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REZUMAT
Efi cacitatea şi siguranţa tratamentului cu Bilobil Intens (Krka) la pacienţii cu tulburări cerebrovasculare au fost evaluate 

în cadrul unui studiu deschis, non-compara  v. În acest studiu au fost implicate 18 clinici de neurologie şi 175 de pacienţi 
cu tulburări cogni  ve, ver  j,  nitus, tulburări de dispoziţie, tulburări de somn, anxietate şi tulburări ale circulaţiei 
periferice. Studiul a fost fi nalizat cu succes de 166 de pacienţi. Fiecărui pacient i s-a administrat câte o capsulă Bilobil 
Intens, de 2 ori pe zi. Durata tratamentului a fost de 180 de zile (şase luni). Simptomatologia a fost monito rizată la 
iniţierea tratamentului, apoi după una, două, trei, patru, cinci şi şase luni de tratament. Studiul nostru a confi rmat 
efi cacitatea şi siguranţa tratamentului cu Bilobil Intens.

INTRODUCERE
Tulburările circulatorii cerebrale determină un 

aport local defi citar de oxigen şi glucoză şi se ma-
nifestă la nivel clinic printr-un declin al capacităţii 
de concentrare şi afectarea memoriei.

Factorii adiţionali ce contribuie la tulburările 
cir  culatorii cerebrale includ hipertensiunea arterială, 
afecţiunile cardiace, diabetul zaharat, precum şi 
pre dispoziţia ereditară. La agravarea suplimentară a 
stării clinice pot contribui şi fumatul, dieta alimen-
tară neadecvată şi lipsa activităţii fi zice.

Bilobil Intens este utilizat cu succes în tratamentul 
afectărilor cognitive. Medicamentul conţine extract 

standardizat de frunze de ginkgo biloba, ceea ce 
asigură stabilitatea calitativă în conformitate cu 
cerinţele ESCOP şi WHO şi, în consecinţă, efi ca-
citatea şi siguranţa tratamentului. Fiecare capsulă 
con  ţine 120 mg de extract standardizat de ginkgo 
biloba (Ginkgo bilobae folii extractum sicc). Conţi-
nutul fi ecărei capsule de Bilobil Intens este stan-
dardizat în glicozide ginkgofl avonice min. 28,8 mg 
şi terpene lactonice 7,2 mg.

Bilobil Intens capsule este recomandat în trata-
mentul simptomatic al:

insufi cienţei cerebrovasculare, sindromul de • 
demenţă din demenţa degenerativă primară, 
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pentru a evalua severitatea tulburărilor cognitive la 
un mo ment dat în timp şi pentru a urmări cursul schim-
bărilor cognitive la un individ de-a lungul timpului, 
devenind astfel o cale efi cientă de docu mentaţie despre 
răspunsul individului la tratament. Orice punctaj mai 
mare sau egal cu 25 de puncte (din 30) este efectiv 
normal (intact). Sub acest punctaj există suspiciunea 
de dereglări cognitive severe (≤9 puncte), moderate 
(10-20 de puncte) sau uşoare (21-24 de puncte).

REZULTATE
Bilobil Intens a ameliorat performanţele la 

pacienţii cu tulburări cognitive moderate şi se-
vere. 
Grafi cul 1. Scorul de evaluare MMSE total mediu (scor posi-
bil: 0-30 puncte)

demenţa vasculară şi din formele mixte ale 
acestora, cu următoarele simptome: defi cit de 
memorie, tulburări de concentrare, stare emo-
ţională depresivă;
defi citului patologic cognitiv la pacienţii • 
vârstnici;
tulburărilor neurosenzoriale de origine vas-• 
culară (hipoacuzie, acufene, tinitus, vertij);
bolii arteriale periferice ocluzive (claudicaţie • 
intermitentă (stadiul II al arteriopatiei cronice 
obliterante a membrelor inferioare), sindrom 
Raynaud, acrocianoză şi sindrom post fl ebitic).

OBIECTIVELE STUDIULUI
Scopul studiului nostru a fost confi rmarea efi ca-

cităţii şi siguranţei tratamentului cu Bilobil Intens în 
ameliorarea simptomelor insufi cienţei cerebro vas-
culare, tulburărilor neurosenzoriale de origine vas-
culară (vertij, tinitus) precum şi a tulburărilor cir-
culaţiei periferice de-a lungul a 180 de zile de 
tra ta ment.

SELEC IA PACIEN ILOR I PROTOCOLUL 
STUDIULUI 

În studiu au fost incluşi 175 de pacienţi cu tul-
burări cognitive, vertij, tinitus, tulburări de dis-
poziţie, tulburări de somn, anxietate şi tulburări ale 
circulaţiei periferice

Vârsta medie a pacienţilor a fost de 69,8 ani 
(minim – 43 de ani, maxim – 91 de ani).

Indicaţia de tratament a fost de 1 capsulă de 2 ori 
pe zi, după masă. Capsula a fost administrată cu apă. 
Durata tratamentului a fost de 180 de zile.

Investigatorii au efectuat măsurători ale funcţiilor 
cognitive, conform scalei MMSE de evaluare a per-
formanţei cognitive. Vertijul, tinitusul, tul bu rările 
de dispoziţie, tulburările de somn şi anxieta tea au 
fost monitorizate după o scală subiectivă. Pentru 
eva luarea intensităţii tulburărilor la nivelul cir-
culaţiei periferice s-a calculat indicele gleznă-braţ. 
Acest test este realizat prin măsurarea tensiunii la 
gleznă şi la braţ. Rezultatul indicelui gleznă-braţ 
(ABI) e folosit pentru a stabili severitatea bolii 
arteriale periferice. 

Testele au fost efectuate astfel: înainte de ini-
ţierea tratamentului, după o lună, două, trei, patru, 
cinci şi şase luni de tratament (ultima monitorizare) 
(luna = 30 de zile).

Mini-examinarea stării mentale (MMSE) este un 
test chestionar scurt pe 30 de puncte folosit pentru 
dereglările cognitive. Este folosit des în medici nă 
pentru a recunoaşte demenţa. Mai este folosit şi 

Înainte de iniţierea tratamentului, scorul mediu a 
fost de 17,75 puncte, iar după tratament, de 20,81 
puncte – diferenţa este statistic semnifi cativă 
(p<0,0001). Gra fi cul cuprinde întreg studiul clinic şi 
demonstrează că Bilobil Intens ameliorează per-
formanţa cogniti vă, ca memoria şi atenţia, la pacienţii 
cu defi cienţe cognitive moderate şi severe.

Evaluarea ver  jului,  nitusului, tulburărilor de 
dispoziţie, tulburărilor de somn şi anxietăţii

În monitorizarea simptomelor de vertij, tinitus, 
tulburărilor de dispoziţie, tulburărilor de somn şi 
anxietăţii a fost folosită o scală subiectivă. Se veri-
tatea simptomelor a fost marcată astfel: 

0: absenţa simptomului
1: prezenţa uşoară a simptomului
2: prezenţa moderată a simptomului
3: prezenţa marcată a simptomului
Înainte de iniţierea tratamentului, scorul mediu 

a fost de 2,11 puncte, iar după 180 de zile de 
tratament s-a ameliorat ajungând la valoarea de 
0,58 puncte – diferenţa este statistic semnifi cativă 
(p<0,0001). (Grafi cul 2)
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Grafi cul 2. Bilobil Intens a ameliorat simptomele de verti j 
(scor posibil: 0-3) 

Grafi cul 3. Bilobil Intens a ameliorat şi ti nitusul 

(scor posibil: 0-3)  

Grafi cul 4. Bilobil Intens a ameliorat tulburările de dispoziţie 
(scor posibil: 0-3)

Grafi cul 5. Bilobil Intens a ameliorat tulburările de somn 
(scor posibil: 0-3)

Înainte de iniţierea tratamentului, scorul mediu a 
fost de 1,83 puncte, iar după 180 de zile de trata-
ment s-a ameliorat ajungând la valoarea de 0,83 
puncte – diferenţa este statistic semnifi cativă 
(p<0,0001). (Grafi cul 6)
Grafi cul 6. Bilobil Intens a ameliorat anxietatea 
(scor posibil: 0-3)

Grafi cul 7. Bilobil Intens a îmbunătăţit valoarea medie a 
indicelui gleznă-braţ (scor posibil: 0-)

Profi lul de siguranţă al tratamentului cu Bilobil 
Intens este foarte bun – doar o reacţie adversă tran-
zitorie a apărut la un pacient şi a fost reprezentată 
de transpiraţii. Această reacţie nu a putut fi  asociată 
cu administrarea medicamentului şi a dispărut până 
la următoarea investigaţie. 

Înainte de iniţierea tratamentului, scorul mediu a 
fost de 2.00 puncte, iar după 180 de zile de tratament 
s-a ameliorat ajungând la valoarea de 0,68 puncte – 
diferenţa este statistic semnifi cativă (p<0,0001). 
(Grafi cul 3)

Înainte de iniţierea tratamentului, scorul mediu a 
fost de 1,80 puncte, iar după 180 de zile de tratament 
s-a ameliorat ajungând la valoarea de 0,83 puncte – 
diferenţa este statistic semnifi cativă (p<0,0001). 
(Grafi cul 4)

Înainte de iniţierea tratamentului, scorul mediu a 
fost de 1,93 puncte, iar după 180 de zile de tratament 
s-a ameliorat ajungând la valoarea de 0,83 puncte – 
diferenţa este statistic semnifi cativă (p<0,0001). 
(Grafi cul 5)

Evaluarea tulburărilor circulatorii la nivel 
periferic: evoluţia scorului gleznă-braţ

Înainte de iniţierea tratamentului, scorul mediu a fost 
de 0,80 puncte, iar după 180 de zile de tratament s-a 
ameliorat ajungând la valoarea de 0,88 puncte – diferenţa 
este statistic semnifi cativă (p<0,0001). (Grafi cul 7)
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CONCLUZII

Acest studiu clinic a confi rmat efi cacitatea tratamentului cu Bilobil Intens în ameliorarea perfor-
manţelor cognitive evaluate cu scala MMSE, după 180 de zile de tratament. Înainte de iniţierea 
tratamentului, scorul total mediu a fost de 17,75 puncte, iar după tratament, de 20,81 puncte – 
diferenţă ce este statistic semnifi cativă. Toate evaluările au ară tat o ameliorare constantă de-a 
lungul perioadei de tratament. Conform rezultatelor studiului, tratamentul cu Bilobil Intens a 
ameliorat şi simptomele de vertij, tinitus, tulburări de dispoziţie, tulburări de somn şi anxietate. Nu 
în ultimul rând, am putut vedea că tratamentul cu Bilobil Intens ameliorează simptomele tulburărilor 
circulatorii la nivel periferic. 

Pe baza acestor rezultate, putem concluziona că studiul cu Bilobil Intens s-a dovedit un adevărat 
succes şi astfel recomandăm folosirea Bilobil Intens pentru un tratament foarte efi cient şi sigur în 
benefi ciul pacienţilor. 


