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Úvod   

 

 Strom ginkgo biloba, často nazýván nejstarší žijící fosílií, mě zaujal svojí 

dlouhověkostí, odolností vůči klimatickým změnám a kořeny sahajícími až do 

staré Číny a Japonska. Přežil i atomový výbuch v Hirošimě. V Číně je 

považován za posvátný a využívá se v této medicíně již 5 000 let. Je to jedinné 

žijící spojení mezi nižšími a vyššími rostlinami, je považován za jeden z divů 

světa.  

 V teoretické části mé práce bych se chtěla zaměřit především na využití 

ginkgo biloba v čínské a současné medicíně, dále shrnout základní poznatky o 

vzhledu, pěstování, množení, o obsahových látkách a využití při různých 

problémech.  

 V praktické části bych ráda zmapovala formou dotazníku v lékárnách 

informovanost veřejnosti o existenci a účincích ginkgo biloba. Zda respondenti 

znají ginkgo biloba, pokud ano, na jaké problémy produkty s jeho obsahem 

nejčastěji užívají a zda je terapie účinná. Rovněž bych chtěla navštívit oddělení 

neurologie a praktického lékaře, v místě mého bydliště a zpracovat poznatky, 

zda se ginkgo biloba předepisuje i ve formě HVLP např. Tanakan a jaké jsou 

výsledky terapie. 
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         1 Cíle absolventské práce  

 

                                1.1 Hlavní cíl: zpracovat informace o historii a současném využití ginkgo   

      biloba. 

                                1.2 Dílčí cíle: zmapovat informovanost veřejnosti o ginkgo biloba a jeho                                             

                                                       účincích formou dotazníkového šetření. 
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2 Teoretická část 

 

2.1 Taxonomické zařazení 

Říše:         Plantae - rostliny 

Oddělení: Ginkgoophyta - jinany 

Třída:       Ginkgoopsida - jinany 

Řád:         Ginkgoales - jinanotvaré 

Čeleď:      Ginkgoaceae - jinanovité 

Rod:         Ginkgo - jinan 

Druh:       Ginkgo biloba 

Česky:      Jinan dvoulaločný 

Vědecká synonyma: Salisburia adiantifolia 

                                 Pterophyllus salisburiensis. 

[cs.wikipedia.org/, 1] 

 

2.2  Původ názvu  

Původní jméno v doslovném překladu znamená „stříbrná meruňka“, (gin je 

stříbrná, kyo je meruňka). Engelbert Kaempfer (1651 - 1716) německý lékař a botanik, 

popisuje  ginkgo při pobytu v Japonsku v díle „Amoetinatum Exoticarum“. Jedná se  

o první botanický popis ginkgo pro západní svět. Ginkgo je vlastně japonskou 

zkomoleninou ginkyo. Je možné, že se tehdy dopouští Kaempfer chybičky a z „y“ se 

stalo „g“. Druhové  jméno  biloba je odvozeno z latiny a má vztah ke tvaru listů, ze slov 

bis (dva, dvojí) a lobos (lalok). Převodem z latiny vzniká i české druhové označení.  

 

2.3 Historie fosílií 

Známý přírodovědec Charles Darwin nazývá ginkgo živoucí fosílií. První nálezy 

fosílií se datují před 270 miliony let v období Permu z prvohor, dále z období Jury  

a Křídy druhohor (doba „dinosaurů“). Největšího rozmachu dosahují rostliny čeledi 

Ginkgoaceae  zhruba před 200 - 100 miliony let. Většina druhů se liší anatomií listu  

a geografickým rozložením.  
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Geologický čas 

Hadaikum 

Archaikum 

Proterozoikum 

Prvohory (paleozoikum) zahrnují 6 period: 

• Kambrium 

• Ordovik 

• Silur 

• Devon 

• Karbon 

• Perm. 

Druhohory (mezoikum) zahrnují 3 periody: 

• Trias 

• Jura 

• Křída. 

V druhohorách je vývoj rostlin poznamenán teplým klimatem. Hlavní rostliny jako 

přesličky, kapradiny a mechy mizí a novými rostlinami se stávají jehličnany. 

Fosilní forma ginkgo je nejčastěji nazývána ginkgo adiantoides (obr. č. 1). 

 

 

 

Obr. č. 1: Ginkgo adiantoides, Eocén. [www.xs4all.nl, 4] 

 

Pokračuje teplé období druhohor, které vrcholí ve středním Eocénu. Pokračuje  

i  rozmach jehličnanů. Třetihory jsou často nazývány novověkem Země. 
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Třetihory (tercier, kenozoikum): 

• Paleogén  - Paleocén                    

                - Eocén 

                - Oligocén 

• Neogén    - Miocén 

                - Pliocén 

                - Pleistocén 

                - Holocén.                  

V tomto období jsou zaznamenány tři druhy ginkgo: 

Ginkgo adiantoides - Tercier - sev. polokoule. (Má listy skoro shodné jako moderní 

ginkgo). 

Ginkgo gardneri - pozdní Paleocén - Skotsko. 

Ginkgo digitate - Eocén - jižní polokoule. 

Na celé severní polokouli začíná ochlazování - hynou dinosauři (potencionální 

rozmetači osiva) - pokles fosílií. 

V Evropě a Asii je z období Pliocénu a Pleistocénu nalezeno jen velmi málo fosílií. 

Čtvrtohory (kvartér, antropozoikum): 

• Paleolit 

• Mezolit 

• Neolit. 

 

2.4 Historie objevení 

Když dochází k posunu obrovských ledových ker přes dnešní Evropu a Severní 

Ameriku, mizí ginkgo z tamější flóry a vědci ho považují za vyhynulé.  

Jak jsem se již zmínila, v roce 1691 objevuje ginkgo v Japonsku německý lékař 

a botanik Engelbert Kaempfer. Semena ginkgo přiváží, pod hrozbou trestu smrti, do 

Evropy, protože tehdy bylo zakázané cokoli z Japonska vyvážet. Semena ginkgo veze 

do Holandska. V Utrecht Botanical garden je ze semen vysazen první strom mimo  

Asii - v Evropě.  Kaempferovi poznámky jsou uloženy v Britském muzeu.  

Začíná tažení ginkgo Evropou z Holandska přes Německo až do Anglie a odtud 

až do Ameriky. Zde sází první strom ginkgo Wiliam Hamilton asi roku 1784. V ČR je 

asi nejstarší ginkgo v zahradě kláštera sv. Tomáše v Brně a v Děčíně. Z původních 

druhů do dnešní doby přežívá pouze jeden a to je ginkgo biloba. [www.xs4all.nl, 4] 
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2.5 Popis stromu 

Ginkgo biloba je dvoudomý, opadavý strom, který dorůstá výšky až 40 metrů. 

Obvykle jsou stromy buď nahosemenné nebo krytosemenné, ale ginkgo i v tomto 

případě představuje výjimku, protože má typické listy krytosemenných rostlin (semínka 

jsou uzavřena v semeníku), semena ginkgo jsou však volná a nejsou chráněna žádnou 

slupkou (což je typické pro jehličnany), jinak řečeno z hlediska „techniky listů“ vypadá 

jako listnatý strom, z hlediska „techniky semen“ se řadí mezi jehličnany.  

Koruna je kuželovitá. Ginkgo má šedou kůru, ve stáří brázditou. Větve mají 

krátké a tlusté brachyblasty, na kterých jsou svazky listů. Brachyblasty jsou trvale 

zkrácené větévky. Listy jsou opadavé, řapíkaté, střídavé, vějířovité a jsou také 

rozděleny na dva laloky. Podle tvaru těchto vějířovitých laloků snadno poznáme, že se 

jedná o ginkgo biloba.  

Samčí květy rostou jednotlivě v úžlabí listů a jsou podobné jehnědám. Tyčinky 

mají dvě prašná pouzdra s pylovými zrny. Samičí květy rostou jednotlivě nebo po dvou 

na dlouhých stopkách a jsou složeny ze dvou vajíček, z nichž pouze jedno dozrává ve 

žluté semeno o velikosti asi 2 cm. Samčí ginkgo roste spíše do výšky a je štíhlejší, 

samičí ginkgo je oblejší a širší. Na první pohled lze pohlaví ginkgo těžko rozlišit. 

Hlavně u mladých stromů to dost dobře není poznat. Lépe se to rozlišuje až v době 

prvního květenství, což může být i za 40 let. Strom ginkgo biloba znázorňuje obr. č.2.  

[www.sanquis.cz, 8; JAHODÁŘ, 2006] 

 

 

Obr. č. 2: Ginkgo biloba v pražské botanické zahradě.[www.biolib.cz, 9] 
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2.6 Rozmnožování 

Ginkgo má zvláštní způsob rozmnožování. Ginkgo je dvoudomý strom, to 

znamená, že na samičím stromě jsou jen vajíčka (obr. č. 3), zatímco tyčinky s pylovými 

zrny jsou ve květech samčího stromu. (obr. č. 4). Pylové zrno vzklíčí a produkuje 

pohyblivé spermatozoidy a pohybují se k vaječné buňce. Tento způsob rozmnožování je 

spíš u živočichů, ale tady se vše děje v samičím květu. Dva jedinci opačného pohlaví 

musí být vedle sebe, samčí i samičí, asi do pěti metrů, abychom získali kvalitní semena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Obr. č. 3: Samičí ginkgo. [www.xs4all.nl, 4] 

Většinou se pěstují stromy samčí, protože plody samičích stromů na podzim opadávají  

a uzrálé velmi silně zapáchají. [www.sanquis.cz, 8]  

  

 

            

           Obr. č. 4: Samčí ginkgo. [www.xs4all.nl, 4] 

Můžeme také naroubovat samičí roub na dospělý samčí strom a dosáhneme tak 

maximální úspěšnosti rozmnožování. Řízky se odebírají v listopadu až únoru, roubují se 
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na semenáče ginkgo a zůstávají ve skleníku. Takto zapěstované stromy si můžeme 

koupit v zahradnictví. 

 

2.7 Pěstování  

 Stromy ginkgo mají rády stanoviště s dostatkem slunce a místa, dobře však snáší 

i zaprášené prostředí dnešních měst. Ginkgo je mimořádně odolný. Není náročný ani na 

kvalitu půdy. 

Ginkgo si buď můžeme vypěstovat ze semen nebo si zakoupit sazenici 

v zahradnictví. Sazenici můžeme na jaře rovnou zasadit. Pěstování ginkgo ze semen je 

určitě náročnější, protože musíme nasbírat v listopadu kvalitní semena, která jsou 

schopna dobrého výsevu  pouze když rostou vedle sebe samčí a samičí stromy. Semena 

vyloupneme a omytá vložíme do písku a necháme přes zimu naklíčit, na jaře je 

zasadíme. Asi za dva až tři měsíce by nám měli vyrůst malé sazenice. Ginkgo se spokojí 

se s méně pravidelnou zálivkou. Ginkgo roste pomalu, kolem 30 cm za rok. Začíná 

plodit asi ve 35 letech, což je podle mě dlouhá doba, takže když ho někdo zasadí ve 

středním věku, nemusí se dožít jeho semen. Z ginkgo se dá udělat i bonsaj.  

[ZITTLAU, 2007] 

 

2.8 Obsahové látky 

 V západní medicíně se používají látky hlavně syntetického původu. Tělo se 

s nimi snaží vyrovnat obvyklými mechanismy, někdy však dojde k alergické reakci 

nebo k nežádoucím účinkům. Rostlinný lék, který je správně podaný bývá šetrnější, 

proto se sleduje původ sloučenin, z nichž je droga tvořena. Sloučeniny vznikají  jednak 

v průběhu látkové výměny metabolismu drogy, také částečně z půdy a vzduchu. Ze 

zevního prostředí pronikají do drog i látky nežádoucí. Droga vytváří obsahové látky, 

aby zajistila harmonii svého vnitřního prostředí. Na lidský organismus působí její 

obsahové látky přirozeně. 
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2.8.1 Obsahové látky ginkgo folium  

Množství obsahových látek je nejvyšší na podzim, když listy sežloutnou. Listy 

(ginkgo bilobae folium) obsahují asi 60 biologicky aktivních látek. Jsou to lipidy, 

steroly, benzenoidy, karotenoidy, karbohydráty. Nejvýznamnější složky jsou však 

terpenoidy, flavonoidy a organické kyseliny. Z organických kyselin je to kyselina 

hydroxykynurenová a askorbová. 

Terpenoidy jsou z hlediska farmakologického účinku drogy nejdůležitější 

skupinou obsahových látek. Je to seskviterpenoidní polyketon bilobalid (obr. č. 5) a od 

něj odvozených pět ginkgolidů A, B, C, J, M. (obr. č. 6). Dále je uvádím jako 

terpenoidní ginkgolidy. Jsou to chemické struktury typu polycyklických éterů, je pro ně 

charakteristická přítomnost terc-butylové skupiny, která se nachází v přírodních látkách 

vzácně.  

Z flavonových glykosidů jsou důležité kvercetin, kempferol, myricetin, 

isorhamnetin.  

Ginkgo folium je lékopisnou surovinou. V lékopise jsou popsány zkoušky 

totožnosti, zkoušky na čistotu a stanovení obsahu flavonoidů. Ginkgo folium slouží 

k izolaci terapeuticky účinných složek do extraktu EGb 761. [www.books.google, 6] 

                                 

                                   
 

                              Obr. č. 5: Bilobalid. [http://images.google.cz, 12] 

 

 



14 
 

                               

 

                               

 

 

                                 

 

 

 

                       Obr. č. 6: Ginkgolid. [http://images.google.cz, 12] 

 

                                    

                                 

                     Obr. č. 7: Ginkgo folium. [www.google.cz, 7] 

                                                                       

2.8.2  Extrakt EGb 761 

Ke konci padesátých let minulého století (1965) vyrobil první extrakt z listů 

ginkgo Dr.Wilmar Schwabe a vytvořil produkt EGb 761 (extrakt ginkgo biloba). Pro 

klinické studie ve světě je to jedna z nejčastěji užívaných forem ginkgo. Znamená 

renezanci ginkgo biloba v moderní medicíně. Dr. J. Elias Corey z Havardské univerzity 

Ginkgolid R1 R2 R3 

A OH H H 

B OH OH H 

C OH OH OH 

J OH H OH 

M H OH OH 
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obdržel v roce 1990 Nobelovu cenu mimo jiné za celkovou syntézu ginkgolide B v roce 

1988. 

Od této doby nastává pro ginkgo velký boom, hlavně co se týče jeho výzkumu. 

Je provedeno asi 400 klinických studií o ginkgo. Farmaceutické firmy používají různé 

extrakty, ale pouze jeden z nich je registrovaný jako lék. Je obsažen např. v HVLP 

Tanakan, Tebokan, Ginkor Fort. O těchto přípravcích bych se zmínila později.  

V extraktu EGb 761 je obsaženo 6 % terpenických laktonů, 24 % flavonových 

glykosidů. Je zbaven nežádoucích příměsí, např. toxických fenolických látek, alergenů.  

 

2.8.3 Obsahové látky ginkgo semen  

Semeno (ginkgo bilobae semen) obsahuje tuk tvořený z 90 % neutrálními lipidy, 

hlavně kyselinou olejovou a linolovou. Dále jsou přítomny aminokyseliny, 

monosacharidy, polysacharidy, škrob, ginkgotoxin. Toxické fenoly a fenolické kyseliny 

např. kyseliny ginkgolová. 

 

 

Obr. č. 8: Ginkgo semen.  

[www.xs4all.nl, 4] 

 

2.8.4 Obsahové látky ginkgo radix 

 Kořen ( ginkgo bilobae radix) obsahuje ginkgolidy A, B, C , M.  

V roce 2000 zjistili na francouzské univerzitě, že buňky ginkgo hostí záhadnou řasu. Ta 

postrádá chloroplasty s chlorofylem a buněčné jádro. Pokud buňky ginkgo uhynuly, řasa 

oživla. Tyto řasy se našly v květech a semenech, nejsou v listech. Asi se podílejí na 

syntéze ginkgolidů. [VALÍ ČEK, 2009] 
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2.9 Účinky ginkgo biloba 

 Farmakologický účinek jednotlivých složek ginkgo není přesně znám, proto se 

testují ve formě standardizovaného extraktu EGb761. Flavonoidy a terpenoidy obsažené 

v tomto extraktu mají antioxidační účinek. Antioxidační účinek flavonoidů spočívá 

v ochraně kolagenu cév před volnými radikály. O volných radikálech se zmíním 

později. Terpenoidní ginkgolidy, zvláště ginkgolid B, mají antiflogistické  

a antiagregační účinky, protože jsou inhibitory PAF (faktor aktivující destičky). Ginkgo 

zvyšuje hladinu oxidu dusnatého, který dilatuje cévy a zvyšuje průtok krve. 

 U klinických studií na zvířatech byly zkoumány účinky na CNS. Po 4 týdnech 

se zvýšila hustota muskarinových, alfa2 a 5-TH1 receptorů a snížila hustota 

β-adrenoreceptorů. Takto si můžeme vyložit účinky drogy na funkci cév. 

 [POTUŽÁK, 2006]  

 

2.10 Léčebné využití 

Na základě klinických studií můžeme indikovat extrakt z ginkgo biloba na: 

• poruchy CNS: snížená koncentrace, bolesti hlavy, demence, emoční labilita, 

Alzheimerova choroba, poruchy paměti, cévní mozková příhoda 

• poruchy periferního prokrvení (studené končetiny) 

• Raynaudův syndrom 

• senzorické poruchy (vertigo a tinitus)  

• poruchy erektilní potence 

• prevence infarktu myokard 

• diabetická retinopatie. 

[SLÍVA, 2006] 

 

2.10.1 Ginkgo a CNS 

 Mozek funguje správně, jestliže má dostatek mozkových přenašečů, 

neurotransmiterů, které jsou aktivní. Mnoho psychických nemocí je zapříčiněno jejich 

nedostatkem, což je typické pro stárnutí. A právě ginkgo zajišťuje, aby měly 

neurotransmitery jako dopamin,  noradrenalin, acetylcholin v mozku dostatek receptorů 

a mohly působit účinně.  

Všechny buňky potřebují k životu kyslík, to platí i o mozkových. 

Kardiovaskulární systém není vždy schopen zajistit dostatečný přívod kyslíku, což 
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může způsobit hypoxii. To opět zlepšuje ginkgo. S tím souvisejí i účinky ginkgo při 

demenci. [SMITH, 1998] 

 

 2.10.1.1 Kognitiva 

 Látky zlepšující funkci centrálního cholinergního systému. Mezi ně patří 

inhibitory acetylcholinesterázy a agonisté acetylcholinových receptorů, prekurzory 

acetylcholinu a látky, které posilují funkci cholinergního nervového systému.  

 

2.10.1.2 Demence 

 Je to duševní nemoc, způsobená degenerativními změnami v mozkové tkáni. V 

mozkové tkáni ubývá acetylcholin, který mozek potřebuje k přenosu nervových 

vzruchů. Při jeho nedostatku si nejsou schopny mozkové buňky vyměňovat informace. 

 

2.10.1.3 Alzheimerova choroba 

 Je to neurodegenerativní onemocnění mozku, kdy dochází k postupné demenci. 

Příčina není přesně známa. Způsobuje poruchu nebo úpadek činnosti mozku. Dochází 

k zániku mozkových buněk, ke změně látkové přeměny v mozku.  

Projevuje se poruchou kognitivních funkcí - myšlení, paměti a úsudku. Tuto 

nemoc poprvé popsal německý lékař Alois Alzheimer. Dnes touto chorobou trpí každý 

dvacátý člověk nad 65 let. Po 80. roce věku každý pátý člověk. Důležitou roli tedy hraje 

věk, dále jsou postiženy více ženy, kde hrají roli hormony a také dědičnost. Důležité je 

také trénovat mozek. „Spouštěč“ této nemoci není dosud znám, ale může to být i virová 

infekce, toxické prostředí nebo snížená imunita.  

Počáteční stadium nemoci se špatně poznává, protože zapomnětlivost se často 

přisuzuje stáří. Včasná diagnóza může průběh onemocnění výrazně zpomalit. Tato 

choroba se nedá vyléčit, avšak včasná léčba může výrazně oddálit propuknutí nemoci 

v plné síle. Základem léčby jsou kongnitiva, která pomáhají obnovit potřebné množství 

acetylcholinu. Alzheimerova choroba a jiné poruchy výkonnosti mozku hlavně 

v počátečním stadiu patří mezi hlavní indikační skupiny ginkgo biloba.  

[www.tigis.cz, 5] 
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2.10.1.4 Klinické studie pozitivní 

 V roce 1995 – 1997 byla provedena studie s extraktem EGb 761 a placebem při 

léčbě Alzheimerovy choroby a infarktové demence u 309 pacientů o dobu 52 týdnů při 

denní dávce 3 tablety. Tato studie prokázala zlepšení u 37 % pacientů.  

Němečtí vědci vydali studii o léčení 60 pacientů trpících mozkovou 

nedostatečností a depresemi pomocí ginkgo. Dostávali denně 160 mg ginkgo po dobu  

6 týdnů, výsledek byl pozitivní. Některé ze symptomů onemocnění po dvou týdnech 

zmizely. Po šesti týdnech se zlepšilo 11 z 12 symptomů u lidí, kteří se léčili pomocí 

ginkgo.  

Ginkgo může zlepšit paměť i u mladých lidí. V Paříži dostávalo 8 mladých žen  

ve věku 25 - 40 let placebo nebo různou koncentraci ginkgo -  120 mg, 240 mg, 600 mg. 

Za hodinu absolvovaly náročné testy na krátkodobou paměť. Ty, které braly 600 mg 

ginkgo měly mnohem lepší výsledky, než ty, které braly placebo. Ženy, které braly 

dávky menší, měly výsledky srovnatelné s placebem. O účincích ginkgo na zlepšení 

paměti proběhla stovka studií. Vždy s kladným výsledkem.  

Experimenty s laboratorními zvířaty prokázaly, že ginkgo pomáhá při regeneraci 

nervové buňky, v časopise Pharmacology se popisuje, že byly léčeny kočky 

s onemocněním CNS 30 dní pomocí ginkgo a objevily se známky uzdravení.  

[SMITH, 1998; BARTOUŠEK, 2006] 

 

2.10.1.5 Klinická studie negativní 

 V nedávné době však v roce 2008 provedl doktor Steven Dekosky ve Virginii 

studii s 3100 dobrovolníky ve věku 75 a více let, kteří měli buď normální duševní 

funkce, nebo mírnou kognitivní poruchu. Všichni brali dvakrát týdně placebo nebo 240 

mg výtažku z ginkgo biloba denně. Vědci potom testovali paměť každých šest měsíců 

po dobu šesti let.  

Doktor Dekosky byl zklamaný, prý je to mylná myšlenka užívat ginkgo biloba 

při Alzheimerově nemoci. Výsledky studie jsou rozporuplné. Přesto se prý stalo ginkgo 

neprávem fenoménem a velmi výnosným obchodem. Dle Dekoskyho existují ze 

šestileté studie dva závěry. 

 Za prvé je ginkgo neefektivní v boji s Alzheimerovou chorobou a za druhé, že 

je relativně bezpečný v užívání. 

The Natural Products Association, společnost prodávající výrobky z ginkgo 

biloba, vydala prohlášení, že nový výzkum nemůže být použit pro jasné závěry, protože 
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průměrný věk dobrovolníků byl skoro 80 let. Proto se zjištění nevztahují na běžnou 

populaci. [HÁLA, 2009] 

 

2.10.1.6 Volné radikály 

 Volné radikály zvyšují oxidativní charakter a napomáhají redoxním reakcím ve 

vnitřním prostředí organismu (krev, buňky, tkáně), snižují hladinu antioxidantů. Jsou 

schopny poškodit všechny buňky v těle. Obsahují jeden nepárový elektron. Již jediný 

radikál může způsobit řetězovou reakci a na konci může být až rakovina. Volné radikály 

se vytvářejí v těle jako důsledek rozdílné síly vazby uvnitř sloučenin v našem těle. 

Jejich vzniku nemůžeme zabránit, neboť se uvolňují v buňkách díky vdechnutí kyslíku, 

změnou teploty, UV zářením.  

Pro naše tělo jsou prospěšné v likvidaci patogenů, které pronikají do těla, ale to 

platí pouze v případě, je-li v organismu rovnováha. Nadbytek těchto volných radikálů je 

pro tělo škodlivý, proto je organismus vybaven antioxidanty (zhášeči volných radikálů, 

inhibitory oxidace, které nadbytečné radikály likvidují).  

Ginkgo také chrání mozkové buňky tím, že posiluje jejich membrány a zbavuje 

je volných radikálů. Mozkové buňky obsahují největší procento tuků (ve formě 

mastných kyselin), ze všech orgánů v těle. Tyto kyseliny dodávají mozku vitalitu  

a pomáhají mozkovým buňkám bojovat proti volným radikálům, které jsou zodpovědné  

za jeho stárnutí. Volné radikály se váží na mastné kyseliny, zvláště když je zpomalený 

přívod kyslíku do mozku. Při této reakci se vytvářejí lipidové peroxidy, které poškozují 

buňky. Flavonoidy obsažené v ginkgo vychytávají volné radikály, a tím snižují tvorbu 

lipidových peroxidů.  

[ZITTLAU, 2007] 

 

2.10.1.7 Deprese 

 Příznaky deprese: únava a ztráta energie, pocit viny, nebo pocit, že člověk není 

užitečný, není radost ze života, poruchy spánku atd. Při testování ginkgo se docházelo 

často k poznatku, že zlepšuje i náladu.  

V jedné německé studii, která byla prováděná na 40 pacientech, kteří 

nereagovali ani na antidepresiva, se dávkou 240 mg ginkgo biloba zlepšila nálada.  

Avšak pacienti brali současně i antidepresiva, tak je možné, že ginkgo působilo 

na nervové buňky a prokrvení mozku zesilovalo účinek antidepresiv. Tento pomocný 

efekt ginkgo byl testován na kombinaci ginkgo a zázvor na úzkostné stavy.  
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2.10.2 Ginkgo a oběhový systém 

 Hlavní předností ginkgo je zlepšovat elasticitu krevních cév, a tím napomáhat 

k většímu výkonu oběhového systému. Ginkgo působí příznivě na kardiovaskulární 

problémy, vysoký tlak a zvýšený cholesterol.  

Terpenoidní ginkgolidy, jak jsem již uvedla, inhibují funkci aktivačního faktoru 

krevních destiček (PAF). Ginkgo zabraňuje PAF vázat krevní destičky, které způsobují 

krevní sraženiny, spasmy koronárních artérií.  

Při arterioskleróze se snižuje proudění krve v cévách, které se projevuje bolestmi 

nohou, hlavě při chůzi. Při arterioskleróze se ukládají estery cholesterolu v hladké 

svalovině stěn tepen (artérií). Postupně se působením volných radikálů oxidují 

lipoproteinové částice. Oxidace způsobí vznik vápenatých solí a ztuhnutí plastické 

struktury tepny, což má za následek spolu s tromby ischemizaci tkání, infarkt 

myokardu, cévní mozkovou příhodu. [SLÍVA, 2007] 

 

2.10.2.1 Raynaudův syndrom 

 Je záchvatovitá vazokonstrikce periferních částí těla, hlavně prstů nohou  

a rukou. Křečovité stahy drobných tepen vedou k poruše krevního zásobení těchto částí.  

Tyto záchvaty může vyvolat chlad nebo silné emoce. Příčina onemocnění není přesně 

známa, jde asi o funkční poruchu drobných tepen. Raynaud se roku 1862 domníval, že 

jde o aktivaci sympatiku. Zde je rovněž účinné ginkgo jako podpůrná léčba. 

 

2.10.2.2 Vysoký krevní tlak 

 Rizikové faktory vysokého krevního tlaku: nadváha, kouření, stres, nedostatek 

pohybu, dědičnost. O vysokém tlaku hovoříme při hodnotách 165 /95 mmHg.  

Ginkgo dilatuje cévy, čímž snižuje krevní tlak. Ginkgo nepatří ve snižování 

tlaku mezi hlavní léčivé přípravky. Je vhodná například i kombinace ginkgo a jmelí. 

 

2.10.3 Ginkgo a imunitní systém 

 Mezi hlavní příčiny snížení obranyschopnosti patří delší psychická a fyzická 

zátěž organismu a špatné stravovací návyky. Příznaky jsou: opakovaný výskyt 

infekčních nemocí, nachlazení, akné apod. Imunitní systém úzce souvisí s psychikou. 

Ginkgo opět chrání imunitní systém před útoky volných radikálů. Je dobrá kombinace 

ginkgo a ginseng, hlavě pokud je oslabení imunity důsledkem duševní stresové zátěže.  
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2.10.3.1 Artritida 

 Je zánětlivé autoimunitní onemocnění, při kterém se tělo obrací samo proti sobě. 

Imunitní systém se neorientuje a ničí zdravé buňky kloubů, což způsobuje bolestivé 

záněty. Zde opět působí terpenoidní ginkolidy inhibicí PAF. 

 

2.10.4 Ginkgo a dýchací systém 

 Ginkgo pomáhá při astmatu, zánětu průdušek, nachlazení. 

 

2.10.4.1 Zánět průdušek 

Zánět průdušek (bronchitida) se projevuje dráždivým kašlem, pálením na prsou. 

Příznaky se zhoršují obrannými reakcemi organismu, protože se snaží porazit infekci  

a zesiluje prokrvení průdušek, což způsobuje jejich otékání a dýchací potíže.  

Podle tradiční čínské medicíny pomáhají semena stromu ginkgo v léčbě kašle  

a bronchitidy. Na jakém principu nevíme. Vědci zjistili, že obsahové látky semen mají 

antibiotický účinek. 

 

2.10.4.2 Astma  

Astma bývá u 40 % způsobeno alergií. Astma patří mezi psychosomatické 

nemoci, protože k záchvatům dochází při duševním vypětí. Astmatické záchvaty také 

souvisejí s faktorem krevní srážlivosti, který spouští vylučování látek, které vedou 

k zúžení dýchacích cest. Zde opět působí terpenoidní ginkgolidy inhibicí PAF.  

Američtí pediatři používají při léčbě astmatických dětí výtažek z ginkgo, protože 

snižuje počet záchvatů, u starších astmatiků však moc nepůsobí, protože u nich nebývají 

dýchací potíže vyvolány alergiemi. 

 

2.10.5 Ginkgo a smysly 

 Na všechno, co v životě děláme, potřebujeme svoje smysly. Ginkgo působí na 

dva z našich smyslů: zrak, sluch.  

 

2.10.5.1 Zrak 

Ginkgo má z oka největší vliv na sítnici, která je zranitelná škodlivostí volných 

radikálů.  

Hlavně lidé trpící cukrovkou mají sklony k poškození buněk v sítnici. Cukrovka  

poškozuje sítnici tím, že ztlušťuje základní membrány v sítnicových kapilárách. Studie 
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byla provedena na krysách, u krys s cukrovkou se při léčení ginkgo ukázalo zlepšení 

jejich sítnic. Zde je na místě užívat kombinaci ginkgo a lutein. [ZITTLAU, 2007] 

 

2.10.5.2 Sluch 

 Tinitus je hučení v uších, časté u starých lidí. Jde o pískání, zvonění, bzučení 

v uších. Začíná nedostatečným prokrvením a nedostatkem kyslíku ve smyslových 

buňkách ve vnitřním uchu. Ginkgo podporuje zásobení kyslíkem, proto je účinné také 

v této  léčbě.  

Vědecké studie jsou v tomto směru dost rozporuplné. Na univerzitě 

v Birminghamu provedli studii na 978 pacientech, kteří trpěli tinitem, pacienti brali 12 

týdnů ginkgo a zlepšení nastalo pouze u 10 %. Což je stejný výsledek jako u pacientů co 

užívali placebo.  

Dnes již známe okolnosti vzniku tinitu, tak je jasné, proč byly takové výsledky. 

Prostředky podporující prokrvení, mezi které patří i ginkgo biloba, jsou účinné pouze 

v počátečním stadiu nemoci, jsou-li poškozeny jen smyslové buňky tzv. vlasové buňky 

ve vnitřním uchu. Později je ginkgo bez šance, protože se nemoc přesouvá do 

nervových drah a mozku. [bylinky.abecedazdravi.cz , 2] 

 

2.10.6 Premenstruační syndrom 

Ginkgo je schopno potlačovat určité problémy spojené s premenstruačním 

syndromem (PMS). Premenstruační syndrom začíná většinou týden před menstruací, 

postihuje asi 90 % žen, které pak nejsou schopné se plně věnovat denním činnostem.  

Hlavními příznaky jsou podrážděnost, nervozita, deprese a únava. Ženy mají 

také fyziologické symptomy zadržování vody v těle, oteklá a citlivá prsa, bolesti hlavy  

a zad, oteklé nohy a křeče.  

Vědci ve Francii provedli několik testů na ženách, u kterých se projevovalo 

zadržování vody již 11 let. Důležitým testem byl Landisův test a spočíval v tom, že 

pacientky dostaly injekci albuminu (druh proteinu), označenou radioizotopem, který 

může proudit celým tělem. Skupina pacientek se rozdělila na dvě části. V první skupině 

vědci zjistili, že albumin z cév proniká do tkáně, hlavě nohou. Tyto ženy byly léčeny po 

dobu 1 - 2 měsíců denní dávkou 160 - 200 mg ginkgo. Za dva měsíce měla každá 

z těchto žen normální hodnoty  Landisova testu - žádné prosakování bílkoviny do tkáně.  
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2.10.7 Impotence 

 Impotence je neschopnost dosáhnout nebo udržet erekci. Hlavní příčinou bývá 

arterioskleróza. Stres, únava, pocity úzkosti bývají často příčinou krátkodobé 

impotence. U dlouhodobé jde většinou o fyziologický problém např. vysoký krevní tlak, 

nedostatek testosteronu, vedlejší účinky užívaných léků, poškozené cévy.  

Jak jsem již několikrát napsala, ginkgo pomáhá při všem, co je spojené 

s prokrvením, protože inhibuje PAF, tudíž je účinné i na prokrvení penisu.  

Jen pro zajímavost jako afrodisiakum používal ginkgo i sám Geothe. Vědecké 

studie o účincích na libido jsou v tomhle ohledu dost rozporuplné. Ztráta libida  

a porucha erekce mají totiž většinou spoustu příčin. Ginkgo dokáže pomoci pouze  

jedná-li se o problém s nedostatečným prokrvením.  

V jedné studii 60 mužů, kteří měli problémy s erekcí, užívalo 60 mg extraktu 

z ginkgo denně po dobu 12 - 18 měsíců. Na konci studie polovina mužů dosáhla erekce 

a u dalších došlo k výraznému zlepšení. Další americká studie byla provedena na 

pacientech, kteří užívali antidepresiva a porucha erekce byl následek tohoto užívání. 

V tomto případě činila léčba ginkgo úspěch u 80 % mužů.  

Myslím si, že užívat ginkgo nebo přípravky s ginkgo na poruchu erekce je 

mnohem bezpečnější, než užívat jiné HVLP např. Viagru nebo Cialis, které mají značné 

nežádoucí účinky.  

[SMITH, 1998,] 

 

2.10.8 Ginkgo a homeopatie 

Homeopatie, založená Samuelem Hahnemannem, využívá principu podobnosti, 

na rozdíl od klasické medicíny, která léčí na základě protikladů. Homeopatie použije 

prostředek, který ve velké dávce určitou nemoc způsobuje a naředí jej na nízkou 

koncentraci. 

 Matečná tinktura se ředí formou potencování, vznikají tzv. potence. V případě 

ginkgo je homeopaty používaná matečná tinktura nebo zředění do potence D3. 

Předepisuje se 5 - 10 globulí 3 - 4x denně. 

 V homeopatii se ginkgo používá od poloviny minulého století. Ginkgo biloba 

chybí v klasickém díle homeopatie sepsané Samuelem Hahnemannem. Následovníci se 

snažili zařadit ginkgo mezi homeopatika.    

Byly vymezeny hlavní tři indikace: levostranný zánět mandlí, levostranné bolesti 

hlavy, křeče při psaní.  
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V díle Materia Medica of New Homeopathie Remediem z roku 1979 je napsáno 

o ginkgo, že se používá v těchto oblastech: iracionální strach, nejasný stav, potlačený 

vztek, malichernost. Tyto uvedené psychické indikace samozřejmě narazily v odborné 

medicíně na kritiku, protože diagnóza „nejasný stav“ je dost nepřesná.  

V současné době patří ginkgo mezi etablovaná homeopatika. Ginkgo biloba je 

registrovaný homeopatický přípravek. Vyrábí ho společnost Boiron. Je vázán na 

lékařský předpis. Je k dispozici v ředění 5 CH, 9 CH, 15 CH, 30 CH, 200 CH. Přípravek 

není hrazen z veřejného zdravotního pojištění. 

 Homeopatika mohou být předepsána na lišící se nemoci, v různém dávkování  

a ředění, dle stavu konkrétního pacienta. Proto nemůžeme u homeopatik uvést přesnou 

indikaci a dávkování. S výběrem vhodného léku musí poradit odborník homeopat. 

[ZITTLAU, 2007] 

 

2.11 Tradiční čínská medicína  

Za zemi původu ginkgo se udává dnešní Čína, kde jsou jeho výtažky důležitou 

složkou lidového léčitelství několik tisíc let. Tradiční čínská medicína (TČM) je jeden 

z nejstarších léčebných postupů na světě. Přesné počátky čínské medicíny nejsou 

známy, datují se asi 3000 let př.n.l. Nejstarší písemné dokumenty o tehdejší medicíně  

pocházejí z období vlády dynastie Shang (16. - 11. st.př.n.l.). 

 Důležité místo mezi lékaři této doby zaujímá Li Shizhen, který se věnoval 

medicíně od dětství. Vycházel z vlastních zkušeností a sestavil herbář. Vyvořil 

monumentální dílo Bencao gangmu (Osnova lékopisů), kde popisuje na více než 1 800 

léčivech novou klasifikaci. V tomto díle je obsaženo několik tisíc receptů a ilustrací. 

Kniha patří mezi základní díla čínské medicíny i v současnosti.  

Chen Noung (žil asi v letech 2800 př.n.l., v různých zdrojích se přesný letopočet 

liší), je nazýván otcem čínské medicíny a považován za prvního čínského sběratele 

bylin a  autora starověkého textu o léčbě Pen T´sao Ching v čínské Materia Medica,  

v něm jsou listy stromu ginkgo popsány jako ty, co podporují krevní oběh a plíce. Mezi 

drogami prvního čínského lékopisu nechybělo ginkgo. 

 Objevitelem léčivých bylin je podle čínské tradice Šen Nong  a jeho současník 

Huang Di Žlutý císař, který formuloval čínskou medicínu v knize Kánon vnitřního 

lékařství. Stará čínská medicína byla úzce spojena s náboženstvím - taoismem.  
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2.11.1 Taoismus, pět elementů 

Taoisté založili svou víru na světě, kde střídající se roční doby představují model 

pěti základních elementů, odrážejí růst a zánik vegetace. Model pěti elementů spojuje 

základní látky vodu, dřevo, oheň, zemi a kov.  

Každý element má odpovídající roční dobu, směr, barvu, orgány těla, emoce  

a chuť.  

Každý element podporuje nebo omezuje ty elementy, které s ním jsou spojeny 

v modelu a stejně se chovají příslušné orgány těla. Např. oslabená voda - ledviny může 

selhat při kontrole ohně - srdce, který poté zaútočí na kov - plíce. Čínský lékař se při 

astmatu soustředí spíše na posílení ledvin, než aby předepsal respirační léky.  

Pět elementů: oheň - srdce 

                      země - slezina 

                      kov - plíce 

                      voda - ledviny 

                      dřevo - játra. 

Čchi je energie a základ života. Projevuje se současně na psychické a fyzické úrovni.  

 

2.11.2 Jing - Jang 

Taoisté mají víru v duální podstatu všech věcí: Jing - Jang (obr. č. 9), jsou to 

sobě rovné, ale opačné síly, které řídí vesmír.  

Jing - tato síla se projevuje jako tma, chlad, klid, nečinnost a smrt. Jing je 

nehybnost, mokro, prázdnota, chronický stav. Při nedostatku je horko a sucho - opak, 

přibývá Jang. 

Jang - tato síla se projevuje jako teplo, hluk, světlo, tvar. Je to horko, sucho, 

akutní stav. Při nedostatku je chlad a vlhkost - opak, přibývá Jing. Jin a Jang se vztahuje 

i na lidské tělo. Potřeba dosažení rovnováhy mezi Jing a Jang je dobrou úvahou Žlutého 

císaře a je základní koncepcí čínské medicíny dodnes. [ODYOVÁ, 2003] 

 

 

 

Obr. č. 9: Symbol Jing a Jang. [www.google.cz, 10] 
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2.11.3 Využití listů ginkgo v tradiční čínské medicíně 

Nejdříve se listy doporučovaly k zevnímu použití u kožních nemocí, k vnitřnímu 

použítí až o několik let později. Čínští lékaři drtili listy ginkgo na kaši a vzniklou kaší 

léčili omrzliny, tady se jedná se o první použití ginkgo k prokrvení. Tato indikace 

představuje v dnešní moderní medicíně stěžejní místo. Listy také tišily průjem.  

Na astma se vdechovala pára čerstvě spařených listů. Listy pomáhaly i při 

mdlobách. I v moderních čínských lékopisech jsou listy a plody doporučovány na léčbu 

srdce a plic. [VALÍČEK, 1998] 

 

2.11.4 Využití semen ginkgo v tradiční čínské medicíně 

Podle filozofie Jing - Jang suchý prostředek - semena by měla pomáhat proti 

vlhkým nemocem jako jsou astma, kašel, otoky rukou a nohou v důsledku 

dlouhodobého působení vlhkého chladu, dále na podrážděný močový měchýř.  

Syrová semena mají ničit rakovinu (dnes jsou syrová semena považována za 

jedovatá), vařená nebo upražená mají podporovat trávení.  

Dokonce i v dnešní době jsou tato uvařená semena v Číně a Japonsku barvena na 

červeno a podávána jako tradiční chod při oslavách, kdy se lidé přejídají - pomocník při 

trávení. V Asii tedy byla jako první k léčebným účelům používána semena a ne listy. 

Z hlediska dnešní medicíny je tomu naopak. Podle vědeckých studií v posledních letech 

je léčivý účinek listů mnohem jistější a rozmanitější, než u semen. [VALÍČEK, 2001] 

 

2.11.5 Využití plodů v tradiční čínské medicíně 

 Zralé plody „ořechy“ ze stromu ginkgo byly v dávných dobách v Číně  

a v Jihovýchodní Asii považovány za delikatesu. Plody ginkgo z botanického hlediska 

nepatří mezi ořechy ani mezi ovoce. Ořech ginkgo je tvořen vnitřním jádrem semene 

s tvrdým obalem. Syrové jsou nepoživatelné, proto se vaří, pečou, praží a po tepelné 

úpravě jsou podobné pistáciím. Zralá semena 100 dní namočena do zeleninového oleje 

se užívala v Číně jako lék proti tuberkulóze. Také byla užívána na vyhnání střevních 

parazitů. 

  

2.11.6 Charakteristika ginkgo dle tradiční čínské medicíny 

Listy - povaha vyrovnaná, chuť hořká a sladká, tropismus k dráze plic, srdce  

a sleziny. Stahují plíce, zdrsňují střeva, vyrovnávají dušnost, vyživují krev a srdce. 

Nesmí se používat v případě syndromu plnosti. 
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Semena - povaha vyrovnaná, chuť sladká, hořká, tropismus k dráze plic a ledvin. 

Léčí astma, zastavují výtoky. Nesmí se užívat při odkašlávání hlenů. 

Kořen - má povahu vyrovnanou až mírně teplou, chuť sladká, tropismus k dráze 

plic a ledvin. Rozhojňuje, doplňuje prázdnotu. Nesmí se užívat v případě přeplněnosti 

chladu. [VALÍČEK, 2007] 

 

2.11.7 Srovnání tradiční čínské medicíny a západní medicíny 

V otázkách souvisejících se zdravím se dnes často hledá pomoc ve východních 

filozofiích, které mají za cíl udržovat harmonii v životě a v lidském těle. Východní 

filozofie se nebrání novým poznatkům, ale musí být vždy v souladu s jejich principy. 

Jako každá medicína, má i východní své nedostatky. Je to v léčbě především akutních  

a život ohrožujících stavů. Zde dominuje moderní medicína svými technikami. 

Východní medicína je zato velmi účinná při léčbě chronických onemocnění. 

Rozdíly začínají již v prevenci. My považujeme za prevenci hlavně pravidelné 

preventivní prohlídky, na východě se dává přednost soustavě cviků, které zajišťují 

proudění životní energie čchi ve správném směru a je snaha léčit nemoc před jejím 

propuknutím.  

 Západní medicína se zabývá důsledkem nemoci, zatímco východní medicína 

léčí hlavně příčinu nemoci, což si myslím, že je určitě lepší. Zavedení ginkgo biloba do 

moderní medicíny trvalo dlouho, protože listy a semena jsou pro část populace velmi 

silným alergenem a jedinci bílé rasy nemohli klasické čínské čaje a tinktury používat. 

Ve východní medicíně se užívala hlavně semena ginkgo na astma a kašel, dnes se užívá 

hlavně extrakt z listů ginkgo na celkové lepší prokrvení organismu. 

[HOFFMAN, 2008] 

 

2.12 Nežádoucí účinky a kontraindikace  

 Jsou popisovány vzácně a ojediněle. 

• gastrointestinální nežádoucí účinky jako nauzea, zvracení, průjmy  

•  bolest hlavy, alergické kožní reakce 

  Dle literárních údajů se u 8505 pacientů objevily nežádoucí účinky pouze u 33, 

což je 0,3 %, tedy dost málo. Ginkgo může zvýšit riziko krvácení, takže lidé, kteří mají 

tyto problémy, nebo užívají antikoagulační léky, by neměli ginkgo užívat. Také před 

plánovanou operací či stomatologickým zákrokem by se ginkgo nemělo užívat. 

Kontraindikací může být i přecitlivělost na některou obsaženou látku. 
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2.13 Lékové interakce 

 Hlavně flavonoidy obsažené v ginkgo výrazně inhibují účinek cytochromu P 450 

a tím zvyšují účinnost léčiv: 

• Warfarin – intracerebrální krvácení 

• antiagregační přípravky  

• nesteroidní antiflogistika - zvýšené riziko krvácivosti  

• thiazidová diuretika - hypertenze 

• antikonvulziva - riziko záchvatů epilepsie 

• inhibitory MAO - zvýšení nežádoucích účinků 

• inzulín - může ovlivnit sekreci inzulínu a tím hladinu glukózy v krvi.  

 

2.14 Toxicita 

Syrová semena obsahují ginkgotoxin, který může vyvolat bolestivé křeče. Při  

dlouhodobém užívání i smrt. Proto Číňané semena vařili, aby se tyto vlastnosti 

odstranily.  Listy ginkgo obsahují minimální množství ginkgotoxinu, který je odstraněn 

při výrobě extraktu. Kontakt se semeny ginkgo může způsobit vyrážku, svědění a 

alergickou reakci. V semench byl nalezen 4-0-metylpyridoxin, antagonista vitaminu B6. 

[nccam.nih.gov/health/ginkgo/, 3; VALÍČEK, 2001] 

 

2.15 Děti do 12 let 

 Vzhledem k tomu, že není dostatek klinických zkušeností s podáváním dětem, 

ginkgo biloba se nedoporučuje podávat dětem do 12 let. 

 

 

2.16 Těhotenství a laktace 

 V pokusech na zvířatech nebyly prokázány teratogenní účinky. U lidí nejsou 

k dispozici přesné farmakoepidemiologické záznamy. Přestože malformační nález nebyl 

dosud zaznamenán, užívání přípravku v době těhotenství a laktace se nedoporučuje.  

[BARTOUŠEK, 2006] 

 

2.17 Lékové formy 

 Ginkgo je k dostání ve formě sušených listů pro domácí výrobu čajů nebo 

výtažků, ve formě čajů, ve formě homeopatik, v tabletách, v kapslích, ve formě roztoků 
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a tinktur. Dále se ve formě tablet vyskytuje v různých kombinacích např. s hořčíkem, 

s lecitinem, ženšenem. Užívání tinktury je lepší z hlediska toho, že neobsahuje 

chemické přísady. 

 

2.18 Dávkování 

 Standardní dávka tablet extraktu (24 % flavonových glykosidů a 6 % 

terpenických laktonů) je v klinických studiích 40 mg  3x denně po jídle po dobu 6 - 8 

týdnů. Dávka tekutého extraktu z ginkgo je 0,5 ml 3 x denně. Klinické studie potvrzují, 

že denní dávka 120 - 140 mg standardizovaného extraktu je efektivní po delší době 

užívání 8- 12 týdnů.  

Doba léčby je dle závažnosti symptomů. Měla by trvat minimálně 8 týdnů. Po 30 

dnech by se měl zhodnotit zdravotní stav a upravit dávkování - zvýšit nebo snížit. 

Ginkgo se může užívat dlouhodobě.  

V České republice je vyhláškou o doplňcích stravy stanoveno nejvyšší přípustné 

množství v denní dávce na 2500 mg sušeného listu a 40 mg standardizovaného extraktu. 

 

2.19 HVLP 

Přípravky obsahují standardní extrakt, aby se dodrželo dávkování a bylo 

zajištěno správné složení. Většina HVLP obsahuje 40 mg extraktu. HVLP přípravky 

jsou částečně hrazeny zdravotní pojišťovnou, která hradí asi 70 - 80 Kč u balení 100 

tablet.  Doplatek pro pacienta je u 100 tablet asi 200 Kč. 

Mezi HVLP patří:  

• Ginkor fort cps. 

• Tanakan gtt. 

• Tanakan tbl. 

• Tebokan 4% gtt. 

• Tebokan 40 mg tbl. 

• Gingio tbl. 

 

Ginkor fort por. cps . 

Je na lékařský předpis jako jediný přípravek. Jeho složení: ginkgo bilobae 

extraktum 14 mg, Heptaminoli hydrochloridum 300 mg, Troxerutinum 300 mg v jedné 

tvrdé tobolce.  
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Indikace: venofarmakum. Je to kombinovaný přípravek s účinkem na cévy. 

Troxerutin snižuje patologicky zvýšenou cévní a buněčnou permeabilitu, redukuje cévní 

fragilitu, zvyšuje kapilární rezistenci a zlepšuje prokrvení. Heptaminol učinkuje 

kardiostimulačně a vasodilatačně. Extrakt ginkgo biloba působí vazodilatačně  

a antioxidačně. 

Přípravek je pouze pro dospělé. Při těhotenství a laktaci se nedoporučuje. 

Kontraindikace je s inhibitory MAO - hypertenze. Dávkování je  2x denně 1 tobolka. 

 

Tanakan por. gtt. sol. 30 ml, 90 ml 

Přípravek je volně prodejný. Jeho složení: ginkgo bilobae extraktum siccum 

normatum 40 mg v 1 ml perorálních kapek. 

Indikace: demence, vazodilatans, nootropikum, Raynaudův syndrom. Extrakt 

z listů působí vazodilatačně v arteriální oblasti, antiagregačně, snižuje kapilární 

permeabilitu - protiedémově, snižuje lipidovou peroxidaci. 

Přípravek je pouze pro dospělé. Při těhotenství a laktaci se nedoporučuje.  

Kotraindikace: salicyláty, barbituráty, epilepsie. Roztok obsahuje 59 % alkoholu. 

Dávkování: 1 ml 3x denně. 

 

Tanakan 40 mg por. tbl. 

Účinky a složení je stejné jako kapky. 

 

Tebokan 40 mg por. tbl. 

Přípravek je volně prodejný. Jeho složení: ginkgo bilobae extractum siccum 

normatum 40 mg v jedné potahované tabletě. 

Indikace: fytofarmakum, vazodilatans, demence. Účinek je stejný jako u Tanakanu. 

Extrakt z listů má účinek vazodilatační v arteriální oblasti, snižuje kapilární 

permeabilitu, tudíž působí protiedémově, snižuje lipidovou peroxidaci. 

 Přípravek není vhodný pro děti do 12 let. Při těhotenství a laktaci se 

nedoporučuje. Dávkování: 1 - 2 tbl. 3x denně po dobu 8 týdnů. 

Tebokan: balení po 20, 50, 100, 150, 200 tbl. 
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Gingio 80, 120  por. tbl. 

Přípravek je volně prodejný. Jeho složení: ginkgo bilobae extraktum siccum 

normatum 80 mg nebo 120 mg v jedné potahované tabletě. Balení obsahuje 30, 60, 120 

tablet. Účinky stejné jako u výše popsaného Tanakanu nebo Tebokanu. 

 

Gingio roztok por. gtt. sol. 

Přípravek je volně prodejný. Jeho složení: ginkgo bilobae extractum siccum 

normatum 40 mg v jednom  ml perorálních kapek. Balení: 100 ml, 2x100 ml, 3x100 ml. 

Účinky má stejné jako Tanakan. 

 

Gingio tablety por. tbl.  

Přípravek je volně prodejný. Jeho složení: ginkgo bilobae extectum siccum 

normatum 40 mg v jedné potahované tabletě. Balení obsahuje 30, 50,60, 90, 100, 120 

potahovaných tablet. Účinky stejné jako Tanakanu. 

[AISLP, 11] 

 

2.20 Volně prodejné přípravky  

V informačním systému AISPL parafarmaceutika jsem našla 322 přípravků, ve 

kterých je obsaženo ginkgo v různých formách čajů, tablet, roztoků, kosmetiky. 

Přípravky ginkgo biloba vyrábí mnoho firem, např. Walmark, Generica, Vita Harmony, 

Farmax. Do lékáren jsou dodávány v různých sílách (mg), např. 40 mg, 60 mg, 

v různém počtu tablet v balení a v kombinacích např. s vitamínem E, ženšenem, 

lecitinem, hořčíkem. Uvádím nejprodávanější volně prodejné přípravky. 

Přípravky s obsahem 40 mg extraktu ginkgo biloba, extrakt obsahuje 

24 % flavonových glykosidů a 6 % terpenických laktonů. 

 

 

Tablety:  

• Walmark: Ginkoprim - 150 mg hořčíku. 

• Walmark: MemoPlus - 2 mg vitaminu B6, 100 mg hořčíku, 30 mg kofeinu. 

• Walmark: Ginkgo biloba a Pupalka dvouletá - 250 mg pupalky dvouleté. 

• Royal plus: Ginkgo biloba.  

• Vitaharmony: Ginkgo.  
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• Generika: Ginkgo.  

• Urocont: Ginkgo-VIT E - 40 mg vitaminu E 

• Farmax: GingiMax. 

• Farmax: GingiMax a Lecitin - 1200 mg lecitinu. 

 

Přípravky s obsahem 60 mg extraktu ginkgo biloba, extrakt obsahuje 

24 % flavonových glykosidů a 6 % terpenických laktonů. 

 

Tablety: 

• Walmark: GinkoPrim Max - 150 mg hořčíku. 

• Simply you: GinkgoMax a Lecitin - 1200 mg lecitinu. 

• GS: Ginkgo 60 Redwin - 150 mg hořčíku, 50 mg extrakt z vinných hroznů 

ACTIVIN. 

• KRKA: Bilobil Duo - 100 mg ženšenu. 

 

Čajová směs: 

• Apotheke: Čaj pro dobrou paměť s ginkgo. 

• Apotheke: Echinacea s ginkgo bolibou. 

 

Zlepšení potence: 

• Simply You s.r.o.: Arginmax  pro muže - 23.7 mg ginkgo, 11 vitaminů, zinek 

selen, L-arginin, ženšen. 

 

Zlepšení zraku: 

• Glim care: Protectum ginkgo – lutein, 1 mg výtažku z borůvek. 

V porovnání s HVLP jsou volně prodejné přípravky dražší. 

 

Kosmetika: 

• Vichy Laboratories: Vichy lift activ noční - fytopeptidy. 

I v případě kosmetiky má ginkgo rozmanité možnosti. Krémy z jinanu jsou vhodné 

k péči o pleť po opalování, chladí, hydratují, zbavují pleť volných radikálů, působí 

protizánětlivě. Vyrábí se pleťová mléka, masky, pleťové vody s přísadou ginkgo biloba. 

[AISLP, 11] 
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2.21 Další zajímavosti 

 Jaroslav Foglar proslavil ginkgo v knihách o Rychlých šípech. Při slavnostním 

pojmenování ulice Jaroslava Foglara v Praze, byl vyhlášen Klub přátel stromu ginkgo. 

Cílem tohoto klubu je šířit poznatky ginkgo biloba. Členem klubu se může stát každý, 

kdo vysadí nový strom ginkgo a bude se o něj starat.  

Ginkgo biloba je mimořádně odolný vůči virům, mikrobům, hmyzu i zevnímu  

prostředí a klimatickým změnám. Na konci druhé světové války přežil i atomový 

výbuch v Hirošimě, v lokalitě, kde nepřežilo nic živého. I po této apokalypse na 

popáleném stromu vyrašily mladé výhonky. Proto je ginkgo nazýván „nositelem 

naděje“. Nevadí mu také znečištěné prostředí. 

  Jeho dřevo se využívá v Asii ke stavbě domů, protože ho nenapadají škůdci. 

Japonci také věří, že když si dům postaví vedle jinanu, přinese jim to štěstí. Strom 

ginkgo je předmětem uctívání, je to posvátný strom z východu, který je vysazován 

v blízkosti chrámů, svatyní a hradů i jako ochrana proti požáru. Některé ginkgo 

odolávají totiž požárům a úderům blesku. 

V Číně se ginkgo objevuje na malbách obrazů a keramiky, maluje se na meče, 

spony do vlasů, brože, náhrdelníky. V Japonsku se jeho motiv maluje na kimona, talíře, 

vázy aj. Ginkgo se také zobrazuje do účesů podle společenského postavení. Účes se liší 

tvarem, velikostí a umístěním chocholky. Samurajové a zástupci sumo nosí větší účesy, 

obchodníci menší. Ženy si také dělají tyto účesy. Stále se tradují u nevěst v Japonsku. 

[www.xs4all., 4] 

O ginkgo se píše v povídkách, básních a románech. Zbožňovatelem ginkgo byl 

také Johann Wolfgang Goethe, inspiroval ho k napsání básně „Ginkgo biloba“, kterou  

věnoval jedné dívce. Napsal ji v době, kdy se zabýval východní poezií a filozofií. 

Označoval tuto epochu ve svém životě za duševní a fyzické omlazení - ginkgo 

prostředek proti stárnutí. 

 V knihovnách na Dálném východě vkládají mezi stránky knih listy ginkgo, aby 

je nenapadli škůdci.  

V Japonsku je ginkgo chápáno i jako symbol plodnosti, díky svým výrůstkům, 

které připomínají ženská ňadra. Proto je ginkgo cílem pouti mladých žen, které  

u nich prosí, aby jim strom požehnal potomstvo. [ZITTLAU, 2007] 
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3 Praktická část 

 

3.1 Dotazníkové šetření 

Cílem praktické části absolventské práce je zmapovat informovanost veřejnosti  

o ginkgo biloba a jeho účincích formou dotazníkového šetření. Vypracovala jsem 

dotazník, který obsahuje 9 otázek. 

V deseti lékárnách jsem žádala pacienty o vyplnění dotazníku. Lékárny jsou různě velké 

a liší se i polohou. To znamená, že některé jsou v hypermarketu, jiné na náměstí nebo 

v nemocnici. Také jsem požádala personál v lékárnách o stručnou statistiku prodejnosti 

přípravků s obsahem ginkgo.  

Navštívila jsem odborného a praktického lékaře v okolí mého bydliště, abych 

zjistila, jaké mají zkušenosti s těmito přípravky.  

 Na dotazník odpovědělo 89 respondentů ze 100. 

  

 

Otázka č. 1 

Koupili jste si někdy ginkgo biloba? Např. Ginkoprim? 

 

Odpověď Počet procenta 

ano 79 79 % 

ne 10 10 % 

 

Otázka č. 2 

Na zlepšení jakého problému jste si koupili ginkgo biloba? 

 

Odpověď Počet procenta 

prokrvení končetin 45 57 % 

zlepšení paměti 24 31 % 

na bolest hlavy 3 4 % 

problémy se sluchem 5 6 % 

diabetická retinopatie 2 2 % 
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Otázka č. 3  

Doporučil Vám někdy ginkgo Váš lékař nebo lékárník? 

 

Odpověď Počet procenta 

ano 13 16 % 

ne 66 84 % 

 

Otázka č.4 

Získali jste informace o ginkgo z jiného zdroje? 

 

Odpověď Počet procenta 

televize 43 54 % 

internet 5 6 % 

časopis 20 25 % 

přátelé 12 15 % 

 

Otázka č.5 

Pozorovali jste nějaké zlepšení zdravotního stavu? 

 

Odpověď Počet procenta 

ano 65 82 % 

ne 14 18 % 

 

Otázka č. 6 

Vybíráte přípravek dle názvu firmy? 

 

Odpověď Počet procenta 

ano 21 27 % 

ne 58 73 % 
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Otázka č. 7 

Dáváte přednost nižší ceně? 

 

Odpověď Počet procenta 

ano 62 78 % 

ne 17 22 % 

 

 

Otázka č. 8 

Jaký je věk konzumenta? 

 

Věk Počet procenta 

20 - 40 12 15 % 

40 - 60 38 48 % 

60 a více 29 37 % 

 

 

Otázka č. 9 

Jaké je Vaše pohlaví? 

 

Odpověď Počet procenta 

žena 57 72 % 

muž 22 28 % 
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4 Diskuse 

 Z mého šetření vyplývá, že ginkgo respondenti znají. Dávají přednost nákupu 

přípravku v lékárně. Většině respondentům nedoporučil ginkgo lékař ani lékárník, znají 

ho převážně z reklamy, tudíž v prodejnosti vede Ginkoprim, jako nejdéle zavedený 

přípravek na trhu, od firmy Walmark. 

Dalším kritériem v nákupu je cena. Většina respondentů dává přednost nižší 

ceně nebo akční ceně, z toho vyplývá, že většině respondentům je jedno o jakého 

výrobce se jedná. 

Ginkgo kupují převážně ženy ve věku 40 let a více, hlavně na prokrvení 

končetin a k odstranění  pocitu studených nohou. Na druhém místě, dle dotazníkového 

šetření, je terapie zlepšení paměti. 

 V období zkoušek se zvyšuje zájem o ginkgo v populaci mladších lidí. Někdy 

dávají studenti přednost čajovým směsím s obsahem ginkgo před tabletami. 

 Většina respondentů vnímá po delší době užívání přípravku zlepšení zdravotních 

potíží. 

 Senioři kupují přípravky hlavně na radu lékaře a i z hlediska interakcí je to 

vhodné. Z odborných lékařů doporučuje ginkgo hlavně neurolog a na oddělení ORL, 

hlavně ušní oddělení.  

Zde také záleží na návštěvnosti obchodních zástupců různých firem a reklamě 

jejich produktů. Např. v nemocniční lékárně vede v prodejnosti přípravek  

GINKGO-VIT E, protože pacienti dostávají přímo od lékařů na ušním oddělení a 

neurologii letáček s tímto přípravkem.  

Praktický lékař i na neurologii předepisují pacientům také HVLP Tanakan, 

Tebokan. Tyto přípravky jsou částečně hrazeny zdravotní pojišťovnou a jsou 

v porovnání s volně prodejnými přípravky ginkgo biloba pro pacienty levnější. 

Hlavně po cévní mozkové příhodě se předepisují vyšší dávky Tanakanu nebo 

Tebokanu, až 6 tablet denně, s dobrými výsledky. Narůstá také demence Alzheimerova 

typu a ukazuje se, že vedle užívaných léků, např. z kategorie nootropik je vhodné 

nasazení extraktu z ginkgo biloba. Je možné jej užívat dlouhou dobu, i v prevenci, bez 

větších vedlejších účinků, takže jeho terpautické využití je bezpečné. 

Cíle práce, které jsem si na začátku stanovila byly splněny. 
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Závěr 

Hlavním cílem mé práce bylo zpracovat informace o historii a současném 

využití ginkgo biloba. První nálezy ginkgo jsou z období Permu z prvohor. Později bylo 

ginkgo považováno za vyhynulé, až v Japonsku ho objevil německý lékař a botanik 

Kaempfer a dovezl ho do Evropy.  

Ginkgo je dvoudomý, opadavý strom, který, i když má listy, řadíme mezi 

jehličnany. Jeho typickým znakem jsou listy se dvěma laloky. Ginkgo má i zvláštní 

způsob rozmnožování, podobný živočichům.  

Hlavní obsahové látky ginkgo flavonoidy a terpenoidní ginkgolidy, mají hlavně 

antioxidační účinky. Flavonoidy chrání kolagen cév před volnými radikály  

a ginkgolidy, hlavně ginkgolid B, mají antiagregační účinky. Jejich hlavním účinkem je 

dilatace cév prakticky kdekoli v těle a následné prokrvení organismu.  

V čínské medicíně, odkud ginkgo pochází, se využívala léčebně hlavně semena 

na astma a nemoci močového měchýře. V moderní medicíně jsou významnější listy, ze 

kterých se dělá standardizovaný extrakt a hlavním účinkem je prokrvení organismu. 

Preventivně se užívá proti náhlým mozkovým příhodám a infarktu myokardu  

i jako významný antioxidant. 

Léčebně se užívá jako doplňková terapie na začínající demenci, na začínající 

Alzheimerovu nemoc, po cévní mozkové příhodě, dále na zlepšení paměti, na 

odstranění pocitu studených nohou, na problémy se sluchem, na premenstruační 

syndrom, diabetickou retinopatii a vše co souvisí s dostatečným prokrvením organismu. 

Výsledky užívání ginkgo u pacientů po cévní mozkové příhodě jsou pozitivní, 

užívají se velké dávky přípravků s obsahem extraktu ginkgo jako doplňková terapie. 

Hlavně HVLP přípravky Tanakan a Tebokan. 

Cílem praktické části mé práce bylo zmapovat informovanost veřejnosti  

o ginkgo biloba a jeho účincích. Na základě dotazníkového šetření jsem zjistila, že 

ginkgo biloba většinou lidé znají, kupují ho v lékárně převážně ženy od čtyřiceti let na 

prokrvení končetin. Ve volném prodeji vede Ginkoprim, ale začínají se také dostávat do 

podvědomí pacientů méně známé přípravky s obsahem ginkgo, většinou je to 

kombinace ginkgo a lecitin nebo vitamin E. Jako podpůrný prostředek s dobrými 

výsledky na terapii různých problémů ho doporučují praktičtí lékaři, odborní lékaři na 

oddělení neurologie, ORL, ale také na psychiatrii.  
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Ginkgo biloba je strom, který je v mnoha směrech jedinečný a zvláštní. Přežil 

dobu ledovou a další klimatické změny a aktuálně nabízí  i v dnešní době pomoc při 

prevenci a terapii mnoha nemocí, které jsou výsledkem moderní civilizace. I když 

největší boom má asi za sebou, stále patří mezi používané terapeutické prostředky, 

jejichž výhodou je bezpečnost užívání.  
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Summary 

Ginkgo biloba, its use in prevention and treatment  in history and at present  

  

The main aim of the assignment is to process the information on the history and 

current use of ginkgo biloba. The partial aim is to monitor the public awareness of the 

effects of ginkgo biloba by the questionnaire.  

This tree, often called the oldest living fossil, fascinates me by  its longevity and 

resistance to the climate changes. The beginnings of the use of ginkgo go back to the 

ancient China and Japan. In China gingko is considered to be sacred.  

My assignment consists of two parts: theoretical and practical.  

In the theoretical part of my assignment there is mainly comparison of the use of 

ginkgo in contemporary and Chinese medicine. I present information about the history 

of ginkgo and its fossil records. I summarize  the findings of the characterization, 

propagation, cultivation and the content of active substances in ginkgo.  

Ginkgo is dioecious, deciduous tree, which belons to the pines. The leaves are 

divided into two lobes. The trees  like its habitat with plenty of space and sun, but 

tolerates the dusty environment of today's cities.  

In Chinese medicine,  mainly seeds were used, today the extract from the leaves 

has been used. The main content of the substance in ginkgo are flavonoids, terpenoids 

ginkolides A, B, C. Flavonoids have antioxidant effects, acting against arteriosclerosis 

and capillary fragility. Terpenoids ginkgolides have antiplatelet and antiinflammatory 

effects.  

The main therapeutic use is for CNS disorders, dementia, memory impairment, 

Alzheimer’s disease, disorders of peripheral circulation, vertigo, tinnitus, and 

cardiovascular diseases. It also acts against free radicals and has beneficial effects on 

the premenstrual syndrome and impotence.  

 Various studies on the effects of ginkgo were conducted. The results are largely  

positive. Ginkgo is used a lot especially in the USA, where the study lasting 6 years on 

the effects of ginkgo for Alzheimer's disease  has been conducted in 3 000 patients. The 

results are not very good, they show that ginkgo should be taken in the onset and the 

early stages of Alzheimer's disease, then it is not efficient too much. 

The over-the-counter  preparations containing ginkgo biloba are produced by a 

lot of companies. The above mentioned products  are delivered to pharmacies in 
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different strengths of the therapeutical substance e.g. GinkoPrim from the company 

Walmark that contains  the ginkgo biloba extract 40 mg and also magnesium. 

Magnesium has its beneficial effects on the nervous system and seizures.  

The extract of ginkgo biloba is also included in mass manufactured 

pharmaceutical products as Tanakan. Ginkgo is available in various dosage forms as in  

tablets, tinctures, drops, teas. It is also used in cosmetics.  

The practical part of the assignment is focused on the survey  in the pharmacies 

finding out the rate of information about ginkgo biloba. From my investigation the 

result shows that ginkgo is mostly sold to women after 40 years. They observe the 

positive effects for the blood circulation in the limbs and in improving memory. The 

above mentioned preparations are sold mainly in pharmacies.  
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Přílohy 
 
Příloha 1 
                                           VOŠ MILLS, s.r.o., Čelákovice  
                                                        Alena Frýbortová 

Dotazník je zaměřený na zjištění informovanosti o ginkgo giloba (jinan dvoulaločný) 

Prosím zakroužkovat odpověď. 
 

1. Koupili jste si někdy ginkgo biloba? Např. GinkoPrim 
a) ano 
b) ne 
 
2. Na zlepšení jakého problému jste si koupili ginkgo biloba? 
a) na prokrvení končetin (studené nohy) 
b) na paměť 
c) na bolesti hlavy 
d) na problémy se sluchem (tinnitus) 
e) diabetická retinopatie 

 
3. Doporučil Vám někdy ginkgo biloba Váš lékař nebo lékárník? 
a) ano 
b) ne 

 
4. Získali jste informace o ginkgo z jiného zdroje? 
a)  televize 
b) časopis 
c) internet  
d) přátelé 

 
6. Pozorovali jste nějaké zlepšení zdravotního stavu? 
a) ano 
b) ne 

 
6. Vybíráte přípravek dle názvu firmy? 
a) ano 
b) ne 

    
7. Dáváte přednost nižší ceně? 
a) ano 
b) ne 

 
8. Jaký je věk konzumenta? 
a) 20-40      b) 40-60     c) 60 a více 
 
9. Jaké je Vaše pohlaví? 
a) Žena 
b) Muž 

 
                                                   Děkuji za Váš čas a spolupráci 



46 
 

Příloha 2 
 
 

   

 

 

     Přípravky ginkgo biloba s obsahem 40 mg extraktu. [vlastní, 2010] 
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Příloha 3 

 

 

 

 

 

 
     Přípravky s ginkgo biloba s obsahem 60 mg extraktu. [vlastní, 2010]  
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Příloha 3 
 
 
 
 

 
 

                              Přípravky HVLP. [vlastní, 2010] 
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