
detta arbete har få biverkningar registrerats. De biverkningar som var associerade 
med Ginkgo var bland annat milda gastrointestinala symtom, huvudvärk, yrsel och, 
allergiska hudreaktioner. Det är värt att notera att dessa biverkningar rapporterades 
även från dem som fick placebo.   
 
Randomiserade kontrollerade studier tycks inte vara lämpliga att utvärdera sällsynta 
biverkningar (21). Nackdelarna är urvalstorlek, uppföljningstid eller 
rapporteringsrutiner för att fånga upp sällsynta biverkningar. Randomiserade studier 
värderar generellt behandlingseffekter. Observationsstudier med stora populationer 
är ofta ett bra alternativ. Gravida, ammande kvinnor samt barn under 12 år ska inte 
använda Ginkgo, eftersom det saknas belägg för att preparatet är helt riskfritt för 
dessa grupper (8). Med tanke på att Ginkgo är avsett för egenvård så krävs ytterligare 
studier. 
 

6. Slutsatser 

 
De flesta studierna i detta arbete var små och hade genomförts under kort 
behandlingstid med få deltagare. Dessutom hade många deltagare avbrutit studien 
eller fallit bort under uppföljningen vilket försvagar värdet av studieresultaten. 
De flesta av studierna visade positiva effekter av Ginkgo, men några visade ingen 
effekt vilket gör det svårt att dra säkra slutsatser.  När det gäller den förebyggande 
effekten av Ginkgo i kunde ingen positivt effekt påvisas. I de flesta studier har 
författarna också sett på vilka biverkningar som förekommer hos deltagarna under 
studieperioden. Inga allvarliga biverkningar registrerades i dessa arbeten. 
 
För att bevisa att Ginkgo har en positiv effekt på minne och kognitiva förmågor hos 
patienter med olika demenssjukdomar krävs således fler och mer omfattande kliniska 
studier. Dessa studier bör göras på ett större antal patienter och under en längre tid. 
 
 

7. Tackord 

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Martin Burman för de råd, tips och den 
vägledning jag har fått under dessa veckor, Tack. 
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