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J: АНТИИНФЕКЦИОЗНИ ЛЕКАРСТВА ЗА СИСТЕМНО 
ПРИЛОЖЕНИЕ (ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE) 

 

С КЛИКВАНЕ ВЪРХУ ЗАГЛАВИЯTA СЕ ОТИВА В ОСНОВНИЯ ТЕКСТ. 

 

J01 АНТИБАКТЕРИАЛНИ СРЕДСТВА  

J02 АНТИМИКОТИЦИ ЗА СИСТЕМНО ПРИЛОЖЕНИЕ  

J04 АНТИМИКОБАКТЕРИАЛНИ ЛЕКАРСТВА  

J05 АНТИВИРУСНИ ЛЕКАРСТВА ЗА СИСТЕМНО ПРИЛОЖЕНИЕ  

J06 ИМУННИ СЕРУМИ И ИМУНОГЛОБУЛИНИ  

J07 ВАКСИНИ 

 

 АНТИИНФЕКЦИОЗНИТЕ ЛЕКАРСТВА се отличават със селективна токсичност. В зависимост 

от произхода, химическата структура, фармакодинамиката и основните показания те се разделят на 

няколко основни групи: 

 Противомикробни лекарства. Прилагат се за етиотропно лечение на заболявания, причинени от 

различни видове коки, бактерии, рикетсии, вируси, гъбички и др. Те включват АБС (антибиотици, 

хинолони, сулфонамиди, нитрофурани, оксихинолини, антимикобакте-риални средства), антилуетични 

средства, АВС, АМС и др. 

 Противопаразитни лекарства. Прилагат се за етиотропна терапия на протозоози, хелминтози, 

краста, въшливост и др. Към тях се отнасят антипротозойни (антималарийни, антиамебиазни, 

антитрихомонасни и др.), антихелминтни, скабицидни, педикулоцидни и други лекарства. 

 Антисептици и дезинфектанти. Използват се предимно като профилактични средства, 

предпазващи от развитие на инфекция. 

 Имуноглобулини, антитоксични серуми и ваксини. Представляват биопродукти, създаващи 

имунитет срещу различни инфекциозни причинители. 

 

J01 АНТИБАКТЕРИАЛНИ СРЕДСТВА (АБС)  
 

 Антибиотици: бета-лактами (пеницилини, цефалоспорини, карбапенеми, монобактами), 

тетрациклини и глицилциклини, амфениколи, аминогликозиди и аминоциклитоли, макролиди и 

кетолиди, линкозамиди (линкозамини), гликопептиди, липопептиди, стрептограмини, 

фосфомицини, полимиксини и др. 

 Синтетични АБС: хинолони, сулфонамиди, сулфонамиди/триметоприм, оксазолидинони, 

оксихинолини, нитрофурани 

 Антимикобактериални средства (антибиотици и синтетични препарати) 

 

J01A Антибактериални средства за системно приложение 
 

  Важно практическо значение за провеждане на РАЦИОНАЛНА АНТИБАКТЕРИАЛНА ТЕРАПИЯ 

имат някои основни принципи, отразяващи натрупания многогодишен клиничен опит:  

(1) При всеки отделен болен е необходимо да се реши дали той изобщо се нуждае от антибиотична 

терапия. Прилагането на противомикробни средства само като «антипиретици» води до сериозни 

диагностични и лечебни затруднения.  

(2) Най-ефективна е ранната терапия, защото в началото на инфекциите микроорганизмите се 

размножават бързо и са най-чувствителни към противомикробните средства.  

(3) Избраният въз основа на клиничното и микробиологичното изследване препарат трябва да се 

прилага в достатъчно високи дози. Използването на ниски дози често води до развитие на 

резистентност.     

(4) Оралното прилагане е много удобно за болния, но при спешни случаи, повръщане или лоша 

чревна резорбция се предпочита венозното или мускулното прилагане на антибиотиците. 

(5) Антибиотичната терапия не трябва да се спира или променя неоснователно. В повечето случаи 

за откриване на липса на ефект от една антибиотикотерапия при остри инфекции е необходимо най-

малко тридневно приложение на препарата.  
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(6) Не трябва да се употребяват без достатъчно основание едновременно два или повече 

антибиотика поради увеличаване на честотата и разнообразието на НЛР. В клиничната практика има 

тенденция към монотерапия, провеждана с високоактивни широкоспектърни препарати (предимно 

бета-лактами, ко-тримоксазол, терациклини, флуорохинолони).  

(7) Комбинирана антибактериална терапия е необходима: за предотвратяване развитието на 

резистентност при туберкулоза и лепра; за профилактика на масивна контаминация при големи 

операции; при инфекции, развили се в областта на импланти; за лечение на вътреболнични инфекции; 

за разширяване на противомикробния спектър при критични инфекции с неидентифициран причинител, 

като например аминозиди с пеницилини при септицемия; при гангрени, причинени от аеробни и 

анаеробни микроорганизми; за лекуване на смесени бактериални инфекции например при чревна 

перфорация; за лечение на инфекции у имунокомпрометирани пациенти; за получаване на синергичен 

ефект (напр. сулфаметоксазол/триметоприм при пневмония, причинена от Pneumocystis carinii).  

(8) Поради потискане на имунната система особено от противомикробни средства, потискащи 

биосинтеза на нуклеинови киселини и протени, е рационално при рецидивиращи бактериални и 

вирусни инфекции противомикробната терапия да се комбинира с имуностимуланти. 

(9) При УБФ е много важно да се проследява (мониторира) плазмената концентрация на АБС, 

излъчващи се предимно с урината (-лактами, аминозиди, полимиксини, хинолони, нитрофурани).  

(10) В много случаи (особено при остри инфекции) терапията продължава три дни след клиничното 

оздравяване (нормализиране на т.т. и др.). При някои заболявания (уроинфекции) е необходимо и 

микробиологично потвърждение (проведено поне 2 дни след спиране на лечението) за излекуване на 

болния, защото изчезването на клиничната симптоматика нерядко предшества пълното унищожаване 

на микроорганизмите.  

(11) От гледна точка на терапията инфекциите могат да се разделят на две основни групи: а) 

инфекции, при които изборът на антибиотик е възможен веднага след определяне на клиничната 

диагноза, защото причиняващият микроорганизъм е винаги един и същ и е чувствителен към 

определени антибиотици, напр. някои инфекции от хемолитични стрептококи (скарлатина, класически 

еризипел, ревматизъм), сифилис, петнист и коремен тиф; б) инфекции, при които изборът на 

антибиотик се прави едва след микробиологичното идентифициране на причинителя (урокултура, 

хемокултура) и след антибиотикограмата. В този случай е възможно: а) инфектиращият 

микроорганизъм да не се идентифицира от клиничната диагноза (напр. бронхопневмония, менингит, 

уроинфекции); б) инфектиращият микроорганизъм се идентифицира от клиничната диагноза, но 

чувствителността му към антибиотиците остава неясна (напр. карбункул, флегмон, туберкулоза). 

(12) Антибактериална профилактика е необходима при операция, свързана с чревна резекция; 

остър апендицит; колоректални операции; ампутации; в кардиоваскуларната хирургия; неврохиругията 

и др. Ако АБС се инжектират  мускулно, прилагането им стартира още по време на премедикацията на 

болния. Ако обаче те се прилагат венозно, първото им инжектирaне се прави по време на въвеждане на 

пациента в наркоза. Обикновено тази профилактика продължава не повече от 48 h. Антибактериална 

профилактика трябва да се провежада също на лица, които са имали контакт с болни от менингококов 

менингит, дифтерия и коклюш; пациенти с изразена неутропения (В този случай може да се очаква 

развитие обикновено на Грам-отрицателни бактериални инфекции); ухапвания от животни и хора (за 

предотвратяване развитието на стрептококови, стафилококови и анаеробни инфекци, а също – на 

сепсис); деца на майки, в чийто храчки са установени туберкулозни микобактерии; пациенти с 

рекурентни цистити, причинявани най-често от коли-бактерии и фекални анаероби; рани, замърсени с 

тетанични бацили; остър ставен ревматизъм (атакуват се стрептококи от група А); установяване на 

бактериурия след катетъризация или цистоскопия; екстракция на зъби или периодонтални операции 

при болни с клапни пороци, изкуствени сърдечни клапи, хроничен тонзилит, ЗД. 

(13) За предотвратяване развитието на дисбиоза и едногенни суперинфекции (орална кандидоза, 

Clostridium difficile псевдомембранозен колит и др.) при използване на широкоспектърни АБС се 

препоръчва комедикация с пробиотици и синбиотици, витамини от група B и АМС. 

(14) Всеки нов курс с бета-лактами и аминозиди започва след отрицателна скарифика-ционна проба 

за чувствителност.  

(15) Честото и недостатъчно добре преценено използване на фитопрепарати, ХПП, ХД или 

други БАД вместо съответните антиинфекциозни средства не рядко крие сериозни здравани 

рискове, финансови загуби, пропуснати ползи и загубено време. 

 

J01AA Тетрациклини и глицилциклини 
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 Тетрациклините (Doxycycline, Methacycline*, Minocycline*, Tetracycline) и глицил-циклините 

(Tigecycline) потискат свързването на аминоацилния комплекс на тРНК към 30S субединицата на 

рибозомите и блокират протеиновия синтез в микроорганизмите. Те са широкоспектърни и имат 

бързо проявяващ се бактериостатичен ефект върху екстра- и интрацелуларни микроорганизми. 

Най-активни са по отношение на инфекции, причинени от H. influenzae, Brucella, Bacteroides, Rickettsia, 

Chlamydia и Mycoplasma. Повлияват също холерни вибриони, H. pylori, стафилококи, гонококи,  

спирохети и някои протозои. Намират приложение при амебни инфекции и за профилактика на 

малария. Не повлияват P. aeruginosa, Serratia, Proteus, Providencia. 

 

DOXYCYCLINE – INN (АТС код: J01AA02) 

●Doxycyclin („Актавис” ЕАД) – капсули 100 mg (оп. 6 бр.). ●Doxycyclin Stada® (Stada 

Arzneimittel AG) – диспергиращи се таблетки 100 mg (оп. по 6, 10 и 20 бр.). ●Vibramycin® 

(Pfizer Europe EEIG) – диспергиращи се таблетки 100 mg (оп. 10 бр.). ▼Доксициклин има СЧ 

резорбция над 90%, t1/2 20 h, СПП 85%, уринна екскреция 35%/24 h и добро вътреклетъчно 

разпределение. При болни с УВФ неговото елиминиране се забавя значително по-слабо в 

сравнение с други тетрациклини. Доксициклин се свързва се с 30S рибозомната субединица, 

блокира протеиновия синтез и действа бакериостатично върху Грам-положителни 

микроорганизми – аеробни коки (стафилококи, вкл. продуциращите пеницилиназа и 

стрептококи, вкл. S. pnеumoniae), аеробни спорообразуващи бактерии (Bacillus anthracis), 

аеробни неспорообразуващи бактерии (Listeria monocytogenes), анаеробни спорообразуващи 

бактерии (клостридии); Грам-отрицателни микроорганизми – аеробни коки (гонококи) и 

аеробни бактерии (E. coli, салмонели, шигели, ентеробактерии, клебсиели, B. pertussis). 

Повлиява още рикетсии, микоплазми, хламидии. Проявява хемошизонтоцидно действие, 

което се развива бавно. Ефективен е срещу хлороквин-чувствителни и хлороквин-

резистентни плазмодии (P. falciparum, vivax, ovale et malariae). Резистентни на 

доксициклин са: P. aеruginosa, Serratia spp., Proteus spp., повечето щамове на B. fragilis. 

Доксициклин е активен по отношение на одонтогенни инфекции, предизвикани от 

Actinobacillus actinomycetemcomitans, Eikenella corrodens, Porphyromonas gingivalis, Prevotella 

intermedia, Fusobacterium nucleatum, Tannerella forsythensis, спирохети. В субантибактериални 

дози той потиска колагеназите и силно намалява активността на остеокластите, поради което 

е ефективен при пародонтити. В същите ниски ДД доксициклин потиска ангиогенезата и 

метастазирането на аденокарцином на  простатата в костите. 

Показания: Пневмония, бронхит, плеврален емпием, ангина, синузит, холецистит, 

пиелонефрит, ендометрит, простатит, луес, гонорея, инфекции на СЧТ, бруцелоза, 

рикетсиози, хламидийни инфекции, остеомиелит, флегмони, абсцеси, фурункулоза; за 

химиосупресия на малария; остри денто-алвеоларни инфекции, произхождащи от пулпата; 

язвен гингивит; периодонтален абсцес; перикоронарит, пародонтит и др.  

Рисковa категория за бременност: D. 

Рискова категория за кърмене: L3, L4 (при хронично приложение). 

Приложение: (1) Като антибактериално средство на възрастни обикновено доксициклин 

се прилага орално в ДД 200 mg първия ден и по 100 mg в следващите дни. (2) При хронични 

уроинфекции се приемат по 200 mg на ден през целия лечебен курс. За лечение на 

гонококoв уретрит се приемат орално еднократно 300 mg доксициклин. При трудно 

повлияващ се гонококов уретрит доксициклин се предписва по 100 mg/12 h в продължение на 

3–4 дни при мъже. Курсът на лечение при жени в този случай е по-дълъг. (3) Доксициклин се 

прилага за химиосупресия (профилактика) на малария в Тайланд и Камбоджа, където има 

ендемични райони на полирезистентните  P. falciparum. В този  случaй на възрастни той се 

назначава орално в ДД 100 mg 1 ден преди и по време на целия престой в ендемичния район 

и още 28 дни след напускането му. (4) В субантибактериални ДД доксициклин се прилага 

системно като адювантна терапия на пародонтит при деца над 12 г. и възрастни, както и 

при болни с генерализиран и бързо прогресиращ рефрактерен пародонтит. За тази цел за 

първи път в САЩ е регистриран прапаратът Periostat* (tabl. 20 mg), който сега е допуснат за 

употреба и в някои Европейски страни. Прилаган в дози 20 mg два пъти дневно в 

продължение на 3 до 9 (3 пъти по 3) мес., той инхибира колагеназите (матрични 

металопротеинази), които се освобождават в гингивалната тъкан и гингивалната цервикална 

течност в резултат на локален възпалителен отговор към одонтогенни бактериални токсини. 

Повишената колагеназна активност оказва деструктивен ефект върху периодонталните 

тъкани. Допълнително Периостат намалява активността на остеокластите. Лечението с 
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Periostat* значително намалява дълбочината на венечните джобове и подобрява 

прилепването на венците към зъбите, предотвратява загубата на зъби. Лечението с Periostat 

задължително се предхожда от цялостно механично отстраняване на зъбния камък и 

почистване на венечните джобове под местна анестезия от квалифициран дентален медик – 

супра- и субгингивален scaling. За успешното лечение е задължителна добрата орална 

хигиена. (5) Като антибактериално средство при деца над 12 г. доксициклин се прилага 

орално в доза 4 mg/kg първия ден и 2 mg/kg – в следващите дни. При тежки инфекции той 

може да се прилага в ДД 4 mg/kg през целия лечебен курс. При деца с т.м. над 50 kg се 

прилага дозата за възрастни. ДД се разделя в 1–2 приема.   

Взаимодействия: Подобно на другите тетрациклини при орално приложение на 

доксициклина с млечни продукти или с антиациди и други лекарства, съдържащи калциеви, 

магнезиеви, железни и алуминиеви йони, се получават слабо резорбиращи се 

фармакологично неактивни комплекси. За да се предотврати това нежелано взаимодействие, 

интервалът между приложението на тези антибиотици и съответната храна или лекарства не 

трябва да е по-къс от 3 h. Тетрациклините увеличават активността на кумариновите 

антикоагуланти, защото потискат развитието на продуциращата витамин K чревна 

микрофлора. Тяхната противомикробна активност отслабва при едновременно приемане с 

ензимни индуктори (фенобарбитал, фенитоин). При комбиниране на тетрациклини с бета-

лактами е възможно да се развие антагонизъм. Съществува in vitro несъвместимост на 

тетрациклини с калций-съдържащи разтвори, препарати на желязото, магнезиеви или 

цинкови соли, хепарин, хидрокортизон. 

Нежелани реакции: Оралното приложение на доксициклин на гладно сравнително рядко 

може да предизвика СЧ смущения – повдигане, повръщане, стоматит, хронична диария, 

стафилококов ентероколит (предимно у хирургично болни), дисбактериоза (кандидоза, 

ентерококова инфекция, хиповитаминоза B), генитоаноректален синдром, колоаноректален 

синдром. Кожните алергични реакции при лечение са редки, но съществува риск от развитие 

на фотодерматоза. При предозиране досициклин е хепатотоксичен. Тетрациклините могат 

да повишат серумното ниво на уреята. При използване на препарати с преминал срок на 

годност са наблюдавани ацидоза, протеинурия, гликозурия, аминоацидурия. Тетрациклините 

преминават диаплацентарно, отлагат се в костите на плода и забавят растежа им. 

Приложени пренатално на бременни, те могат да изместят билирубина от плазмените 

албумини и да предизвикат иктер у новороденото, да повишат вътречерепното налягане. 

При кърмачета и малки деца поради афинитета си към калция, тетрациклините се отлагат в 

костите и зъбите и забавят растежа им. Промени в зъбите са наблюдавани дори в стадия на 

втората дентиция. Поради отлагане в емайла и дентина се развива кафеникаво 

пигментиране, флуоресценция, хипоминерализация, хипоплазия на емайла, склонност към 

кариес. След продължително лечение с тетрациклини може да се наблюдава кафяво 

оцветяване на ноктите на ръцете и онихолиза. Резистентност: Среща се най-често при 

стафилококи, ентерококи, бета-хемолитични стрептококи. Развива се бавно, по 

пеницилинов тип. Между отделните тетрациклини съществува кръстосана резистентност. 

Противопоказания: Бременност, кърмене, новородени, деца ≤8 г.; бъбречна и ЧН, микози, 

левкопения, интензивно слънчево облъчване.  

 

METHACYCLINЕ  – INN (АТС код: J01AA05)  

●Rondomycine* (Pfizer) – капсули, съдържащи 300 mg метациклин хидрохлорид (оп. по 8 и 

16 бр.); перорален сироп с концентрация 70 mg/5 ml в бутилки. ▼Метациклин има  t1/2 15 h и 

СПП 90%. ▲Метациклин се свързва с 30S субединицата на рибозомите и потиска 

протеиновия синтез в микроорганизмите. Действа бактериостатично. Повлиява стафилококи 

(вкл. пеницилиназопродуциращи), пневмококи, стрептококи, гоноки, E. coli, салмонели, 

шигели, рикетсии, спирохети (T. pallidum и др.), хламидии, микоплазми; причинители на 

трахомата, орнитозата и пситакозата.  

Показания: Бронхити, пневмонии, бронхиектазии, плеврити, ангина, отит, холецистит, 

гастроентероколити, бактериална дизентерия, салмонелоза, флегмон, абсцес, остеомиелит, 

аднексит, ендометрит, цистит, простатит, луес.  

 Приложение: Орално по време или след хранене. На възрастни и деца над 12 г. 

метациклин се прилага в доза 280 mg/12 h. При тежки инфекции ДД се удвоява. МДД 

метациклин за възрастни е 1,2 g. Продължителността на лечението е 7–10 дни. На деца от 8 

до 12 г. препаратът се прилага от 7,5 до 15 mg/kg/12 h.  
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Рисковa категория за бременност: D.  

Взаимодействия. При орално приложение на метациклин с млечни продукти и лекарства, 

съдържащи Ca2+, Fe2+/3+, Mg2+, Al3+, се получават слабо резорбиращи се неактивни комплекси. 

За да се предотврати това интервалът между приложението на метациклина и съответната 

храна или лекарство не трябва да е по-къс от 3 h. Метациклин може да засили активността 

на кумариновите антикоагуланти, защото потискат развитието на продуциращата витамин K2 

чревна микрофлора. Противомикробната му активност отслабва при комедикация с ензимни 

индуктори.  

Нежелани реакции: Гадене, повръщане (при p.o. приложение), стоматит, хронична 

диария, стафилоков ентероколит (предимно при хирургично болни), дисбактериоза, 

генитоаноректален синдром, колоаноректален синдром. Във високи дози тетрациклините са 

хепатотоксични. Кожните алергични реакции при лечение с тетрациклин са редки, но 

съществува риск от развитие на фотодерматоза. Противопоказания: Бременност, кърмене, 

новородени, деца ≤8 г. (по FDA); тежка ЧН, микози, левкопения, интензивно слънчево 

облъчване. 

 

TETRACYCLINE – INN (АТС код: J01AA07) 

●Tetracyclin Actavis® („Актавис” ЕАД) – капсули 250 mg (оп. 20 бр.). ▼Тетрациклин има t1/2 

9 h, СПП 60% и уринна екскреция 50%/24 h. При менингит ликворните му концентрации 

достигат 25% от тези, измерени в плазмата. Тетрациклинът се свързва с 30S рибозомната 

субединица и потиска протеиновия синтез в микроорганизмите. Повлиява Грам-положителни 

микроорганизми (стафилококи, вкл. произвеждащи пеницилиназа; стрептококи, пневмококи, 

клостридии, листерии, B. anthracis), Грам-отрицателни микроорганизми (гонококи, H. 

pertussis, E. coli, ентеробактерии, клебсиели, салмонели, шигели, Y. pestis, H. pylori), 

рикетсии, хламидии, микоплазми, спирохети (вкл. T. pallidum).  

Показания: Пневмония, бронхит, плеврален емпием, ангина, холецистит, пиелонефрит, 

чревни инфекции, ендокардит, ендометрит, гонорея, простатит, сифилис (при алергия към 

пеницилини), рикетсиози, бруцелоза, чума, гнойни мекотъканни инфекции, остеомиелит, 

трахома, бактериален конюнктивит и блефарит; профилактика на постоперативни инфекции; 

в комбинация с метронидазол и антисекреторни лекарства (протонни инхибитори, H2-блокери 

и др.) за ерадикация на H. pylori при язвена болест и др.  

Рисковa категория за бременност: D при системно приложение (B при локално 

приложение). 

Рискова категория за кърмене: L2. 

Приложение: (1) На възрастни се прилага в доза от 250 до 500 mg/6 h орално в 

продължение на 5 до 7 дни. За адювантна терапия при пародонтити лечението продължава 

от 14 до 21 дни с доза 250 mg/6 h. (2) Оралната ДД за деца над 12 г. е от 25 до 50 mg/kg 

(МДД е 1 g), разделена на 4 приема. Препаратът се приема 1 h преди или 2 h след хранене.  

Взаимодействия: При орално приложение на тетрациклини с млечни продукти, 

антиациди или други лекарства, съдържащи Ca2+, Fe2+/3+, Mg2+, Al3+, се получават слабо 

резорбиращи се неактивни комплекси. За да се предотврати това нежелано взаимодействие, 

интервалът между приложението на тетрациклините и съответната храна или лекарство не 

трябва да е по-къс от 3 h. Тетрациклинът увеличава активността на кумариновите 

антикоагуланти, защото потискат развитието на продуциращата витамин K2 чревна 

микрофлора. Противомикробната му активност отслабва при комедикация с ензимни 

индуктори (фенобарбитал, фенитоин, карбамазепин). При комедикация с бета-лактами е 

възможно да се развие антагонизъм. За да се предотврати развитието на in vitro 

несъвместимост, не трябва да се смесват в една спринцовка (респ. банка за i.v. инфузия) 

тетрациклини с калций-съдържащи разтвори, препарати на желязото и магнезия, хепарин, 

хидрокортизон.  

Нежелани реакции: Гадене, повръщане (при p.o. приложение), стоматит, хронична 

диария, стафилококов ентероколит (предимно при хирургично болни), дисбиоза (кандидоза 

или ентерококова инфекция), генитоаноректален синдром, колоаноректален синдром. Във 

високи дози тетрациклинът е хепатотоксичен. Кожните алергични реакции при лечение с 

тетрациклин са редки, но съществува риск от развитие на фотодерматоза. Резистентност: 

Среща се най-често от страна на стафилококи, ентерококи, бета-хемолитични стрептококи. 

Тя се развива бавно, по пеницилинов тип. Между отделните тетрациклини съществува 
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кръстосана резистентност. Противопоказания: Бременност, новородени, деца ≤8 г. (по 

FDA); бъбречна и ЧН, микози, левкопения, интензивно слънчево облъчване. 

 

TIGECYCLINE (АТС код: J01AA12) 

●Tigecycline Sandoz® (Sandoz d.d.) – лиофилизирана оранжева прах за инфузионен 

разтвор 50 mg във флакони 5 ml (оп. по 1 и 10 бр.). ●Tygacil® (Wyeth Europa Ltd.) – 

лиофилизирана оранжева прах за инфузионен разтвор 50 mg във флакони 5 ml (оп. 1 бр.). 

Представлява глицилциклин – полусинтетично производно на миноциклина с 

бактериостатичен ПМС, включващ: E. coli, S. aureus и Enterococcus spp. Тигециклин може да 

преодолее основните механизми на резистентност към тетрациклините – рибозомнта 

протекция и ефлукса.  

Показания: Усложнени кожни, мекотъканни инфекции и интраабдоминални инфекции. 

Приложение: Тигециклин има слаба чревна резорбция, поради което се прилага i.v. 

инфузионно. Лиофилизираният прах се разтваря ex tempore с 5.3 ml физиологичен разтвор 

или 5% глюкоза, за да се достигне концентрация 10 mg/ml. След това 5 ml от така 

приготвения изходен разтвор незабавно се изтеглят от флакона и се добавят към сак или 

стъклена бутилка за интравенозна инфузия с обем 100 ml. Началната доза е 100 mg, 

последвана от 50 mg/12 h в продължение на 5 до 14 дни.  

Противопоказания: Свръхчувствителност към тигециклин или към тетрациклини, лица 

под 18 г., бременност (подобно на тетрациклините, от тиглециклин се очаква да предизвика 

трайни дентални дефекти и забавяне на осификацията както при фетуси, така и при деца под 

8 г.), кърмене. 

 

J01BA Амфениколи  
 

CHLORAMPHENICOL – INN (АТС код: J01BА01) 

●Chlornitromycin® („Актавис” ЕАД) – капсули 250 mg (оп. 20 бр.).  ▼Отличава се с висока 

резорбция (75–100%) в СЧТ и много добро тъканно разпределение, вкл. в мозъка. При 

менингит ликворните концентрации на хлорамфеникол достигат 70% в сравнение с тези, 

измерени в плазмата. Хлорaмфениколът има t1/2  2,5 h и СПП 60%. Бърза чернодробна 

глюкуроконюгация претърпява 90% от орално приложената доза. Хлорамфеникол се свързва 

с 50S рибозомната субединица и потиска протеиновия синтез в бактериалните и други 

прокариотни клетки. Той има широк бактериостатичен спектър, включващ стафилококи, 

стрептококи, пневмококи, гонококи, менингококи, E. coli, H. influenzae, салмонели, шигели, 

клебсиели, сарцини, йерсинии, протеуси, рикетсии, спирохети, B. fragilis и др.  

Показания: (1) Начално лечение на гноен менингит (особено при деца) до изясняване на 

микробиологичната диагноза, като се препоръчва комедикация с ампицилин или аминозиди. 

За избягване развитието на антагонизъм В този случай хлорамфениколът трябва да се 

прилага парентерално 3 h след инжектиране на бактерицидно действащия антибиотик. Ако 

се докаже, че причинителите на гнойния менингит са H. influenzae или E. coli, чувствителни 

към хлорамфеникол, препаратът се прилага като алтернатива на ампицилина, но в 

комбинация с аминозиди. (2) Коремен тиф и паратиф. (3) Хлорамфениколът добре повлиява 

повечето анаероби, включително Bacteroides spp. Намира приложение при абсцеси, 

включително и в лицево-челюстната област, като  успешно се комбинира с бактерицидни 

антибиотици – пеницилини или аминозиди. В такива случаи бактеростатичния антибиотик се 

прилага 3 h след бактерицидния, за да се избегне антагонистичното влияние на 

бактериостатика върху препарата с бактерицидна активност. Но все пак при тези ко-

медикации се предпочитат по-слабо токсичните, ефективни срещу анаеробни 

микроорганизми клиндамицин или метронидазол. 

Рисковa категория за бременност: C. 

Рискова категория за кърмене: L4. 

Приложение: (1) На възрастни се прилага от 250 до 500 mg/6 h орално. МДД 

хлорамфеникол за възрастни е 4 g, а курсовата – 30 g. Максималната продължителност на 

лечебния курс е 14 дни. Повторни курсове не се препоръчват. (2) На бебета над 30 дни и 

малки деца хлорамфеникол се прилага само по жизнени показания в ДД (по FDA) от 50 до 75 

mg/kg, разделена в 4 орални приема.  

Взаимодействия: Нерационално е прилагането на хлорамфеникол при инфекции, чиито 

причинители са устойчиви на тетрациклини, тъй като обикновено съществува кръстосана 
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резистентност на микроорганизмите и по отношение на него. Хлорамфеникол е ензимен 

инхибитор. Той потиска чернодробния метаболизъм и засилва ефектите на кумариновите 

антикоагуланти, барбитуратите, фенитоина, кодеина, аминофеназона*, СУП, алкохола (може 

да предизвика дисулфирам-реакция). Алкализиращите лекарства засилват неговата 

антимикробна активност.  

Нежелани реакции: Дразнене на СЧТ, дисбактериоза, алергични реакции (в 0,5–1,5% от 

случаите), херксхаймерова реакция (в първите дни при терапия на коремен тиф), 

колоаноректален синдром, глосит, езофагит, а при висока дозировка – нарушение в 

акомодацията, ксеростомия, промени във вкуса; при продължително приложение – неврит на 

зрителния нерв и периферен неврит; дозозависимо обратимо потискане на еритропоезата, 

левкопоезата и тромбопоезата. Миелотоксичните ефекти на хлорамфеникол се свързват с 

наличие на нитрогрупа в неговата молекула. Най-опасна е несвързаната с дозата, а вероятно 

генетично детерминирана, апластична анемия, която често има фатален изход. Тя може да 

се развие по време на терапията или няколко седмици след нейното приключване. При 

новородени (особено недоносени) деца хлорамфеникол предизвиква тежък СС колапс, 

описан като “сив синдром” (gray baby syndromе), който се дължи на кумулация на антибиотика 

поради недостатъчна активност на глюкуронилтрансферазата. Противопоказания: 

Хемопатии, тежки чернодробни заболявания, новородени, комедикация с други хематоток-

сични лекарства (индометацин, фенитоин, зидовудин, цитостатици), консумация на алкохол. 

 

J01C Бета-лактамни антибиотици, пеницилини  
 

 Пеницилините са производни на 6-аминопеницилановата киселина (6-АПК). След свързване 

със специфични протеини в бактериите (наречени пеницилин-свързващи пептиди – PBPs), те 

активират автолитични ензими в бактериалната стена и потискат синтезa на пептидогликан (който е 

основна нейна съставка). Това води до осмотична бактериолиза и смърт на микроорганизмите. 

Пеницилините действат бактерицидно върху делящи се екстрацелуларни микроорганизми. 

Лечението с инжекционно прилаганите пеницилини, подобно на останалите бета-лактами, започва след 

отрицателна скарификационна проба. 

 

 Тесноспектърни биосинтетични пеницилини 

 Бета-лактамазонеустойчиви пеницилини: Benzacillin compositum* (Procaine benzylpenicillin & 

Benzylpenicillin), Benzathine benzylpenicillin (Benzacillin*, Retarpen*), Benzylpenicillin , Procaine 

benzylpenicillin* 

 Бета-лактамазоустойчиви пеницилини: изоказаолилпеницилини (Cloxacillin*, Dicloxacillin*, 

Flucloxacillin*, Oxacillin*) и други (Meticillin*, Nafcillin*) 

 Широкоспектърни полусинтетични пеницилини 

 Аминопеницилини: Amoxicillin, Ampicillin 

 Карбоксипеницилини: Carbenicillin*, Ticarcillin* 

 Уреидопеницилини: Azlocillin, Mezlocillin*, Piperacillin 

 Aмидинопеницилини: Меcillinam* 

 Алфа-метоксипеницилини: Temocillin* 

 Протектирани с бета-лакатамазен инхибитор широкоспектърни пеницилини: Co-amoxiclav 

(amoxicillin & acidum clavulanicum), Sultamicillin (ampicillin & sulbactam), Tazocin (piperacillin & 

tazobactam) 

 

J01CA Широкоспектърни пеницилини  
 

AMOXICILLIN – INN (АТС код: J01CA04) 

●Amoxicillin-CNP (CNP Pharma GmbH) – таблетки по 500 (оп. по 8 и 24 бр.), 750 и 1000 mg 

(оп. по 8 и 16 бр.). ●Amoxicillin-MIP® 50 mg/ml (MIP Pharma GmbH) – прах за приготвяне 

перорална суспензия с концентрация 50 mg/ml във флакони по 100 ml (оп. 1 бр.). ●Amoxicillin 

Sandoz® (Sandoz GmbH) – филм-таблетки по 500 mg и 1000 mg  (оп. по 7, 10, 12, 14, 16, 20, 

28, 30, 100 и 1000 бр). ●Amoxicillin Sandoz® 250 mg/5 ml (Sandoz GmbH) – прах за 

приготвяне на перорална суспензия с концентрация 250 mg/5 ml във флакони по 60 и 100 ml 

(оп. 1 бр.). ●Amoxicillin Sandoz® 500 mg/5 ml (Sandoz GmbH) – прах за приготвяне на 

перорална суспензия с концентрация 500 mg/5 ml във флакони по 60 и 100 ml (оп. 1 бр.). 

●Duomox® (Yamanouchi Europe B.V.) – разтворими (диспергиращи се) таблетки по 250, 375, 
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500 и 1000 mg (оп. 20 бр.); разтворими (диспергиращи се) таблетки 125 mg (оп. 20 бр.). 

●Ospamox® (Sandoz GmbH) – филм-таблетки по 500 и 1000 mg (оп. по 12 бр. и 100 бр.). 

●Ospamox® 250 mg/5 ml (Sandoz GmbH) – гранули за приготвяне перорална суспензия с 

концентрация 250 mg/5 ml във флакони по 60 и 100 ml (оп. по 1 и 40 бр.). ●Ospamox® 500 

mg/5 ml (Sandoz GmbH) – гранули за приготвяне на перорална  суспензия с концентрация 

500 mg/5 ml във флакони по 60 ml (оп. по 1 и 40 бр.). ●Ospamox® quicktab (Sandoz GmbH) – 

диспергиращи се таблетки 1000 mg (оп. по 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16; 20, 30, 100 и 1 000 бр). 

▼Амоксицилин е киселиноустойчив аминопеницилин с висока (>90%) чревна резорбция. 

Има tmax 2 h за капсулите или таблетките и 1 h за пероралната суспенсия, t1/2 0,70–1,4 h, СПП 

17–20% и денонощна уринна екскреция в непроменен вид – около 80%. Прониква в 

пурулентни и мукоидни храчки, в синусите и средното ухо. При здрави менинги 

концентрацията му в ЦСТ е незначителна (1%), а при увредени тя варира от 8% до 90% от 

тази в плазмата. Амоксицилин притежава широкоспектърно бактерицидно действие, 

свързано с потискане изграждането на бактериалната стена. Той е активен спрямо Грам-

положителни аеробни коки (непродуциращи пеницилиназа стафилококи, стрептококи), Грам-

отрицателни аеробни коки (менингококи, гонококи), Грам-отрицателни аеробни бактерии (E. 

coli, Salmonella spp., Klebsiella spp.). Проявява и значителна антихеликобактерна активност.  

Показания: Дихателни, (трахеобронхити, бронхити, пневмонии), жлъчни, урогенитални, 

ОРЛ (тонзилити, синузити, среден отит), периодонтални смесени инфекции, инфекции на 

кожата и меките тъкани, Лаймска болест, септицемия, ендокардит; язвена бoлест.  

Рисковa категория за бременност: B. 

Рискова категория за кърмене: L1. 

Приложение: (1) ДД за възрастни и деца над 40 kg е 1,5–3 g, разделенa на 2 или 3 

орални приема. При тежки случаи се назначава по 1 g/6 h. Таблетките Duomox могат да се 

поглъщат цели, или да се разтварят с вода преди приемане. (2) ДД за деца под 40 kg е 40 до 

90 mg/kg (МДД 3 g), разделени на 2 или 3 орални приема.  (3) При КК от 10 до 50 ml/min 

амоксицилин се прилага през 12-часови интeрвали, а при КК <10 ml/min – през 24 h. (4) За 

лечение на остри денто-алвеоларни инфекции, произхождащи от пулпата; язвен гингивит; 

периодонтален абсцес; перикоронарит или периимплантит амоксицилин се прилага 

самостоятелно или по-често комбиниран с метронидазол в продължение на 7 до 10 дни. 

Дозата за възрастни е 500 mg/8 h, педиатричната доза е 15 mg/kg/8 h. Лечението на 

локалния ювенилен пародонтит се провежда с амоксицилин обичайно 7 дни, докато при 

бързо прогресиращия и генерализиран ювенилен пародонтит се препоръчва комбинирана 

терапия с метронидазол с продължителност до 14 дни. За адювантна антибиотична терапия 

при хроничен пародонтит при възрастни амоксицилин се назначава в посочената доза в 

продължение на 14 дни или в комбинация с метронидазол (400 mg на 8 часа) – 7 дни. (5) 

Препоръчителен антимикробен профилактичен режим при зъбни хирургични интервенции 

при възрастни е 2 g Amoxicillin, а при деца – по 50 mg/kg, еднократно, орално, 1 час преди 

процедурата. 

Взаимодействия: Амоксицилин може да намали ефикасността на оралните хормонални 

контрацептиви. Дисулфирам и пробеницид* като ензимни индуктори повишават плазмените 

нива на антибиотика.  

Нежелани реакции: Фебрилитет, уртикария, обриви, серумна болест, бронхоспазъм, 

хипотензия; рядко – ангиоедем, гърчове, възбуда, объркване, халлюцинации, депресия (при 

предозиране у пациенти с бъбречна дисфункция); гадене, повръщане, диария, 

псевдомембранозен колит; левкопения, неутропения, тромбоцитопения; жълтеница; много 

рядко – интерстициален нефрит. Противопоказания: Свръхчувствителност; инфекциозна 

мононуклеоза; комедикация с алопуринол, поради възможността да бъдат засилени кожните 

НЛР. При развитие на алерични реакции или тежка диария в хода на терапията приемането 

на амоксицилин се прекратява. 

 

AMPICILLIN – INN (АТС код: J01CA01) 

●Ampicillin Floella® (Флоелла ЕООД) – прах 1 g за приготвяне на инжекционен разтвор 

във флакон (оп. 1 бр.). ●Standacillin® (Sandoz GmbH) – гранули за приготвяне на суспензия с 

концентрация 250 mg/5 ml във флакони по 60 и 100 ml (оп. 1 бр.); капсули 500 mg (оп. по 12 и 

100 бр.). ▼Ампицилин е киселиноустойчив аминопеницилин с ниска орална бионаличност 

(40–50%) при възрастни, t1/2 при НБФ е 60–90 min (при анурия – 8–20 h), СПП – 20% и уринна 

екскреция 80–90%/24 h. При орално приложение концентрацията на ампицилин в жлъчката е 
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по-висока от тази в плазмата. Концентрацията му, измерена в синовиалната и плевралната 

течност, представлява 70 до 80% от плазмената. При менингит ликворните концентрации 

достигат 5–10% в сравнение с тези, измерени в плазмата. У новородени чревната резорбция 

на антибиотика е сравнително висока (70%). Плазмените концентрации на ампицилин след 

парентерално приложение са 2–3 пъти по-високи в сравнение с тези след орално. МПК се 

достига 15 min след i.v. и 30–60 min след i.m. инжектиране. Ампицилин потиска изграждането 

на бактериалната стена. Неговият бактерициден спектър обхваща Грам-положителни 

микроорганизми (стрептококи, вкл. и ентерококи; пневмококи; листерии) и Грам-отрицателни 

микроорганизми (H. influenzae, B. pertussis, Pr. mirabilis, E. coli, салмонели, шигели). 

Активността му по отношение на Грам-положителните микроорганизми достига 50–75% от 

тази на бензилпеницилина. Изключение правят листериите, спрямо които ампицилин е по-

активен.  

Показания: Инфекции на дихателната система, уроинфекции, сепсис, менингит (вкл. у 

новородени), ендокардит, инфекции на кости и стави, на  жлъчните пътища и СЧТ, 

салмонелоза, шигелоза, коремен тиф, паратиф; за саниране на Salmonella носители; за 

периоперативна профилактика; в ОРЛ, в стоматологията (абсцеси и гангрена; i.v. или i.m. за 

профилактика на бактериален ендокардит у пациенти, възпрепятствани да приемат орално 

амоксицилин).  

Рисковa категория за бременност: B. 

Рискова категория за кърмене: L1. 

Приложение: (1) На възрастни се прилага в доза от 500 mg до 2 g/6 h p.o. (1–2 h преди 

хранене), i.m. или i.v. При менингит или сепсис ампицилин се инжектира мускулно или 

венозно в ДД до 12 g, разделени на 4 или 6 апликации. Разтворите за парентерално 

приложение се получават ex tempore със стерилна двойно дестилирана вода (500 mg 

субстанция/5 ml разтворител). (2) На новородени до седем дни се инжектира в ДД 50 mg/kg 

i.m. (i.v.), разделена в две апликации през 12 h. При менингит ДД е 200 mg/kg, разделена на 

4–6 еднакви ЕД. На кърмачета и по-големи деца ампицилин се прилага венозно, мускулно 

или орално в ДД от 50 до 200 mg/kg, разделена на 4 до 6 апликации.  

Нежелани реакции: Болка в областта на инжектиране, неалергични обриви (по-чести у 

пациенти с вирусни или Salmonella инфекции, лимфоцитарна левкемия; хиперурикемия); 

алергични реакции (утрикария, серумна болест, ангиоедем, бронхоспазъм, хипотензия); 

диария, повръщане, орална кандидоза, абдоминални болки; рядко – пеницилинова 

енцефалопатия, гърчове (от високи дози ampicillin i.v., особено у пациенти с УБФ); анемия, 

тромбоцитопения, тромбоцитопенична пурпура, еозинофилия, левкопения, гранулоцито-

пения; много рядко – интерстициален нефрит. Противопоказания: Свръхчувствителност 

към ампицилин или други пеницилини. 

 

AZLOCILLIN – INN (АТС код: J01CA09)   

●Azlocillin Actavis* („Актавис” ЕАД) – прах за инжекционен разтвор във флакони по 1 и 2 g 

(оп. по 10 бр). ▼Уреидопеницилин с t1/2 75 min (при анурия – 8–10 h) и уринна екскреция в 

непроменен вид 60%/24 h. Азлоцилин притежава бактерицидно широкоспектърно действие, 

свързано с инхибиране изграждането на бактериалната стена. ▲ПМС: Klebsiella, Еntero-

bacter, Citrobacter, Serratia, E. coli, H. influenza, Bactteroides, Proteus, N. gonorrhoeae и N. 

meningitis, Streptococcus spр., Staphylococcus sрp., Enterococcus sp.  

Показания: Урогенитални инфекции, сепсис; инфекции на меките тъкани; менингит, 

ендокардит, плеврит; дихателни, жлъчни и СЧ инфекции. При инфекции, причинени от 

Pseudomonas, Klebsiella, Serratia и Proteus азлоцилинът се комбинира с аминозиди.  

Приложение: (1) ДД азлоцилин за възрастни е 8–12 g, а МДД е 24 g. Тя се разделя на 3 

до 4 еднакви ЕД, прилагани през 6 h. Въвежда се струйно венозно под форма на 10% 

разтвори, приготвени ex tempore със стерилна вода за инжекции, 5% разтвор на декстроза 

или 0,9% натриев хлорид. За i.v. инфузия, с продължителност 20–30 min, азлоцилин се 

разтваря с 50 до 100 ml разтворител. Препаратът е съвместим с 10% глюкоза, 5% левулоза, 

разтвор на Рингер и физиологичен разтвор. Азлоцилин се прилага под форма на натриева 

сол и трябва да се отчита, че 1 g субстанция съдържа 50 mg натрий. На възрастни пациенти 

с КК от 10 до 30 ml/min той се прилага по 1500 mg/8 h при уроинфекция (и 2000 mg/8 h при 

друга тежка инфекция); при КК <10 ml/min – по 1500 mg/12 h при уроинфекция (и 2000 mg/12 h 

при друга тежка инфекция). (2) На новородени от 1 до 7 дни се въвежда венозно в доза 100 
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mg/kg/12 h; при новородени недоносени деца – 50 mg/kg/12 h; на бебета от 2 до 12 мес. – 

100 mg/kg/8 h; деца от 2 до 14 г. – 75 mg/kg/8 h. 

Взаимодействия: Пробенецид* пролонгира действието на азлоцилин. Наблюдава се in 

vitro несъвместимост при смесването му с аминозиди, ципрофлоксацин, метронидазол и 

тетрациклини.  

Нежелани реакции: Алергични и хематологични прояви, рядко тромбофлебити, преходни 

нарушения в хемопоезата. Противопоказания: Повишена чувствителност към бета-лактами, 

алергози. 

 

PIPERACILLIN – INN (АТС код: J01CA12) 

●Piperacillin Actavis® („Актавис” ЕАД) – прах 1 и 2 g за инжекционен разтвор във флакони 

(оп. по 10 бр.). ▼Представлява уреидопеницилин с t1/2 >1 h, СПП 16% и и уринна екскреция в 

непроменен вид 60–90%/24 h. Пиперацилин действа бактерицидно поради потискане 

изграждането на бактериалната стена. Повлиява Enterobacter spp., Klebsiella spp., Providentia 

spp., Serratia spp., Citrobacter spp., Shigella, H. influenzae, гонококи, менингококи, Грам-

положителни коки (S. pyogenes, S. faecalis, някои щамове стафилококи) и някои анаероби (B. 

fragilis, клостридии, фузобактерии). В сравнение с амоксицилина, азлоцилина и 

карбеницилина пиперацилинът има по-ниски MIC към повечето Грам-отрицателни 

микроорганизми. Чувствителни към пиперацилин са азлоцилин- и карбеницилин-

резистентни щамове на P. aeruginosa, Serratia spp. и B. fragilis. Неговата активност по 

отношение на Грам-отрицателни микроорганизми (особено P. aeruginosa) се увеличава при 

комбиниране с аминозиди.  

Показания: Смесени Грам-отрицателни инфекции на урогениталните пътища, 

дихателната система, меките тъкани, костите, както и при сепсис, перитонит, менингит, 

ендокардит; профилактично в коремната хирургия, акушерството и гинекологията.  

Рисковa категория за бременност: B. 

Приложение: Пиперацилин се разтваря със стерилен физиологичен разтвор, 5% 

глюкоза, дестилирана апирогенна вода. За мускулно инжектиране 1 g пиперацилин се 

разтваря най-малко с 2 ml разтворител, а за струйно венозно въвеждане – с 10 ml. При 

необходимост от венозна капкова инфузия така приготвеният разтвор се разрежда 

допълнително най-малко до обем 50 ml. Пиперацилиновите разтвори могат да се съхраняват 

при 22 C в продължение на 24 h и при 4 С 48 h. (1) На възрастни с НБФ пиперацилин се 

прилага в ДД от 6 до 24 g. Тя се разделя на 4 или 6 апликации мускулно, венозно или 

венозно капково. Венозните инфузии продължават 20 до 30 min. Курсът на лечение e 7 до 10 

дни. При възрастни с уроинфекция и УБФ препаратът се влива по следния начин: при КК от 

20 до 40 ml/min – по 3 g/8 h и при КК под 20 ml/min – по 3 g/12 h. При болни на хемодиализа 

МДД пиперацилин е 6 g, респ. 2 g/8 h. Тъй като за 4 h хемодиализата отнема около 50% от 

приложения пиперацилин, е необходимо след всеки диализен интервал да се добавят по 1 g 

от антибиотика. (2) При новородени, бебета и деца до 12 г. пиперацилин се предписва в ДД 

от 100 до 200 mg/kg i.v., а при деца над 12 г. – от 200 до 300 mg i.v., разделени на 4 до 6 

вливания.  

Взаимодействия: Съществува in vitro несъвместимост между пиперацилин и аминозиди 

(амикацин, гентамицин, тобрамицин), както и между пиперацилин и натриев 

хидрогенкарбонат. При комбинирано приложение на пиперацилин с цефокситин при 

Pseudomonas инфекции клинично е наблюдаван антагонизъм.  

Нежелани реакции: Алергични явления, болезненост при мускулно инжектиране, 

флебитогенен ефект при венозно въвеждане, повръщане, диария, повишаване плазмените 

нива на чернодробните ензими, хипербилирубинемия, обратими левко- и тромбоцитопения; 

много рядко – холестатичен хепатит, интерстициален нефрит. Противопоказания: 

Свръхчувствителност към бета-лактами. 

 

J01CE Тeсноспектърни бета-лакатамaзочувствителни пеницилини  
 

BENZATHINE BENZYLPENICILLIN* – INN (АТС код: J01CE08) – кристален прах от 600 000, 

1.2 и 2.4 MIU в стъклени флакони. Представлява дибензилетилендиаминова комплексна сол 

на бензилпеницилина (вж. Benzylpenicillin). Плазмените концентрации на препарата са ниски 

и недостатъчни за лечение на тежки остри инфекции.  
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Показания: Като монотерапия при остър тонзилит, скарлатина, еризипелоид, сифилис 

(ЕД е достатъчна при първичен сифилис), други трепонемни инфекции. Самостоятелно може 

да се използва за профилактика на ревматични пристъпи, постстрептококов 

гломерулонефрит, еризипел, скарлатина и сифилис (при контактни). 

Рисковa категория за бременност: B.  

Приложение: Хомогенна суспензия се получава със стерилна двойно дестилирана вода 

(2 ml/600 000 UI). Инжектира се дълбоко мускулно. На възрастни се предписва по 600 000 UI 

един път седмично или от 1 200 000 до 2 400 000 UI два пъти месечно. Дозата за деца е от 

5000 до 10 000 UI/kg през седем дни или 20 000 UI/kg два пъти месечно.  

Нежелани реакции: Мускулното инжектиране на бензатин-бензилпеницилин е болезнено. 

Възможно е да се развият инфилтрати. В около 10% от случаите се наблюдава повишаване 

на т.т. до 39 C. Поради своята слаба разтворимост попадналият бензатин-бензилпеницилин 

във вена предизвиква синдром на Hoigné, а в артерия – на Nicolau. При Hoigné-синдрома се 

наблюдава тежка обща реакция, кашлица, стенокардни пристъпи, световъртеж, 

халюцинации, обърканост, страх, парестезии. Това се обяснява с предизвиканите след 

мускулно инжектиране микроемболии от суспензираните частици на този депо-пеницилинов 

препарат в капилярите на мозъка и белия дроб. При Nicolau-синдромa се развива артериална 

емболия, проявяваща се с исхемия в областта, разположена дистално от мястото на 

инжектиране, ливидно оцветяване на кожата, хематурия, мелена, парализа, некрози. За 

избягване на тези НЛР е необходимо правилно да се избере мястото за инжектиране, 

аспирация след въвеждане на иглата и задължително наблюдаване на болния в 

продължение на 15–20 min. Описани са и уртикариални обриви. Подобно на всички 

пеницилинови препарати за парентерално приложение бензатин-бензилпеницилин се 

прилага след отрицателна скарификационна проба.  

Противопоказания: Свръхчувствителност към пеницилини или резистентност на 

микроорганизмите към бензилпеницилин.  

 

BENZYLPENICILLIN – INN (АТС код: J01CE01) 

●Penicillin Crystallisate Floella® („Флоелла” ЕООД) –  прах за инжекционен разтвор по 1 и 

5 MIU във флакони (оп. по 1 бр.). ●Penicillin G Actavis® („Актавис” ЕАД) –  прах за 

инжекционен разтвор по 1 и 5 MIU във флакони (оп. по 10 бр.). В 1 MIU има 600 mg 

бензилпеницилин и 38,6 mg натрий, респ. 65,6 mg калий (в зависимост от това дали солта е 

натриева или калиева). Сега бензилпеницилин се получава от високопродуктивни щамове на 

плесента Penicillium chrysogenicum. В 1 млн. UI (IU) има 600 mg бензилпеницилин и 38,6 mg 

натрий, респ. 65,6 mg калий. ▼Бензилпеницилин е киселиннонеустойчив антибиотик с t1/2 при 

НБФ 40 min (при анурия 7–10 h), СПП 65% и уринна екскреция от 58% до 85%/24 h. В ликвора 

дифундира слабо, като концентрациите му дори при възпаление представляват 3–5% от тези 

в плазмата. Концентрацията му в жлъчката достига 50% от тази в плазмата, а във феталната 

кръв – 25 до 70%. След свързване със специфични протеини в бактериите (наречени 

пеницилин-свързващи протеини – PBPs), бензилпеницилин активира автолитични ензими в 

бактериалната стена и потискат синтеза на пептидогликан (основна нейна съставка). Това 

води до осмотична бактериолиза. Бензилпеницилин действа бактерицидно върху делящи 

се екстрацелуларни микроорганизми. Повлиява предимно Грам-положителни 

микроорганизми – стрептококи (с изключение на ентерококи), пневмококи, непродуциращи 

пеницилиназа стафилококи, дифтериен бактерий, листерии, B. anthracis, клостридии (Cl. 

perfringens, Cl. tetani), актиномицети; Грам-отрицателни микроорганизми (менингококи, 

непродуциращи пеницилиназа гонококи, Bacteroides с изключение на B. fragilis); спирохети 

(T. pallidum, Leptospiria, Borrelia).  

Показания: Стрептококови инфекции (сепсис, перитонит, скарлатина, ревматизъм, 

ендокардит, еризипел), остеомиелит, карбункули, фурункули, менингококов менингит, луес, 

гонококови инфекции, уроинфекции, пневмонии, Lyme-борелиоза, тетанус, антракс, 

дифтерия, актиномикоза, профилактично предоперативно при газова гангрена. При 

endocarditis lenta, причинен от S. viridans, бензилпеницилин се комбинира с аминозиди. 

Същата комбинация е ефективна и при инфекции, причинени от S. faecalis. В 

стоматологичната практика бензилпеницилин е ефективен при кариозни лезии (причинени от 

S. viridans et mutans) и големи лицевочелюстни увреждания. Показан е също за 

профилактика на бактериален ендокардит при зъбна екстракция.  

Рисковa категория за бременност: B. 
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Рискова категория за кърмене: L1. 

Приложение: Бензилпеницилин се инжектира най-често мускулно през интервали от 4, 

6 или 8 h. Разтворите бензилпеницилин за мускулно инжектиране трябва да имат 

концентрация от 50 000 до 200 000 UI/ml. Те се приготвят ex tempore със стерилен 

физиологичен разтвор или двойно дестилирана вода. Лечението започва след отрицателна 

скарификационна проба. (1) ДД за възрастни варира от 2 до 24 MIU. При сепсис и менингит 

у възрастни натриевата сол на бензилпеницилин може да се въведе венозно капково, 

разредена с физиологичен разтвор, в ДД 20 MIU и повече. Скоростта на инфузията е 30–40 

к/min. 10 000 UI. МДД е 24 MIU. (2) На деца бензилпеницилин се инжектира мускулно или 

неговата натриева сол се въвежда венозно капково в следните ДД: новородени до 7-ия ден 

от раждането с т.м. под 2 kg – по 50 000 UI/kg, разделени в две апликации през 12 h; 

новородени до 7-ия ден с т.м. над 2 kg – по 50 000 UI/kg, разделени в три апликации през 8 h; 

новородени от 8 до 30 дни с т.м. под 2 kg – по 75 000 UI/kg, разделени в три апликации през 8 

h; новородени от 8 до 30 дни с т.м. над 2 kg – по 100 000 UI/kg, разделени в 4 апликации през 

6 h; при бебета и деца ДД най-често варира от 100 000 до 250 000 UI/kg, разделена в 6 

апликации през 4 h, но при много тежки животозастрашаващи инфекции ДД достига 400 000 

UI/kg, разделена в 6 апликации през 4 h. При вроден сифилис у новородени натриевата сол 

на бензилпеницилин се въвежда венозно капково в продължение на 10 до 14 дни в ДД 50 000 

UI/kg, разделени на 2 или 3 апликации съответно през 12 или 8 h. (3) При бактериални 

инфекции на главния или гръбначния мозък, а също след операции на ЦНС изключително 

рядко е възможно натриевата сол на бензилпеницилина да бъде въведeна ендолумбално. 

Разтворът за ендолумбално въвеждане се приготвя ex tempore с физиологичен разтвор или 

двойно дестилирана вода в концентрация 1000 UI/ml. ДД бензилпеницилин ендолумбално за 

възрастни е от 5000 до 10 000 UI, а за деца – от 2000 до 5000 UI. Ендолумбално натриевата 

сол на бензилпеницилина се въвежда един път през интервал от 48–72 h, но съществува 

риск от развитие на гърчове и дори възходящи парализи, свързани с т. нар. локална 

пеницилинова токсичност. 

Взаимодействия: Пробенецид*, индометацин, фенилбутазон* и салицилатите 

пролонгират елиминационния полуживот на пеницилина. В клиниката е наблюдаван 

антагонизъм между бензилпеницилин (респ. други пеницилини) и хлорамфеникол при 

пневмококов менингит и инфекции, причинени от стрептококи от група А, както и между 

пеницилини и еритромицин* при същата кокова инфекция. При смесени аеробно-анаеробни 

инфекции, вкл. в лицево-челюстната област, бензилпеницилин успешно се комбинира с 

метронидазол. 

Нежелани реакции: Алергични прояви, вкл. анафилактичен шок (пробите за 

свръхчувствителност са задължителни), хемолитична анемия; хиперкалиемия (при 

инжектиране на големи дози калиева сол на препарата), остри шокови реакции 

(ендотоксинов шок, реакция на Jarisch-Herxheimer) при лечение на луес и коклюш. Лечението 

на анафилактичния шок, вкл. и този, предизвикан от пеницилини, обикновено започва с 

подкожно инжектиране на 0,5–1 mg адреналин. Ако в първите 10–15 min не се наблюдава 

лечебен ефект, повторно се инжектира 0,5 mg адреналин мускулно или много бавно венозно 

(разреден с 10 ml физиологичен разтвор или 5% глюкоза) при предварително осигурен 

венозен достъп! При липса на ефект от венозното въвеждане на адреналин лечението 

продължава с подкожното му инжектиране през 15 min в доза 0,3–0,5 mg до излизане на 

пациента от шоковото състояние, като се контролират пулсът, артериалното налягане и 

дишането. Инжектира се още бавно венозно или капково, разреден с 5% глюкоза, 500 mg 

хидрокортизон или в съответната доза метилпреднизолон, респ.бетаметазон. При данни за 

бронхоспазъм се прилагат аминофилин и β2-адреномиметици (Salbutamol и др.).  

Резистентност: Някои микроорганизми (напр. ентерококи) притежават естествена 

резистентност към пеницилините и други β-лактами. За терапевтичната практика значение 

има развитието на придобитата резистентност, свързана с продукция на бета-лактамази 

(пеницилиназа и др.), които разрушават хидролитично бета-лактамния пръстен. Най-често 

придобитата резистентност на микроорганизмите (S. aureus, S. epidermidis, E. coli, гонококи и 

др.) се дължи на продуциране на пеницилиназа. Сравнително малко микроорганизми 

(актиномицети, нишковидни гъби, някои дрожди) инактивират пеницилините чрез ензима 

пенициламидаза. Противопоказания: Свръхчувствителност към бета-лактами, серумна 

болест и други алергози, резистентност на микроорганизмите.  
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PHENOXYMETHYLPENICILLIN – INN (АТС код: J01CE02) 

●Ospen 400® (Sandoz GmbH) – перорална суспензия, съдържаща бензатин 

феноксиметилпеницилин с концентрация 400 000 UI/5 ml във флакони по 60 ml и 150 (оп. 1 

бр.). ●Ospen 500® (Sandoz GmbH) – филм-таблетки 500 000 UI, съдържащи калиева сол на 

феноксиметилпеницилина (оп. по 12, 30 и 100 бр.). ●Ospen 1000® (Sandoz GmbH) – филм-

таблетки 1 MIU, съдържащи калиева сол на феноксиметилпеницилин (оп. по 12, 30 и 100 бр.). 

●Ospen 1500® (Sandoz GmbH) – филм-таблетки 1.5 MIU, съдържащи калиева сол на 

феноксиметилпеницилина (оп. по 12, 30 и 100 бр.). Едим милиграм отговаря на okolo 1500 IU. 

▼Феноксиметилпеницилин има t1/2>30 min, СПП 79% и уринна екскреция 20–30%/24 h. При 

еднакви ЕД плазмените концентрации на феноксиметилпеницилин, приложен орално, са 

около два пъти по-ниски в сравнение с тези на бензилпеницилин, инжектиран мускулно.  

Показания: Стрептококови инфекции на ушите, носа и гърлото (ангина, тонзилити, 

фарингит, отит, синузит, гингивит, скарлатина, ревматизъм, еризипел, пиодермия, 

фурункули, абсцес), ангина на Plaut–Vinsent, анаеробни стоматоинфекции. При гнойни ангини 

лечението е не по-кратко от 10 дни и се комбинира с ацетилсалицилова киселина.  

Рисковa категория за бременност: B. 

Приложение: На възрастни и деца над 12 г. се предписва в доза от 400 000 до 1,5 MIU/8 

h 30–60 min преди или 120 min след хранене. При системни инфекции ДД 

феноксиметилпеницилин за деца под 12 г. варира от 30 до 60 mg/kg, като МДД е 3 g. ДД се 

се разделя на 3 еднакви ЕД, приети през равни интервали от време. В 400 000 UI 

феноксиметилпеницилин се съдържа 266,66 mg mg субстанция (1 mg отговаря на около 

1500 IU). При стоматологични инфекции педиатричната ДД е  50–60 mg/kg, разделена на три 

приема. Продължителността на лечението е от 7 до 10 дни; най-често се налага комбиниране 

на феноксиметилпеницилин с метронидазол (400 mg/8 h), особено при ангина на Plaut–

Vincent. 

Нежелани реакции: Алергични реакции – кожни обриви, уртикария, серумна болест, 

ангиоедем, бронхоспазъм, анафилаксия; по-рядко – еозинофилия и треска. Най-често 

срещаните НЛР са отпадналост, епигастралгия, гадене, повръщане, диария. Може да 

наблюдават възпаление на лигавицата на устата, рядко – сухота в устата и промяна във 

вкуса. Противопоказания: Свръхчувствителност към пеницилини или резистентност на 

микроорганизмите. 

 

J01CF Бета-лактамазоустойчиви пеницилини  
 

1. Изоксазолилпеницилини  
 

CLOXACILLIN* – INN (АТС код: J01CF02) 

DICLOXACILLIN* – INN (АТС код: J01CF01)  

 

FLUCLOXACILLIN* – INN (АТС код: J01CF05) 

OXACILLIN* – INN (АТС код: J01CF04) 

 

2. Други бета-лактамазоустойчиви пеницилини 
 

METICILLIN* (Methicillin*) – INN (АТС код: J01CF03)  

NAFCILLIN* – INN (АТС код: J01CF06) 

 

J01CR Широкоспектърни пеницилини с инхибитори на бета-лактамазата  
 

 Бета-лактамазните инхибитори (клавуланова киселина, сулбактам, тазобактам) имат 

незначителна антибактериална активност, но проявяват много силен инхибиращ ефект върху -

лактамазите. Комбинираните с бета-лактамазен инхибитор широкоспектърни пеницилини съчетават 

широкия спектър на пеницилините и поради включения бета-лактамазен инхибитор действат върху -

лактамазопродуциращи микроорганизми (S. aureus, S. epidermidis, H. influenzae, M. catarrhalis, 

клебсиели, E. coli, гоно- и менингококи, B. fragilis, P. mirabilis). 

 

AMOXICILLIN & CLAVULANIC ACID – INN (АТС код: J01CR02) 
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●Alvoclav® (Alvogen IPCo S.àr.l) – филм-таблeтки по 625 mg (500 mg/125 mg) и 1000 mg 

(875 mg/125 mg) (оп. по 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 25, 30, 40, 50, 100 и 500 бр.). 

●Amoclan® (Hikma Pharmaceutica) – филм-таблeтки по 250 mg/125 mg , 500 mg/125 mg (оп. по 

15 и 21 бр.) и 875 mg/125 mg (оп. 14 бр.). ●Amoksiklav® (Sandoz GmbH) – филм-таблeтки по 

375 mg (250 mg/125 mg; оп. по 15 бр.), 625 mg (500 mg/125 mg; оп. по 16 бр.) и 1000 mg (875 

mg/125 mg; оп. по 10 и 20 бр.); прах за приготвяне на перорални суспензии с концентрации 

съответно по 156,25 mg/5 ml (125 mg/31,25 mg) и 312,5 mg/5 ml (250 mg/62,5 mg) във флакони 

по 100 ml (оп. 1 бр.), 457 mg/5 ml (400 mg/57 mg) във флакони по 35, 70 и 140 ml (оп. 1 бр.). 

●Amoksiklav® (Sandoz d.d.) – прах за инжекционен разтвор 2000 mg/200 mg във флакони с 

обем 20 ml (оп. по 1, 5, 10, 20, 30 и 50 бр.). ●Amoxigard® (Екофарм Груп АД) – филм-таблeтки 

по 875 mg/125 mg (оп. по 8, 10, 12, 14, 16, 20, 21, 24, 28, 30, 60, 100 бр.). ●Augmentin® 

(ГлаксоСмитКлайн ЕООД) – филм-таблетки 250 mg/125 mg и 500 mg/125 mg (оп. по 4, 10, 12, 

14, 16, 20, 21, 24, 30, 100 и 500 бр.); филм-таблетки 875 mg/125 mg (оп. 14 бр.); прах за 

приготвяне на перорална суспензия с концентрация 125 mg/31,25 mg/5 ml и обем 100 ml в 

прозрачна стъклена бутилка (за приготвяне на суспензията в бутилката се добавят на части 

92 ml преварена и охладена вода при съответно разклащане); прах за приготвяне на 

перорална суспензия с концентрация 250 mg/62,5 mg/5 ml и обем 100 ml в прозрачна 

стъклена бутилка (за приготвяне на суспензията в бутилката се добавят на части 90 ml 

преварена и охладена вода); прах за приготвяне на перорална суспензия с концентрация 400 

mg/57 mg/5 ml и обем 35, 70 или 140 ml в прозрачни стъклена бутилка (за приготвяне на 

суспензията в бутилката се добавят на части съответно 31, 62 и 124 ml преварена и охладена 

вода). Опаковките съдържат мерителна чашка. ●Augmentin ES® (ГлаксоСмитКлайн ЕООД) – 

прах за приготвяне на перорална суспензия с концентрация 600 mg/42,9 mg/5 ml в прозрачни 

стъклени бутилки по 50, 75, 100 и 150 ml (оп. по 1 бр. с мерителна лъжичка); за приготвяне на 

съответните обеми суспензия се добавят на части при разклащане съответно по 50, 70, 90 и 

135 ml преварена и охладена вода. ●Augmentin SR®  (ГлаксоСмитКлайн ЕООД) – таблетки с 

удължено освобождаване 1000 mg/62,5 mg (оп. по 4, 16, 20, 28, 40, 50, 100 и 500 бр.). 

●Betaclav® (KRKA, d.d., Novo mesto) – филмирани таблетки по 500 mg/125 mg и 875 mg/125 

mg (оп. 10, 12, 14, 16, 20, 24 и 30 бр.); прах за приготвяне на перорална суспензия 500 mg/57 

mg/5 ml в бутилки по 70 и 100 ml (оп. по 1 бр.). ●Co-Amoxiclav (BAN). ●Climox® 

(„Чайкафарма” АД) – филм-таблетки по 250 mg/125 mg, 500 mg/125 mg (оп. 21 бр.) и 875 

mg/125 mg (оп. 14 бр.). ●Forcid Solutab® (Astellas Pharma Europe B.V.) – диспергиращи се 

таблетки по 125 mg/31,25 mg, 250 mg/62,5 mg, 500 mg/125 mg и 875 mg/125 mg (оп. по 10, 14 

и 20 бр.). ●Kalven® (СИ ПИ Медикъл ЕООД) – прах за приготвяне на перорална суспензия с 

концентрация 400 mg/57 mg/5 ml в бутилки (оп. по 100 и 200 ml). ●Medoclav® (Medochemie 

Ltd.) – прах за приготвяне на перорални суспензии с концентрации съответно по 156,25 mg/5 

ml във флакони по 100 ml (оп. 1 бр.); филм-таблeтки по 375 и 625 mg (оп. по 16 бр.) и 1000 mg 

(оп. 14 бр.); прах 1000 mg/200 mg за инжекционен разтвор във флакони (оп. по 25 и 100 бр.). 

●Medoclav Forte® (Medochemie Ltd.) – прах за приготвяне на перорални суспензии с 

концентрации съответно по 250 mg/5 ml амоксицилин и 62,5 mg/5 ml клавуланова киселина 

във флакони по 100 ml (оп. по 1 бр.). ●Neoamoclav® 500 mg/125 mg (МС Фарма АД) – филм-

таблeтки (оп. 21 бр.). ●Neoamoclav® 875 mg/125 mg (МС Фарма АД) – филм-таблeтки (оп. 14 

бр.). ▲Клавулановата киселина е аналог на пеницилините с ниска антибактериална 

активност и много силен инхибиращ ефект върху бета-лактамазите. Комбинацията 

амоксицилин/клавуланова киселина има бактерициден ефект спрямо голям брой организми, 

включващи: Грам-положителни аероби: Bacillus anthracis, Corynebacterium species, 

Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium, Listeria monocytogenes, Nocardia asteroides, 

Staphylococcus aureus, коагулазонегативни стафилококи (вкл. Staphylococcus epidermidis), 

Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Streptococcus 

species, Streptococcus viridans; Грам-положителни анаероби: Clostridium species,  

Peptococcus species, Peptostreptococcus species; Грам-отрицателни аероби: Bordetella 

pertussis, Brucella species, Escherichia coli, Gardnerella vaginalis, Haemophilus influenzae, 

Helicobacter pylori, Klebsiella species, Legionella species, Moraxella catarrhalis (Branhamella 

catarrhalis), Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, Pasteurella multocida, Proteus 

mirabilis, Proteus vulgaris, Salmonella species, Shigella species, Vibrio cholerae, Yersinia 

enterocolitica; Грам-отрицателни анаероби: Bacteroides species (вкл. Bacteroides fragilis), 

Fusobacterium species; други микроорганизми: Borrelia burgdorferi, Chlamydiae, Leptospira 

icterohaemorrhagiae, Treponema pallidum. Комбинираните препарати, съдържащи 
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амоксицилин и клавулуланова киселина, повлияват още цефуроксим-резистентните 

щамове на B. fragilis и P. vulgaris. Често те са алтернатива на комбинацията 

ампицилин/гентамицин/метронидазол, в сравнение с която има по-ниска токсичност. През 

последните години в европейските страни нараства резистентността на Streptoccocus 

pneumoniae към пеницилини до 37%. При това нерядко тя е съчетана с резистентност спрямо 

макролиди, тетрациклини и ко-тримоксазол.  

В регистрираните у нас комбинирани препарати за орално приложение, съдържащи 

амоксицилин и клавуланова киселина, съотношението между двете съставки може да бъде 

съответно: 2:1, 4:1, 7:1, 14:1 и 16:1, а в тези за парентерално приложение е 5:1 или 10:1. С 

виското съдържание на амоксицилин в комбинацията амоксицилин/клавуланова киселина 

(което в новите орални продукти е 14:1 при Augmentin ES и 16:1 при Augmentin SR се 

подобрява значително терапевтичната ефективност срещу Streptococcus pneumoniae, 

Haemophilus influenzae и Moraxella catarhalis. Тези микроорагнизми често имат основна роля в 

етиологията на острия среден отит, тонзилофарингитите, синузитите, лобарната пневмония и 

бронхопневмонията. Новите форми на комбинацията амоксицилин/клавуланова киселина са 

с висока ефективност по отношение на мекотъканни и дерматоинфекции, причинени от 

Staphylococcus aureus et pyogenes.  

Показания: (1) Лечение на инфекции на ГДП като рецидивиращи тонзилити, синузити, 

otitis media acuta, причинявани обикновено от Streptococcus pneumoniae, Haemophilus 

influenzae, Moraxella catarrhalis и Streptococcus pyogenes; инфекции на ДДП, като остри 

екзацербации, влошавания на хронични бронхити, лобарна и бронхопневмония, а също 

придобита в обществото пневмония, причинявани обикновено от Streptococcus 

pneumoniae, Haemophilus influenzae и Moraxella catarrhalis; инфекции на урогениталните 

пътища, като цистити, уретрити, пиелонефрити, женски генитални инфекции обикновено 

причинявани от Enterobacteriaceae (главно E. coli), Staphylococcus saprophyticus и 

Enterococcus species; гонорея, причинена от N. gonorrhoeae; инфекции на кожата и меките 

тъкани, обикновено причинявани от Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes и 

Bacteroides species; костни и ставни инфекции, например остеомиелити, обикновено 

причинявани от Staphylococcus aureus, където може да е подходящо по-продължително 

лечение; тежки дентални абсцеси; ухапвания от животни;  целулит. (2) Профилактика на 

инфекции, свързани с тежки хирургични операции на СЧТ, тазовата кухина, главaта и шията, 

жлъчния мехур и холедоха. 

Вероятна рисковa категория за бременност: B. 

Рискова категория за кърмене: L1. 

Приложение: (1) Лечението не трябва да продължава повече от 14 дни без повторен 

преглед и преоценка на терапията. С цела намаляване на възможната СЧ непоносимост и 

осигуряване на оптимална абсорбция комбинираните продукти за орално приложение, 

съдържащи амоксицилин и клавуланова киселина, трябва да се приемат в началото на 

храненето. ДД се определя в зависимост от тежестта на бактериалната инфекция и 

съотношението между съставките на комбинацията. Най-често оралната ДД се разделя 

на два еднакви приема през 12 h, но може и на три през 8 h. За предотвратяване 

развитието на дисбиоза лечението трябва да се допълни със синбиотик или пробиотик,  

поливитамини и антимикотик. Дадените дозировки се отнасят за пациенти с НБФ. Не се 

налага корекция на ДД при КК > 30 ml/min. Съществуват известни вариации в дозирането, 

свързани със съотношението на амоксицилин и клавуланова киселина в съответния 

комбиниран лекарствен продукт. (2) Препарати със  съотношение на съставките 4:1 

(Amoksiklav, Augmentin, Medoclav, Medoclav forte и др.) на деца под 40 kg се назначават 

орално в зависимост от тежестта на инфекцията в доза, изчислена по отношение на 

амоксицилина, от 20 до 60 mg/kg/24 h, разделена на три приема. По-високите ДД се прилагат 

за лечение на otitis media acuta, синузит,  инфекции на ДДП или уроинфекции. Няма наличини 

клинични данни за приложение на Augmentin в ДД по-висока от 40 mg/kg при деца под 24 

мес. Веднъж приготвени по указанията на фирмата-производител, прахообразните суспензии 

имат срок на годност 7 дни, ако се съхраняват в хладилник при температура от 2 до 8 °С, 

но без да замръзват. (3) Стандартната орална дозировка на препарати със  съотношение 

на съставките 2:1 (Amoksiklav, Medoclav и др.) за възрастни и на деца над 40 kg е 250 mg 

amoxicillin/125 clavulanic acid/8 h, т.е. 1 таблетка 3 пъти на ден. (4) Препарати със 

съотношение на съставките 7:1 (Medoclav и др.) се прилагат съответно: а) на възрастни и 

деца > 40 kg в стандартна орална дозировка 875 mg амоксицилин/125 mg клавуланова 
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киселина два пъти на ден; б) При остър отит на средното ухо, синузит, инфекции на ДДП и 

уроинфекции Medoclav се приема в същата ЕД/8 h; в) Стандартната орална ДД Medoclav за 

деца под 40 kg, изчислена по отношение на амоксицилин, варира от 25 до 45 mg/kg, 

разделена в два приема. При остър отит на средното ухо, синузит, инфекции на ДДП и 

уроинфекции ДД амоксицилин достига до 70 mg/kg p.o., разделена също в два приема. (5) 

Препаратът Augmentin ES (съотношение на съставките 14:1) е показан за лечение на 

остър oтит на средното ухо и придобита в обществото пневмония (за които се 

предполага, че са причинени от Streptococcus pneumonia), при деца най-малко на 3-мес., a 

също при по-големи деца, но с т. м. под 40 kg. След реконституиране на праха по указания 

по-горе начин се получава суспензия, съдържаща 120 mg/ml амоксицилин. Препоръ-

чителната доза амоксицилин е 45 mg/kg/12 h. Няма опит с приложението на Augmentin ES 

при деца по-малки от 3 мес., а също при деца и възрастни с т.м. над 40 kg. (6) Препаратът 

Augmentin SR (съотношение на съставките 16:1) е показан за лечение на придобита в 

обществото пневмония (за която се допуска, че е причинена от Streptococcus pneumonia, при 

деца над 16 г. и при възрастни. Той се предписва орално в доза 2 таблетки от 1000 mg/62,5 

mg през 12 h в продължение на 8 до 10 дни. ДД е 4 таблетки. Augmentin SR не е показан при 

деца под 16 г. (7) Под форма на i.v. инфузия с продължителност 30 до 40 min Amoksiklav 

(съотношение на съставките 10:1) на възрастни и деца с т.м. > 40 kg се прилага в доза 

1000 mg/100 mg през 8 до 12 h или 2000 mg/200 mg/12 h. При много тежки инфекции 

дозировката може да се увеличи до 2000 mg/200 mg/8 h. Терапията може да стартира с 

парентералната форма и може да продължи с подходяща орална форма. Продуктът е 

съвместим със следните разтворители: физиологичен разтвор, натриев лактат 167 mmol/l, 

разтвор на Рингер и на Хартман. Ратворите се приготвят ex tempore. Отначало прахът, 

съдържащ 2000 mg амоксицилин/200 mg клавуланова киселина, се реконституира във 

флакона с 20 ml апирогенна вода за инжекции, след което изходният разтвор се аспирира и 

прехвърля в подходящ инфузионен сак, където се разрежда до обем 100 ml. Полученият 

инфузионен разтвор е годен за употреба 60 min при стайна температура. (8) Препарати със 

съотношение на съставките 5:1 (Amoksiklav и Medoclav и др.) на възрастни и деца с т.м. > 

40 kg се прилагат в доза 1000 mg/200 mg/8 h под форма венозна инфузия с продължителност 

30 до 40 min или се инжектират бавно венозно (за 3–4 min). Разтворите се приготвят по 

описания по-горе начин. Обемът на инфузионните разтвори е 100 ml, а на тези за i.v. 

инжектиране е 20 ml. Препоръчителната доза за деца над 3 мес. и за по-големи деца с т.м. < 

40 kg, изчислена по отношение съдържанието на амоксицилин, е 25 mg/kg/8 h. Дозата за 

бебета по-малки от 90 дни и с т.м. под 4 kg е 25 mg/kg/12 h. На бебета < 3 мес. Amoksiklav и 

Medoclav се прилага само под форма на i.v. инфузия. 

Взаимодействия: Разтворите на Augmentin за парентерално приложение не трябва да се 

смесват с инфузионни разтвори, съдържащи глюкоза, декстран, бикарбонати, аминогли-

козиди. Не се препоръчва едновременното прилагане с пробенецид*, който намалява 

реналната тубуларна секреция на амоксицилин. Преди парентерално лечение трябва да се 

направи отрицателна скарификационна проба. 

Нежелани реакции: Обриви, повръщане, диария, главоболие, флебитогенен ефект при 

i.v. инжектиране, преходна холестатична жълтеница, хепатит, много рядко – анафилактичен 

шок. Противопоказания: Свръхчувствителност към бета-лактами. 

 

PIPERACILLIN & TAZOBACTAM (АТС код: J01CR05) 

●Piperacillin/Tazobactam Actavis® 2 g/0,25 g (Actavis Group PTC ehf.) – прах за 

инжекционен разтвор във флакони (оп. по 1 и 12 бр.), съдържащи по 2 g пиперацилин и 0,25 

g тазобактам под форма на натриеви соли. ●Piperacillin/Tazobactam Actavis® 4 g/0,5 g 

(Actavis Group PTC ehf.) – прах за инжекционен разтвор във флакони (оп. по 1 и 12 бр.), 

съдържащи по 4 g пиперацилин и 0,5 g тазобактам под форма на натриеви соли. 

●Piperacillin/Tazobactam AvantX® 2 g/0,25 g (Panpharma Lab.) – прах за инжекционен 

разтвор в стъклени флакони с вместимост 50 ml (оп. 10 бр.), съдържащи по 2 g пиперацилин 

и 0,25 g тазобактам под форма на натриеви соли. ●Piperacillin/Tazobactam AvantX® 4 g/0,5 g 

(Panpharma Lab.) – прах за инжекционен разтвор в стъклени флакони с вместимост 50 ml (оп. 

10 бр.), съдържащи по 4 g пиперацилин и 0,5 g тазобактам под форма на натриеви соли. 

●Piperacillin/Tazobactam DC® 2 g/0,25 g (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – прах за 

инжекционен разтвор в стъклени флакони с вместимост 50 ml (оп. 10 бр.), съдържащи по 2 g  

пиперацилин и 0,25 g тазобактам под форма на натриеви соли. ●Piperacillin/Tazobactam 
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DC® 4 g/0,5 g (Panpharma Lab.) – прах за инжекционен разтвор в стъклени флакони с 

вместимост 50 ml (оп. 10 бр.), съдържащи по 4 g пиперацилин и 0,5 g тазобактам под форма 

на натриеви соли. ●Piperacillin/Tazobactam Kabi® 2 g/0,25 g (Фрезениус Каби България 

ЕООД) – прах за инжекционен разтвор в стъклени флакони с вместимост 50 ml (оп. по 1, 5 и 

10 бр.), съдържащи по 2 g пиперацилин и 0,25 g тазобактам под форма на натриеви соли. 

●Piperacillin/Tazobactam Kabi® 4 g/0,5 g (Фрезениус Каби България ЕООД) – прах за 

инжекционен разтвор в стъклени флакони с вместимост 50 ml (оп. по 1, 5 и 10 бр.), 

съдържащи по 42 g пиперацилин и 0,5 g тазобактам под форма на натриеви соли. 

●Piperacillin/Tazobactam Mylan® 2 g/0,25 g (Mylan S.A.S.) – прах за инжекционен разтвор в 

стъклени флакони с вместимост 50 ml (оп. по 1, 5, 10 и 12 бр.), съдържащи по 2 g 

пиперацилин и 0,25 g тазобактам под форма на натриеви соли. ●Piperacillin/Tazobactam 

Mylan® 4 g/0,5 g (Mylan S.A.S.) – прах за инжекционен разтвор в стъклени флакони с 

вместимост 50 ml (оп. по 1, 5, 10 и 12 бр.), съдържащи по 4g пиперацилин и 0,5 g тазобактам 

под форма на натриеви соли. ●Piperacillin/Tazobactam Panpharma 2 g/0,25 g (Panphara 

Lab.) – прах за инжекционен разтвор в стъклени флакони с вместимост 50 ml (оп. 10 бр.), 

съдържащи по 2 g пиперацилин и 0,25 g тазобактам под форма на натриеви соли. 

●Piperacillin/Tazobactam Panpharma 4 g/0,5 g (Panphara Lab.) – прах за инжекционен 

разтвор в стъклени флакони с вместимост 50 ml (оп. 10 бр.), съдържащи по 4 g пиперацилин 

и 0,5 g тазобактам под форма на натриеви соли. ●Pipetazon® 2 g/0.25 g („Чайкафарма” АД) – 

прах за инжекционен/инфузионен разтвор, съдържащ 2 g пиперацилин и 0,25 g тазобактам 

във флакон (оп. по 1 и 10 бр.). ●Pipetazon® 4 g/0.5 g („Чайкафарма” АД) – прах за 

инжекционен/инфузионен разтвор, съдържащ 4 g пиперацилин и 0,5 g тазобактам във 

флакон (оп. по 1 и 10 бр.). ●Tazocin® 4 g/0.5 g (Pfizer Europe MA EEIG) –   прах за 

инжекционен/инфузионен разтвор във флакон, съдържащ 4 g пиперацилин и 0.5 g 

тазобактам (оп. по 1 и 12 бр.). ●Zopecillin® 2 g/0,25 g (Ромастру Трейдинг ЕООД) – прах за 

инжекционен разтвор, съдържащ 2 g пиперацилин и 0,25 g тазобактам във флакон (оп. 1 бр.). 

●Zopecillin® 4 g/0,5 g (Ромастру Трейдинг ЕООД) – прах за инжекционен разтвор, съдържащ 

4 g пиперацилин и 0,5 g тазобактам във флакон  (оп. 1 бр.). ▲Бета-лактамазният инхибитор 

тазобактам разширява бактерицидния спектър на широкоспектърния пиперацилин с 

включване на голям брой бета-лактамзо-продуциращи бактерии, придобили пиперацилинова 

резистентност.  

Показания: (1) Възрастни и деца над 12 г. – тежка пневмония, вкл. нозокомиална; 

усложнени инфекции (вкл. пиелонефрит); усложнени интраабдоминални инфекции; 

инфектирано диабетично стъпало; бактериемия, развила се на фона на фебрилна 

неутропения. (2) Деца от 2 до 12 г. – бактериални инфекции, развили се на фона на 

фебрилна неутропения. 

Рискова категория за кърмене: L1. 

Приложение: (1) При възрастни и деца над 12 г. с НБФ продуктите, съдържащи 

пиперацилин/тазобактам, се прилагат под форма на 30-минутна венозна инфузия най-често 

в доза 4 g/0.5 g, като при фебрилни неутропенични пациенти инфузиите се провеждат пре 6 

h, а в останалите случаи – през 8 h. (2) При неутропенични деца от 2 до 12 г. с НБФ и 

бактериална инфекция инфузиите се провеждат през 6 h в следните ЕД: пиперацилин 80 

mg/kg т.м. и тазаобактам – 10 mg/kg т.м. (3) При деца от 2 до 12 г. с НБФ и усложнени 

интраабдоминална бактериална инфекция инфузиите се провеждат през 8 h в следните ЕД: 

пиперацилин 100 mg/kg т.м. и тазаобактам – 12,5 mg/kg т.м. (4) Изходните ратвори се 

приготвят със стерилна вода за инжекции или физиологичен разтвор, като за 2 g/0,25 ml се 

използват 10 ml разтворител, а за 4 g/0,5 ml – 20 ml. Изходният разтвор се получава 

обикновено за 5 до 10 min чрез разклащане до пълно разтваряне. Той не трябва да съдържа 

частички. Трябва да е бистър и прозрачен. Преди самата инфузия изходният разтвор се 

рарежда до желания обем (50 до 150 ml) с физиологичен разтвор, 5% глюкоза или 5% 

разтвор на глюкоза във физиологичен ратвор. Неизползваните разтвори трябва да се 

извърлят. Инфузиите продължават от 5 до 14 дни. Продуктите могат да се прилагат също 

бaвно венозно в продължение на 5–6 min. (5) При УБФ препаратите се дозират съобразно КК. 

Нeжелани реакции: Кожни обриви, еритем, стоматит, сърбеж, диария, запек, повръщане, 

ендогенна суперинфекция, мускулна слабост, халюцинации, ксеростомия, отпадналост, 

миалгии, оток, флебит, тромбофлебит, левкопения, еозинофилия, тромбоцитопения, 

позитивиране на теста на Coombs, хипокалиемия, повишаване серумните нива на 

трансаминазите и алкалната фосфатаза, на уреята и креатинина. Противопоказания: 
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Свръчувствителност към някоя от съставките на комбинираните продукти, анамнеза за тежки 

алергични реакции към други бета-лактами.  

 

SULTAMICILLIN – INN (АТС код: J01CR04) 

●Ampicillin & Sulbactam Mylan® 1 g/0,5 g (Mylan S.A.S.) – прах за инжекционен разтвор 

съдържащи 1 g ампицилин и 0,5 g сулбактам във флакон с вместимост 20 ml  (оп. 1 бр.). 

●Ampicillin & Sulbactam Mylan® 2 g/1 g (Mylan S.A.S.) – прах за инжекционен разтвор 

съдържащи 1 g ампицилин и 0,5 g сулбактам във флакон с вместимост 20 ml  (оп. 1 бр.). 

●Ampicillin & Sulbactam Strides* 1 g/0,5 g (Strides Arcolab International Ltd) – прах за 

инжекционен разтвор, съдържащи 1 g ампицилин и 0,5 g сулбактам във флакони (оп. 1 бр.). 

●Ampicillin & Sulbactam Strides* 2 g/1 g (Strides Arcolab International Ltd) – прах за 

инжекционен разтвор, съдържащи 2 g ампицилин и 1 g сулбактам във флакони (оп. 1 бр.). 

●Ampisulcillin® 1 g/0,5 g („Актавис” ЕАД) – съдържа ампицилин и сулбактам в съотношение 

2:1 под формата на прах за инжекционен разтвор 1500 във флакони с вместимост 30 ml (оп. 

10 бр.). ●Ampisulcillin® 2 g/1 g („Актавис” ЕАД) – съдържа ампицилин и сулбактам в 

съотношение 2:1 под формата на прах за инжекционен разтвор 3000 във флакони с 

вместимост 30 ml (оп. 10 бр.). ●Unasyn® (Pfizer Europe MA EEIG) – филм-таблетки 375 mg (оп. 

по 6 и 2 бр.) и прах за инжекционен разтвор 1500 mg (1 g ampicillin/0,5 g sulbactam) в стъклен 

флакон  (оп. 1 бр.).  

Показания: Синузит, тонзилит, otitis media, бактериални пневмонии и бронхити; уроин-

фекции; кожни, мекотъканни, костни и ставни и гонококови инфекции; периоперативна профи-

лактика на инфекции в коремната и гинкеологичната хирургия.  

Вероятна рисковa категория за бременност: B. 

Рискова категория за кърмене: L1. 

Приложение: (1) При възрастни (вкл. ПНВ) и деца с т.м. над 30 kg препоръчваната 

орална дозата варира от 375 до 750 mg/12 h. (2) При деца с тегло под 30 kg в зависимост от 

тежестта на инфекцията оралната доза ампицилин в султамицилина варира от 12,5 до 25 

mg/kg/12 h. Лечението продължава до два дни след нормализиране на т.т. и отзвучаване на 

другите болестни симптоми. В повечето случаи то трае от 6 до 14 дни. (3) При лечение на 

гонорея на възрастни султамицилин се назначава еднократно в орална доза 2,25 g (респ. 6 

таблетки). Едновремено с това трябва да се приеме перорално 1 g пробенецид* с цел да се 

удължат плазмените концентрации на ампицилин и сулбактам. (4) Парентералната 

терапия започва след отрицателна скарификационна проба. а) Дозата султамицилин за 

възрастни и деца с т.м. над 40 g е 1,5–3 g, приложена i.m., i.v. или i.v. инфузионно през 

интервал от 6 или 8 h. По преценка при по-леки инфекции тази доза може да се прилага и 

през 12 h.  МДД султамицилин е 12 g, разделена на 3 или 4 ЕД. Общата ДД сулбактам не 

трябва обаче да превишава 4 g! За профилактика на хирургични инфекции султамицилин се 

прилага еднократно предоперативно в доза от 11,5 до 3 g. В следващите 24 h същата доза се 

прилага венозно през 6 или 8 h. б) При деца над 12 мес. султамицилин се инфузира венозно  

в доза 75 mg/6 h. (5) За i.m. инжектиране препаратът се разтваря със стерилна апирогенна 

дестилирана вода или 0,5–1% лидокаин. Към съдържанието на флаконите от 1,5 и 3 g се 

добавят съответно 3,2 или 6,4 ml разтворител. Така приготвеният разтвор трябва да се 

инжектира дълбоко мускулно през следващите 60 min. При деца безопасността от 

мускулното инжектиране на султамицилин не е изяснена! (6) За i.v. приложение прахът за 

инжекционен разтвор се разтваря в стерилна дестилирана вода, физиологичен разтвор 

или 5% гликоза. За целта към съдържанието на флаконите от 1,5 и 3 g се добавят съответно 

10 и 20 ml разтворител. Изчаква се получаването на бистър разтвор, без мехурчета. 

Изчислената ЕД се въвежда бавно i.v. в продължение поне на 10 до 15 min. (7) За i.v. 

инфузия съдържанието на флакона отначало се разтваря с 5 или 10 ml разтворител 

(дестилирана вода, физиологичен разтвор или 5% гликоза) и се разрежда веднага след това 

за фклаконите с 1,5 g субстанция с 50 ml разтворител, а за тези с 3 g субстанция със 100 ml 

разтворител. Инфузията продължава 15 до 30 min. 

НЛР и противопоказания – вж. Ampicillin (гл. J01CA по-горе). Sultamicilin е несъместим in 

vitro с аминогликозиди, амфотерицин В, еритромицин, клиндамицин, линкомицин, метронида-

зол, полимиксин В, тетрациклини, ацетилцистеин, допамин, хепарин, хлорпромазин, 

хидрокор-тизон, метоклопрамид, прохлорперазин, натриев бикарбоната, декстран, разтвори 

на витамим С или на витамини от група В, калиеви соли, окислители, соли на тежки метали. 
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J01D Други бета-лактамни антибактериални антибиотици  
 

J01D Цефалоспорини   
 

 Цефалоспорините са полусинтетични производни на 7-аминоцефалоспорановата киселина 

(7-АЦСК) с близка на пеницилините -лактамна структура и сходен бактерициден механизъм на 

действие върху делящи се екстрацелуларни микроорганизми. Всички цефалоспорини са 

широкоспектърни и по-слабо чувствителни към β-лактамази. Екскретират се предимно с урината, но 

някои от тях (цефазолин, цефамандол, цефоперазон, цефтриаксон) имат значителна жлъчна 

екскреция. Препаратите цефоперазон и цефтазидим притежават значителна антипсевдомонасна 

активност. Лечението с цефалоспорини, подобно на останалите бета-лактами, започва след 

отрицателенна скарификационна проба за чувствителност. 

 

J01DB Цефалоспорини от първо поколение 
 

 Цефалоспорините от I поколение (Cefadroxil, Cefalexin, Cefalotin, Cefapirin*, Cefazolin, Cefradine*, 

Cefroxadine*) не проникват в ликвора, окото и простатата. Имат значителна активност спрямо Грам-

положителни коки (стрептококи, пневмококи, метицилин-чувствителни стафилококи); умерен ефект 

срещу Грам-положителни бактерии и Грам-отрицателни бактерии, непродуциращи бета-лактамази (E. 

coli, K. pneumoniae, P. mirabilis). Подходящи са при стоматологични показания. 

 

CEFADROXIL – INN (АТС код: J01DB5) 

●Biodroxil® (Sandoz GmbH) – гранули за приготвяне на перорална суспензия с 

концентрации 250 mg/5 ml във флакони по 60 ml и 100 ml (оп. 1 бр.) – филм-таблетки 1000 mg 

(оп. по 10, 12, 20, 100 и 100 бр.). ●Duracef® (PharmaSwiss Česká republika s.r.o.) – капсули 500 

mg (оп. 12 бр.); диспергиращи се таблетки 1 g  (оп. 10 бр.); прах за приготвяне на перорална 

суспензия с концентрации 250 mg/5 ml и 500 mg/5 ml във флакони по 60 и 100 ml (оп. 1 бр.). 

Показания: Уроинфекции, причинени от E. coli, клебсиели, P. mirabilis, ентеробактерии, 

цитробактерии и др.; бактериални инфекции, причинени от бета-хемолитични стрептококи от 

група А; за профилактика на бактериален ендокардит у пациенти, алергични на пеницилини. 

Рисковa категория за бременност: B. 

Рискова категория за кърмене: L1. 

Приложение: (1) На възрастни и деца с т.м. над 40 kg с НБФ се назначава орално от 500 

до 1000 mg/12 h. При възрастни пациенти с УБФ цефадроксил се прилага в ЕД 500 mg през 

различни интервали в зависимост от КК. При КК < 10 ml/min интервалът е 36 h, при КК 10–25 

ml/min – 24 h и при 25–50 ml/min – 12 h. (2) На деца с т.м. под 40 kg се назначава в ДД от 25 

до 50 mg/kg, разделена в два орални приема. 

Взаимодействия: Лечението с цефадроксил в комбинация с аминозиди, полимиксини или 

високи дози бримкови диуретици трябва да се избягва поради възможността за потенциране 

на нефротоксичните ефекти. При едновременно прилагане на хепарин или орални 

антикоагуланти трябва по-често да се контролират коагулационните показатели.  

Нежелани реакции: Kожни обриви, СЧ смущения (дисбиоза; псевдомембранозен колит, 

предизвикан от C. difficile), хиповитаминоза B-complex и К, нефротоксичност, преходно 

повишаване на аминотрансферазите и алкалната фосфатаза, левкопения, тромбоцитопения, 

положителен тест на Coombs. Противопоказания: Свръхчувствителност към 

цефалоспорини, тежка БН. 

 

CEFALEXIN – INN (АТС код: J01DB01) 

●Cefaleksin Kalugerovo® (Гален Фарма ООД) – капсули по 250 и 500 mg (оп. по 12, 16, 20, 

28, 200 и 500 бр.). ●Ospexin® (Sandoz GmbH) – филм-таблетки по 500 и 1000 mg (оп. по 12, 

100 и 100 бр.); гранули за приготвяне на перорална суспензия с концентрация 250 mg/5 ml в 

бутилки по 60 ml (оп. 1 бр.). ▼Цефалексин има с t1/2 50 min (при анурия – от 20 до 39 h), СПП 

10–15%; денонощна уринна екскреция в непроменен вид 95%.  

Показания: Дихателни, дерматологични, урогенитални, костно-мускулни и други 

инфекции, причинени от Грам-положителни микроорганизми (вкл. пеницилиназопроду-

циращи стафилококи) и Грам-отрицателни бактерии (Schigella, Salmonella, E. coli, Pr. 

mirabilis, Haemophilus, Klebsiella); остри денто-алвеоларни инфекции, произхождащи от 

пулпата; язвен гингивит; периодонтален абсцес; периодонтит; перикорона-рит; периимплан-
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тит; за антимикробна профилактика при стоматологични операции (като алтернатива на 

пеницилините). 

Рисковa категория за бременност: B. 

Рискова категория за кърмене: L1. 

Приложение: (1) ЕД за възрастни варира от 0.5 до 1 g/6 h. Приема се орално независимо 

от храненето При тежки инфекции МДД за възрастни е 6 g. При УБФ се дозира в по-ниски 

дози в зависимост от КК. (2) На деца се предписва в ДД от 25 до 100 mg/kg, разделена на 4 

приема.  

Нежелани реакции: Kожни обриви, СЧ смущения, хиповитаминоза B-complex и К, 

нефротоксичност, преходно повишаване на аминотрансферазите и алкалната фосфатаза в 

серума, левкопения, тромбоцитопения. Противопоказания: Свръхчувствителност към 

цефалоспорини, тежка БН. 

 

CEFALOTIN* – INN (АТС код: J01DB03) – прахообразна субстанция 1 g във флакони. 

▼Цефалоспорин от I поколение с t1/2  35 min, а при анурия 12–18 h; СПП 62 до 65%; уринна 

екскреция в непромен вид 60%/24 h.  

Показания: Уроинфекции, инфекции на дихателната система, костите, ставите, меките 

тъкани, сепсис, септичен аборт, перитонит и други, причинени от стафилококи, хемолитични 

стрептококи, пневмококи, менингококи, гоноки, H. influenzae, E. coli, клебсиели, протеуси, 

салмонели, шигели; периоперативна профилактика. 

Рисковa категория за бременност: B.  

Рискова категория за кърмене: L2. 

Приложение: Разтворите на цефалотин се приготвят ex tempore със стерилна двойно 

дестилирана апирогенна вода: 4 ml/1 g субстанция за i.m. инжектиране и 10 ml/1 g – за i.v. 

въвеждане. (1) На възрастни цефалотин се прилага в доза 500 до 1000 mg/6 h i.m. (i.v.). При 

бактериемия и болни с понижена резистентност (напр. сърдечна декомпенсация, ЗД, 

неоплазми, шок, оперативна намеса) препаратът се въвежда струйно венозно за 4–5 min или 

капково, разреден с 5% глюкоза, респ. физиологичен разтвор. При необходимост от 

интраперитонеално приложение цефалотинът се добавя към диализната течност в 

концентрация 6 mg/100 ml. (2) За деца ДД цефалотин мускулно или венозно е 80 до 160 

mg/kg, разделена на 4 апликации.  

Нежелани реакции: Алергични реакции, локални прояви – болезненост при мускулно, 

флебити при венозно приложение, СЧ, хематологични прояви, преходно повишаване на 

аминотрансферазите и алкалната фосфатаза в серума, нефротоксичност (особено при ПНВ 

с бъбречни заболявания или при комбинирано лечение с други нефротоксични средства). 

Противопоказания: Свръхчувствителност към цефалопорини, тежка БН. 

 

CEFAZOLIN – INN (АТС код: J01DB04) 

●Cefazolin Actavis® („Актавис” ЕАД) – прах за инжекционен разтвор във флакони по 1 и 2 

g (оп. 10 бр.). ●Cefazolin-MIP® (MIP Pharma GmbH) – по 2 g прах за инжекционен/инфузионен 

разтвор във флакони с вместимост по 15 и 100 ml (оп. 10 бр.) ●Cefazolin Hospira® (Hospira 

UK Ltd) – прах 1 g за инжекционен или инфузионен разтвор във флакони с вместимост 10 ml 

(оп. по 1, 5, 10 и 25 бр.); прах 2 g за инжекционен или инфузионен разтвор във флакони с 

вместимост 20 ml (оп. по 1, 5, 10 и 25 бр.). ●Cefazolin Sandoz® (Sandoz GmbH) – прах за 

инжекционен разтвор във флакони по 1 и 2 g (оп. 50 бр). ●Cefazolin Panpharma® (Panpharma 

Laboratories) – прах за инжекционен разтвор във флакони по 1 и 2 g (оп. по 10 и 50 бр.). 

●Zepilen® (Medochemie Ltd.) – прах за инжекционен разтвор във флакони по 1 g (оп. по 10 и 

100 бр.). ▼Цефазолин има t1/2 >90 до 120 min (при анурия – 20 h), СПП 70 до 85%; денонощна 

уринна екскреция 80%/24 h. ▲Дейсства върху продуциращи и непродуциращи пеницилиназа 

стафилококи, стрептококи, пневмококи, дифтериен бактерий, менингококи, гонококи, 

салмонели. E. coli, клебсиели, спирохети, лептоспири.  

Показания: Урогенитални, дихателни и жлъчни инфекции, остеомиелит, мастит, раневи 

инфекции, инфектирани изгаряния, постоперативни инфекции, гонорея, сифилис, 

периоперативна профилактика, профилактично при хирургични интервенции (в 

стоматологията се назначава като алтернатива на пеницилините при рискови пациенти).  

Рисковa категория за бременност: B.  

Рискова категория за кърмене: L1. 
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Приложение (1) : Прилага се мускулно, венозно и венозно капково. За възрастни с НБФ 

цефазолин се инжектира в доза от 500 до 2000 mg/8 h, като МДД e 12 g. При КК 30 до 50 

ml/min антибиотикът се инжектира през интервали от 8 h, при КК 10 до 30 ml/min – през 24 h и 

под 10 ml/min – през 48 h. Разтворите за мускулно инжектиране се приготвят, като към 1 g 

цефазолин се добавят 3 ml двойно дестилирана вода, респ. 0.5% лидокаин. За венозна 

капкова инфузия 500 mg цефазолин се разтварят в 100 ml физиологичен разтвор или 5% 

глюкоза и инфузията продължава 20–30 min. Обичайната доза за периоперативна 

профилактика е 1 g венозно, последвана от същата доза на всеки 6 до 8 h в рамките на 24 h 

след операцията. При продължителност на интервенцията над 2 h се прилага 0.5–1 g по 

време на самата операция. (2) За деца ДД е от 20 до 100 mg/kg мускулно или венозно. Тя се 

разделя на 3 или 4 ЕД. МДД за деца е 6 g (според FDA).  

Нежелани реакции: Диария, кандидоза, гърчове (при предозиране и УБФ), обриви, 

уртикария, сърбеж, синдром на Stevens–Johnson, гадене, повръщане, псевдомембранозен 

колит, еозинофилия, хемолитична анемия, неутропения, позитивен тест на Coombs, 

тромбоцитопения, холестатична жълтеница, локална болка в областта на инжектиране, 

флебит, артралгия, нефротоксичност, интерстициален нефрит. Противопоказания: 

Повишена чувствителност към цефалоспорини, БН. 

 

J01DC Цефалоспорини от второ поколение 
 

 Цефалоспорините от II поколение (Cefaclor, Cefamandole*, Cefotetan*, Cefotiam*, Cefoxitin*, 

Cefprozil, Cefuroxime) се отличават с по-добро разпределение в тъканите и по-широк антибактериален 

спектър от препаратите от първо поколение. Само цефуроксим преминава ХЕБ и достига терапевтични 

концентрации в ЦНС. Излъчват се непроменени чрез урината, като значителна жлъчна екскреция има 

сefamandole. В сравнение с цефалоспорините от първо поколение, тези от второ поколение са по-

стабилни спрямо бета-лактамази. Имат по-слабо изразена активност спрямо Грам-положителни коки и 

бактерии в сравнение с лекарствата от първа генерация, но по-изразена активност спрямо Грам-

отрицателни бактерии, вкл. и анаероби. Cefoxitin* и сefotenan притежават висока антианаеробна 

ефективност и се използват при коремни и гинекологични анаеробни инфекции. Подходящи са и при 

стоматологични инфекции. 

 

CEFACLOR – INN (АТС код: J01DC04) 

●CEC® (Sandoz GmbH) – прах за приготвяне на перорална суспензия с концентрация 125 

mg/5 ml във флакони по 100 ml (оп. 1 бр.). ●CEC® 500 (Sandoz GmbH) – ефервесцентни 

таблетки 500 mg (оп. по 10 и 20 бр.). ●CEC forte® (Sandoz GmbH) – прах за приготвяне на 

перорална суспензия с концентрация 250 mg/5 ml във флакони по 100 ml (оп. 1 бр.). 

●Cefaclor Alkaloid® (Alkaloid – INT d.o.o.) –   капсули 500 mg (оп. 16 бр.), гранули за 

приготвяне на перорална суспензия с концентрация 125 mg/5 ml и 250 mg/5 ml във флакони 

по 60 ml (оп. 1 бр.). ●Medoclor® (Medochemie Ltd.) – капсули по 250 и 500 mg (оп. 16 бр.); 

гранули за приготвяне на перорални суспензии с концентрация 125 mg/5 ml във флакони по 

100 ml (оп. 1 бр.). ●Medoclor Forte® (Medochemie Ltd.) – прах за приготвяне на перорални 

суспензии с концентрация 250 mg/5 ml във флакони по 100 ml (оп. 1 бр.). ▼Има t1/2  0,6–0,9 h, 

СПП 25% и уринна екскреция 52%. ▲ПМС: Грам-отрицателни микроорганизми (E. coli, H. 

influenzae, салмонели, шигели, ентеробактерии, клебсиели, Pr. mirabilis, гонококи). Повлиява 

също стафило- и стрептококи.   

Показания: Оtitis media acuta и sinuitis acuta, причинени от H. influenzae и Branhamella 

catarrhalis; умерено тежки инфекции на кожата, дихателната и отделителната система. В 

стоматологията е алтернативен антибиотик (за алергични към пеницилините пациенти) при 

лечение на орофациални инфекции, предизвикани от чувствителни аеробни Грам-

положителни бактерии и анаероби.   

Рисковa категория за бременност: B.  

Рискова категория за кърмене: L2. 

Приложение: (1) На възрастни се прилага орално от 250 до 500 mg/8 h. MДД за 

възрастни е 4 g. (2) ДД за деца е от 20 до 40 mg/kg, разделена на 3 приема. МДД цефаклор 

за деца е 1 g.  

Нежелани реакции: Алергични реакции, СЧ, главоболие, вагинална монилиаза; преходна 

неутропения, левкопения. Противопоказания: Повишена чувствителност към 

цефалоспорини, БН. 
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CEFAMANDOLE* – INN (АТС код: J01DC03) – кристален прах по 1 и 2 g във флакони. ▼Има 

t1/2  0,5–1 h, СПП 65-80% и уринна екскреция 65–75%, като създава високи концентрации в 

урината. Прониква добре в телесни тъкани и течности, във високи концентрации в плеврата, 

синовията, костите, жлъчката, сърцето и матката. Потиска изграждането на бактериална 

стена. Действа бактерицидно върху следните: аероби – стафилококи (вкл., MRSS), 

стрептококи (S. pyogenes; S. viridans; S. pneumoniae, вкл. щамове, резистентни към 

пеницилини; стрептококи от група C, D, F, G; Enterococcus durans et faecalis), Moraxella 

catarrhalis, H. influenzae, Citrobacter diversus, E. coli, Klebsiella pneumoniae, гонококи (вкл. 

щамове, продуциращи бета-лактамази), салмонели, шигели, вибриони и P. mirabilis; 

анаероби: Bacteroides melaninogenicus, Clostridium perfringens, фузобактерии, 

пептострептококи и Propionibacterium acnes. 

Показания: Инфекции на дихателната и отделителната система, кожата, меките тъкани, 

костите, ставите, жлъчните пътища, гениталиите, сепсис, серозити, плеврит, ендокардит, 

перитонит, менингит, ОРЛ и други инфекции, предизвикани от хемолитични стрептококи, 

пеницилиназопродуциращи стафилококи, пневмококи, гонококи, менингококи, H. influenzae, E. 

coli, протеуси, салмонели, клостридии, бактероиди; периоперативна профилактика.  

Рисковa категория за бременност: B.  

Приложение: Мускулно или венозно. На възрастни се назначава от 1 до 2 g/8 h. МДД е 

12 g, разпределена на 4 апликации през 6 h. На деца се инжектира i.m. или i.v. в ДД от 50 до 

150 mg/kg, разделена на 4 апликации. Преди мускулно инжектиране цефамандол се разтваря 

със стерилна двойно дестилирана вода, физиологичен разтвор или 0,5% прокаин* (1 g 

субстанция/3 ml разтворител). За венозно инжектиране той се разтваря с дестилирана вода, 

физиологичен разтвор или 5–10% глюкоза (1 g субстанция/10 ml разтворител). При 

необходимост цефамандол може да се въведе венозно капково. Съхранявани при 5С, 

пресните разтвори на цефамандол са годни в продължение на 96 h.  

Взаимодействия: Съществува синергизъм по отношение на бактерицидната активност на 

цефамандол и аминозидите, което е основание за комбинираното им приложение. За да се 

избегне развитието на in vitro несъвместимост обаче, е необходимо препаратите да се 

въвеждат с отделни спринцовки.  

Нежелани реакции: Макуло-папулозни и уртикариални обриви, еозинофилия, фебрили-

тет, обратимо повишаване на стойностите на трансаминазите, алкалната фосфатаза, уреята 

и креатинина в серума; тромбоцитопения, неутропения, хипопротромбинемия (изискваща 

лечение с витамин K), тромбофлебит, дисулфирам-реакция, склонност към кръвоизливи 

(поради нарушаване функциите на тромбоцитите, а също поради потискане синтеза на 

витамин K-зависимите фактори на кръвосъсирването в резултат на потискане на витамин 

K2-продуциращата чревна флора, респ. Bacteroides fragilis и E. coli). Противопоказания: 

Свръхчувствителност към цефалоспорини, тежка БН, консумация на алкохол. 

 

CEFPROZIL – INN (АТС код: J01DC10) 

●Cefzil® (Bristol-Myers Squibb) – прах за приготвяне на перорални суспензии с 

концентрации съответно по 125 mg/5 ml и 250 mg/5 ml във флакони по 60 ml (оп. 1 бр.); филм-

таблетки 250 mg (оп. 20 бр.) и 500 mg (оп. 10 бр.). ●Profix® (Нобел Фарма ЕООД) – прах за 

приготвяне на перорални суспензии с концентрации съответно по 125 mg/5 ml и 250 mg/5 ml 

във флакони по 60 и 100 ml (оп. 1 бр.); филмирани таблетки 500 mg (оп. по 10, 12 и 20 бр.). 

▼Цефпрозил  има орална бионаличност 90%, СПП 36%, t1/2 1,3 h (при анурия – 6 h) и уринна 

екскреция 60%. ▲Повлиява аероби – стафилококи (вкл. продуциращи пеницилиназа 

щамове), стрептококи (S. pyogenes; S. viridans; S. pneumoniae, вкл. щамове, резистентни към 

пеницилини; стрептококи от група C, D, F, G; Enterococcus durans et faecalis), M. catarrhalis, H. 

influenzae (вкл. щамове, продуциращи бета-лактамази), Citrobacter diversus, E. coli, Kl. 

pneumoniae, гонококи (вкл. щамове, продуциращи бета-лактамази), салмонели, шигели, 

вибриони и P. mirabilis; анаероби (B. melaninogenicus, Cl. perfringens, фузобактерии, 

пептострептококи и Pr. acnes).  

Показания: Бронхити, пневмония, sinuitis acuta, otitis media, фарингит, тонзилит, 

дерматоинфекции, остър цистит.  

Рисковa категория за бременност: B.  

Рискова категория за кърмене: L1. 
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Приложение: На възрастни и деца над 13 г. с НБФ цефпрозил се прилага орално по 500 

mg/12 h. Лечението продължава около 10 дни. При КК <30 ml/min антибиотикът се приема в 

два пъти по-ниски дози. На деца от 6 мес. до 12 г. цефпрозил се прилага орално в доза от 10 

до 20 mg/kg/12 h. МДД за деца 1 g. Суспензията за орално приложение се приготвя според 

указанията, дадени на етикета на флакона, съдържащ препарата под форма на гранули. Тя 

запазва антибактериалната си активност в продължение на 14 дни, ако се съхранява в 

хладнилник при температура 2–8 C.  

Нежелани реакции: Дисбиоза, обриви, сърбеж, пседвомембранозен колит, артралгия. 

Противопоказания: Свръхчувствителност към цефпрозил или други цефалоспорини. 

 

CEFUROXIME AXETIL – INN (АТС код: J01DC02) 

●Aksef® (Нобел Фарма EООД) – филмирани таблетки по 250 и 500 mg (оп. по 10 и 20 бр.). 

●Axetine® (Medochemie Ltd.) – филм-таблетки по 250 и 500 mg (оп. по 10, 20, 30 и 50 бр.). 

●Ceroxim® (Екофарм Груп АД) – таблетки по 250 и 500 mg (оп. по 6, 10, 12, 14, 20 и 30 бр.). 

●Furocef® (KRKA, d.d., Novo mesto) – филм-таблетки по 250 и 500 mg (оп. по 10, 12, 14, 16 и 

24 бр.). ●Lifurox® („Чайкафарма” АД) – филм-таблетки по 250 и 500 mg (оп. по 10 бр.) . 

●Xorimax® (Sandoz GmbH) – филм-таблетки по 250 и 500 mg (оп. по 8, 10, 12 и 24 бр.). 

●Zinnat™ (ГлаксоСмитКлайн ЕООД) – гранули за приготвяне на перорална суспензия с 

концентрация 125 mg/5 ml във флакони по 50 ml и 250 mg/5 ml във флакони по 50 и 100 m l 

(оп. по 1 бр.); филм-таблетки по 250 и 500 mg (оп. по 10 бр.). ▼Цефалоспорин от II поколение 

с орална бионаличност от 37% до 52%, СПП от 33% до 50% и t1/2 при възрастни 1 до 2 h. 

Екскретира се над 66% с урината в непроменен вид чрез ГФ и тубулна екскреция. Преминава 

диаплацентарно. Открива се в майчиното мляко. Преминава ХЕБ дори при здрави менинги. 

▲ПМС: St. aureus (без MRSA), H. influenzae (тип А и В), клебсиели, клостридии, Str. pyogenes 

et mitis, E. coli, Pr. mirabilis et rettgeri, салмонели, шигели, менинго- и гонококи (вкл. 

пеницилиназа-продуциращи), Bordetella pertussis и други (вж. още  Cefuroxime Sodium по-

долу).  

Показания: Инфекции на ГДП; ОРЛ инфекции (отит на средното ухо, синузит, тонзилит, 

фарингит); инфекции на ДДП (остър и хроничен бронхит, пневмония); уроинфекции 

(пиелонефрит, цистит и уретрит); инфекции на кожата и меките тъкани (фурункулоза, 

пиодермия, импетиго); гонорея (остър, неусложнен гонококов уретрит и цервицит), лаймска 

болест.  

Рисковa категория за бременност: B.  

Рискова категория за кърмене: L2. 

Приложение: (1) При възрастни и деца над 12 г. oбичайният курс на лечение варира от 5 

до 10 дни. За оптимална резорбция препаратът трябва да се приема след хранене. 

Лечението на пневмонии при деца над 12 г. и възрастни започва с 1500 mg цефуроксим/12 h 

(венозно или мускулно) през първите 48 до 72 h. След това се преминава на орално лечение 

с цефуроксим аксетил 500 mg/12 h в продължение на 7 до 10 дни. При изострен хроничен 

бронхит лечението започва с венозно или мускулно приложение в доза 750 mg/12 h в 

продължение на 2 до 3 дни, последвано от орално лечение в доза 500 mg/12 h в 

продължение на 5 до 10 дни. Неусложнената гонорея се лекува с 1 g цефуроксим, 

еднократно. (2) Оралната ДД за деца от 3 мес. до 12 г. е от 10 до 15 mg/kg при повечето 

инфекции, вкл. фарингит и тонзилит. ДД се разделя на 2 приема през 12 h. При otitis miedia 

и импетиго или по-тежки инфекции се препоръчва ДД 15 mg/kg/12 h. МДД е 1 g p.o. 

Нежелани реакции: СЧ (дисбиоза; псевдомембранозен колит, предизвикан от C. difficile); 

хиповитаминоза B-complex и К; нефротоксичност; преходно повишаване на аминотрансфе-

разите и алкалната фосфатаза в серума; левкопения, тромбоцитопения, положителен тест 

на Coombs; явления на свръхчувствителност (сърбеж, кожни обриви, уртикария, erythema 

multiforme, StevenJohnson синдром, токсична епидермална некролиза, рядко анафилаксия). 

Противопоказания: Свръхчувствителност към цефалоспорини, тежка БН. 

 

CEFUROXIME SODIUM – INN (АТС код: J01DC02) 

●Axetine® (Medochemie Ltd.) – прах за инжекционен разтвор във флакони по 750 mg и 

1500 mg (оп. по 10 и 100 бр.). ●Cefuroxime Actavis® („Актавис” ЕАД) – прах по 750 и 1500 mg 

за инжекционен разтвор във флакони (оп. по 1 и 5 бр.). ●Cefuroxime Hikma® (Hikma 

Pharmaceutica) – по 750 mg прах за инжекционен разтвор и 1500 mg прах за 

инжекционен/инфузионен разтвор във флакони (оп. 1 бр.). ●Cefuroxime-MIP® (MIP Pharma 
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GmbH) – прах 1500 за инжекционен разтвор във флакони (оп. 10 бр.). ●Cefuroxime 

Novamed® (Новамед ООД) – прах за инжекционен разтвор във флакони по 750 и 1500 mg (оп. 

по 50 и 100 бр.). ●Cefuroxime Panpharma® (Panpharma Laboratiries) – прах за инжекционен 

разтвор във флакони по 750 и 1500 mg (оп. 10 бр.). ●Cefuroxime Tenamyd® („Тенамид Юръп” 

ЕООД) – прах по 750 и 1500 mg за инжекционен разтвор във флакони (оп. по 1 и 10 бр.).  

●Lifurox® („Чайкафарма” АД) – прах за инжекционен/инфузионен разтвор във флакони по 750 

и 1500 mg (оп. по 1 и 10 бр.). ●Zinacef™ (GSK) – прах за инжекционен разтвор във флакони 

1500 mg (оп. 1 бр.). ▼Има СПП от 33% до 50%. При възрастни с НБФ t1/2 на препарата при 

i.m. инжектиране е от 15 до 60 min, а при i.v. приложение – от 2 до 3 min. Екскретира се над 

66% с урината в непроменен вид чрез ГФ и тубулна екскреция. Преминава диаплацентарно. 

Открива се в майчиното мляко. Преминава ХЕБ и дори при здрави менинги се открива в 

терапевтични концентрации. ▲ПМС: Грам-отрицателни аероби – E. coli, Klebsiella spp., 

Proteus mirabilis et rettgeri, Providencia spp., H. influenzae (вкл. ампицилин-резистентни 

щамове), Moraxella  catarhalis, N. gonorrhoeae (вкл. пеницилиназа продуциращи), N. 

meningitidis, Salmonella spp.; Грам-положителни аероби – St. aureus et epidermidis (вкл. 

пеницилиназа продуциращи щамове, но без MRSA), Streptococcus pyogenes (и други бета-

хемолитични стрептококи), Streptococcus pneumoniae, стрептококи от група B (Streptococcus 

agalactiae), Streptococcus viridans, Bordetella pertussis; анаероби – Peptococcus и 

Peptostreptococcus spp., клостридии, бактероиди, фузобактерии, пропионибактерии; други 

микроорганизми – Borrelia burgdorferi. Аминозидите и цефуроксим допълват и потенцират 

бактерицидното си действие. 

Показания: Инфекции на дихателните пътища (остър и хроничен бронхит, инфектирани 

бронхиектазии, бактериална пневмония, белодробен абсцес и следоперативни инфекции на 

гръдния кош); ОРЛ инфекции; уроинфекции (остър и хроничен пиелонефрит, цистит и 

асимптоматична бактериурия); инфекции на меките тъкани (целулит, еризипел, перитонит и 

раневи инфекции); костни и ставни инфекции (остеомиелит, септичен артрит); следродови и 

гинекологични инфекции на тазовите органи; гонорея; сепсис, менингит; за профилактика на 

инфекции в коремната, тазовата, ортопедичната, сърдечната, белодробната, езофагиалната 

и съдовата хирургия. 

Рисковa категория за бременност: B.  

Рискова категория за кърмене: L2. 

Приложение: Препаратите, съдържащи натриева сола на цефуроксим, се прилагат 

мускулно или венозно. Мускулното инжектиране е болезнено, а при венозно въвеждане може 

да се развие флебит. (1) На възрастни Cefuroxime се инжектира в доза от 750 mg до 1500 

mg/8 h, като при пациенти с НБФ ДД варира от 3 до 6 g. Не е необходимо намаляване на ДД 

при КК > 20 ml/min При възрастни с КК от 10 до 20 ml/min се препоръчва дозировка от 750 mg 

два пъти дневно, а при КК <10 ml/min подходящата дозировка е 750 mg един път дневно. При 

пациенти на хемодиализа се препоръчва допълнителна доза от 750 mg в края на всяка 

диализа. Ако се прави продължителна перитонеална диализа, подходящата дозировка е 750 

mg два пъти дневно. С профилактична цел Cefuroxime се инжектира венозно в доза 1500 mg 

при въвеждане в анестезия за коремни, тазови и ортопедични операции, като по преценка 

препаратът може да бъде инжектиран още два пъти мускулно в доза по 750 mg на 8-ия и 16-

ия час след операцията. При сърдечни, белодробни и съдови операции обичайната доза е 

1500 mg венозно при въвеждане в анестезия, продължена със 750 mg/8 h, съответно в 

първия и втория постоперативни дни. При гонорея у възрастни цефуроксим се инжектира 

еднократно мускулно в доза 1500 mg. (2) Парентерално на кърмачета над 3 мес. и малки 

деца цефуроксим се прилага от 30−75 до 100−150 mg/kg/24 h, разделени на 3 или 4 

апликации. При новородени се дозира по 25−50 mg/kg/12 h i.m. или i.v. Cefuroxime е 

подходящ за монотерапия на бактериален менингит, причинен от чувствителни 

микроорганизми, при следните препоръчителни дозировки: а) бебета и деца – от 200 до 240 

mg/kg/24 h венозно, приложени в три или четири разделени дози. ДД може да се намали до 

100 mg/kg венозно след три дни или при клинично подобрение. б) новородени – 

първоначалната дозировка варира от 10 до 100 mg/kg/24h венозно. ДД може да се намали до 

50 mg/kg венозно по клинични показания. (4) Високи дози цефалоспоринови антибиотици 

трябва да бъдат прилагани внимателно при пациенти, получаващи едновременно бримкови 

диуретици (фуроземид) и аминогликозиди, защото тези комбинации влошават бъбречната 

функция. Липсват доказателства за ембриопатичен или тератогенен ефект на цефуроксим. 
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При определяне на кръвните (плазмени) нива на глюкоза при пациенти, получаващи 

Cefuroxime, се препоръчва използването на глюкозо-оксидазните или хексокиназните методи.  

Нежелани реакции: Местен дразнещ ефект (мускулното инжектиране е болезнено, а 

при венозно въвеждане може да се развие флебит); СЧ (дисбиоза; псевдомембранозен 

колит, предизвикан от C. difficile); хиповитаминоза B-complex и К; нефротоксичност; преходно 

повишаване на аминотрансферазите и алкалната фосфатаза в серума; левкопения, 

тромбоцитопения, положителен тест на Coombs; явления на свръхчувствителност (сърбеж, 

обриви, уртикария, StevenJohnson синдром, токсична-епидермална некролиза, рядко 

анафилаксия). Противопоказания: Свръхчувствителност към цефалоспорини, тежка БН. 

 

J01DD Цефалоспорини от трето поколение, монпрепарти и комбинации с бета-
латамазен инхибитор 

 

 Цефалоспорините от III поколение (Cefdinir*, Cefetamet*, Cefixime*, Cefoperazone, Cefotaxime, 

Cefsulodin*, Ceftazidime, Ceftibuten,  Cefpodoxime, Ceftriaxone, Ceftizoxime*) имат много добро 

разпределение в тъканите, като сefotaxime, сeftazidime, сeftriaxone и ceftizoxime* достигат адекватна 

терапевтична концентрация в ЦНС.  Поради широкия спектър и високата си бактерицидна активност 

цефалоспорините от трето поколение са ефективни при вътреболнични инфекции, причинени от 

ентеробактерии, а също при сепсис (вкл. одонтогенен), дифузен гноен перитонит, уроинфекции, 

пневмонии, инфекции на кожата и меките тъкани, причинени от Грам-отрицателни бактерии (H. 

influenzae, E. coli, Klebsiella pneumoniae, Serratia). Те имат голямо значение при лечение на менингит, 

предизвикан от ампицилин-резистентни Haemophilus щамове, при посттравматичен менингит и 

ентерококов менингит у новородени.  

 Cefoperazone и сeftazidime имат висока ефективност срещу Pseudomonas aeruginosa. 

Цефалоспорините от трето поколение се отличават с устойчивост към бета-лактамази, 

продуцирани от Грам-отрицателните микроорганизми, но не са така ефективни при Грам-

положителните бактерии (в това число и стафилококи). Не се предпочитат за стоматологични 

цели. У нас често се срещат индивиди, развили резистентност към цефалоспорини от III 

генерация. 

 

CEFIXIME – INN (АТС код: J01DD08) 

Cefixime ABR® („Aнтибиотик Разград” АД) – прах за приготвяне на перорална суспензия 

с концентрация 100 mg/5 ml във флакони по 50 и 100 ml (оп. по 1 бр.) и филм-таблетки 400 

mg (оп. 10 бр.). Cefixime Actavis® („Актавис” ЕАД) – гранули за приготвяне на перорална 

суспензия с концентрация 100 mg/5 ml във флакони по 50 и 100 ml (оп. 1 бр.) и филм-

таблетки 400 mg (оп. по 5, 7, 10, 14 и 20 бр.). Cefixime Aurobindo® (Aurobindo Pharma Ltd) – 

филмирани таблетки 400 mg (оп. по 5, 6, 7, 8, 12 и 30 бр.). Neocef® (МС Фарма АД) – филм-

таблетки 400 mg (оп. по 5 и 10 бр.). Pancef® (Alkaloid d.o.o. Skopje) – гранули за приготвяне 

на перорална суспензия с концентрация 100 mg/5 ml във флакони по 60 и 100 ml (оп. 1 бр.) и 

филм-таблетки 400 mg (оп. по 5 и 10 бр.). Zefacet® (Stada Arzneimittel AG) – гранули за 

приготвяне на перорална суспензия с концентрация 100 mg/5 ml във флакони по 50 и 100 ml 

(оп. 1 бр.) и филм-таблетки 200 (оп. по 1, 6, 10 и 20 бр.) и 400 mg (оп. по 1, 6, 10 и 20 бр.). 

▼Има  40 до 50% резорбция в СЧТ, tmax 2 до 6 h, СПП 50–60%, Vd 0,6 до 1,1 l/kg, t1/2 от 3–4 до 

9 h и уринна екскреция в непроменен вид 50%/24 h. ▲ПМС: Грам-положителни микро-

организми (S. pneumonia, S. pyogenes) и Грам-отрицателни микроорганизми (H. influenzae, M. 

catarrhalis, E. coli, P. mirabilis, N. gonorrhoeae).   

Показания: Фарингит, тонзилит, синузит, остър или хроничен изострен бронхит, 

пневмония; уроинфекции; неусложнена цервикална/уретрална гонорея.  

Рискова категория за кърмене: L2.  

Приложение: (1) На възрастни цефиксим се предписва в ДД 400 mg в 1 прием или 

разделена в 2 равни приема по 200 mg/12 h. Лечебният курс продължава 7 до 14 дни. 

Стрептококовите инфекции се лекуват най-малко в продължение на 10 дни. За лечение на 

неусложнена гонорея се препоръчва ЕД от 400 mg. При КК < 20 ml/min се използват два пъти 

по-ниски ДД. На деца над 12 г. (или на деца с т.м. над 50 kg) цефиксим се назначава в ДД за 

възрастни. (2) ДД цефиксим деца до 12 г. е 8 mg/kg в 1 прием или разделена на два равни 

приема през 12 h.  

Взаимодействия: Пробенецид* забавя елиминирането на цефиксима и повишава 

значимо плазмените му нива. Цефиксим увеличава плазмените концентрации на 
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карбамазепин. При комедикация с аминозиди нефротоксичният риск нараства. При 

едновременно приложение с антикоагуланти цефиксим удължава PT.Приемът на цефиксим 

може да причини фалшиво позитивиране на резултата, получен от редукционния тест за 

определяне на глюкоза в урината, а също и на нитропрусидния тест за определяне на кетони 

в урината. Поради бактерицидния си ефект по отношение на S. typhi цефиксим може да 

повлияе имунния отговор след противотифна ваксинация; затова се препоръчва 24-часов 

интервал между последния орален прием на цефалоспорина и ваксинирането. 

Нежелани реакции: Рядко – смущения в СЧТ (диария, болки в корема, анорексия, 

метеоризъм, гадене, повръщане); кожни обриви, уртикария и сърбеж; транзиторно 

повишаване на серумните нива на креатинина, аминотрансферазите и алкалната фосфатаза; 

главоболие; преходни левкопения, еозинофилия и тромбоцитопения; удължаване на PT; 

генитален сърбеж, вагинит. Продължителната терапия с цефиксим може да предизвика 

развитие на суперинфекции спрямо нечувствителни на действието на препарата 

микроорганизми, като C. difficile, стафилококи, ентерококи и кандиди. Цефиксим не повлиява 

шофирането и работата с машини. Противопоказания: Алергия към цефалоспоринови 

препарати.  

 

CEFOPERAZONЕ – INN (АТС код: J01DD12)  

●Cefobid® (Pfizer Europe MA EEIG) – прах за инжекционен разтвор във флакони по 1 g (оп. 

1 бр.). ●Cefoperazone ABR® („Антибиотик-Разград” АД) – прах за инжекционен разтвор във 

флакони по 1 и 2 g (оп. по 5 бр.). ●Medocef® (Medochemie Ltd.) – прах за инжекционен разтвор 

във флакони по 1 и 2 g (оп. по 10 и 100 бр.). ▼Има t1/2 2 h, СПП 90% и денонощна уринна 

екскреция в непроменен вид 30%. Достига терапевтични концентрации в плеврата, асцитната 

течност, ликвора, жлъчката, урината, белите дробове, храчките, тонзилите, околоносните 

синуси, матката. Поради значителна жлъчна екскреция дозировката му не се повлиява 

съществено от КК. ▲ПМС: N. meningitidis, N. gonorrhoea, P. aeruginosa и H. influenzae, вкл. 

бета-лактамазопродуциращи щамове; ентеробактериии (E. coli, клебсиели, протеуси, 

Providentia, Citrobacter, Serratia, салмонели, шигели). 

Показания: Дихателни, урогенитални, кожни и мекотъканни инфекции; перитонит, 

холецистит, сепсис, менингит; за профилактика на постоперативни инфекции след коремни, 

гинекологични, кардиоваскуларни и ортопедични операции.  

Рисковa категория за бременност: B.  

Рискова категория за кърмене: L2. 

Приложение: (1) На възрастни се назначава от 1 до 2 g/12 h i.m./i.v. При неусложнен 

гонококов уретрит еднократно мускулно се инжектират 500 mg цефоперазон. За 

профилактика на постоперативни инфекции препаратът се въвежда венозно 30 до 90 min 

преди операцията в доза 1 до 2 g, като след операцията същата ЕД се прилага още два пъти 

през 12 h. (2) На деца ДД цефоперазон венозно е 25 до 50 mg/kg/12 h.  

Нежелани реакции: Повръщане, обриви, хиперпирексия, еозинофилия, неутропения, 

анемия; преходно повишение на серумните нива на аминотрансферазите, позитивиране на 

теста на Кумбс и реакцията за глюкоза в урината, дисулфирам-реакция, болка при i.m. 

инжектиране, флебит при i.v. въвеждане, in vitro несъвместимост с аминозиди, склонност 

към кръвоизливи (поради нарушаване на тромбоцитната функция и потискане на 

витамин K2-продуциращата чревна флора – B. fragilis и E. coli). Противопоказания: 

Повишена чувствителност към цефалоспорини, БН, консумация на алкохол. 

 

CEFOPERAZONE & SULBACTAM – INN (АТС код: J01DD62) 

●S-Perazone CP Medical® ("СиПи Медикал" ЕООД) – прах 2 g за инжекционен/инфузионен 

разтвор в стъклен флакон (оп. 1 бр.). Съдържа по 1 g cefoperazone и sulbactam. ●Sulperazon® 

(Pfizer Europe MA EEIG) – прах 2 g за инжекционен разтвор в стъклен флакон (оп. 1 бр.) 

Съдържа по 1 g cefoperazone и sulbactam. ▲ПМС: H. influenzae, Bacteroides spp., 

Staphylococcus spp., Acinetobacter calcoaceticus, Enterobacter aerogenes, Escherichia coli, 

Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Klebsiella pneumoniae, Morganella morganii, Citrobacter 

freundii, Enterobacter cloacae, Citrobacter diversus, N. gonorrhoeae, N. meningitides, Bordetella 

pertussis, Yersinia enterocolitica, Fusobacterium spp., стафилококи (вкл. бета-лактамозоустой-

чиви щамове на S. aureus и epidermidis),  стрептококи (Streptococcus pneumoniae, S. 

pyogenes,  S. agalactiae, S. faecalis), Clostridium и др.  
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Показания: Лекарственият продукт е ефективен като монотерапия на дихателни, 

урогенитални, ставни, костни, кожни, мекотъканни и абдоминални (вкл. холецистит, холангит) 

инфекции; септицемия; тазово-възпалителна болест; ендометрит, гонорея. При много тежки 

инфекции Sulperаzon може да се включи в комбинираната етиотропна терапия с 

аминозиди или пеницилини.  

Приложение: ДД Sulperazon, изчислена по отношение съдържанието на цефоперазон, е 

80 mg/kg. Тя се разделя на 2 до 4 ЕД, разредени с физиологичен разтвор или 5% глюкоза. 

Препаратът се ифузира i.v. в продължение на 15 до 60 min. При комедикация с аминозиди е 

необходимо дозирането да се съобразява с КК.  

НЛР и противопоказания – вж. Cefoperazone по-горе.  

 

CEFOTAXIME – INN (АТС код: J01DD01) 

●Abricef® („Актавис” ЕАД) – прах за инжекционен разтвор във флакони по 1000 mg (оп. 10 

бр.). ●Cefotaxim Panpharma® (Panpharma Laboratories) – прах за инжекционен разтвор във 

флакони по 1 и 2 g (оп. по 10 и 50 бр.). ●Cefox® (Trachomin Pharmaceutical Works “Polfa”) – 

прах за инжекционен разтвор във флакони по 1000 mg (оп. 1 бр.). ●Cefotaxim-

Tchaikapharma® („Чайкафарма” АД) – прах за инжекционен разтвор във флакони по 500, 

1000 и 2000 mg (оп. по 1, 10, 50 и 100 бр.). ▼Цефалоспорин от III поколение с t1/2 1,5 h, СПП 

20-40% и денонощна уринна екскреция в непроменен вид 40-60%. Прониква добре в 

телесните тъкани и течности. ▲ПМС: Стрептококи (без ентерококи), N. meningitidis, N. 

gonorrhoea, H. influenzae, вкл. бета-лактамазопродуциращи щамове; ентеробактериии (E. coli, 

клебсиели, протеуси, Providentia, Citrobacter, Serratia, салмонели, шигели), B. fragilis, Staph. 

аureus.  

Показания: Инфекции на ЦНС, на дихателните пътища, абдоминални, пикочно-полови 

инфекции, инфекции на кожата, костите, ставите, септицемия, ендокардит, Лаймска болест; 

периоперативна профилактика. 

Рисковa категория за бременност: B. 

Рискова категория за кърмене: L2. 

Приложение: (1) На възрастни и деца над 12 г. се назначава мускулно, струйно венозно 

или венозно капково в ДД 1 g през 6 или 8 h. Преди i.m. инжектиране препаратът се разрежда 

с апирогенна вода (1 g субстанция/4 ml). При тежки случаи МДД е 12 g, i.v. При ДД над 2 g се 

препоръчва венозно приложение на препарата. При КК под 5 ml/min се използват два пъти 

по-ниски дози. При гонорея се инжектира еднократно мускулно 1 g цефотаксим. (2) На деца 

под 12 г. цефотаксим се прилага мускулно или венозно в ДД от 50 до 200 mg/kg, разделена 

на 3 до 4 апликаци mg, а на новородени от 50 до 100 mg/kg/24 h. 

НЛР и противопоказания: вж. Cefoperazone. 

 

CEFPODOXIME – INN (АТС код: J01DD13) 

●Cefpodoxime Actavis® (Actavis Group PTC ehf.) – филм-таблетки 200 mg (оп. по 6, 10, 14, 

15 и 20 бр.); прах за приготвяне на перорална суспензия с концентрация 40 mg/5 ml във 

флакони по 50 и 100 ml (оп. 1 бр.). ●Cefpodoxime ESP Pharma® (ESP Pharma Ltd.) – филм-

таблетки 200 mg (оп. по 6, 10, 14, 15 и 20 бр.); прах за приготвяне на перорална суспензия с 

концентрация 40 mg/5 ml във флакони по 50 и 100 ml (оп. 1 бр.). ●Foxero® (Alkaloid – INT 

d.o.o.) – филм-таблетки 100 и 200 mg (оп. по 10 и 20 бр.); прах за приготвяне на перорална 

суспензия с концентрация 40 mg/5 ml във флакони по 50 и 100 ml (оп. 1 бр.). ●Sefpotec® 

(Нобел Фарма EООД) – филм-таблетки по 200 mg (оп. по 10, 14 и 20 бр.). ●Ximebac® (Sandoz 

d.d.) – филм-таблетки 100 mg (оп. по 10, 12, 20 и 30 бр.) и 200 mg (оп. по 6, 10, 14 и 15 бр.); 

прах за приготвяне на перорална суспензия с концентрация 40 mg/5 ml във флакони по 50 и 

100 ml (оп. по 1 бр.). ▲ПМС: Грам-положителни микроорганизми: аеробни щамове – 

Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes; aнаеробни 

щамове – Peptococcus spp, Peptostreptococcus spp., Propionibacterium spp. Грам-отрицателни 

микроорганизми: Escherichia coli, H. Influenzae, H. Parainfluenzae, Klebsiella spp (Klebsiella 

pneumoniae), Moraxella catarrhalis, Neisseria gonorrhoeae, Proteus mirabilis, Proteus rettgeri. 

Притежава умерена активност срещу: Staphylococcus aureus (метицилин-чувствителни 

щамове), Coagulase-negative staphylococci (метицилин-чувствителни щамове). Резистентни 

щамове са: Bacteroides fragilis, Clostridium difficile, Enterococci, Listeria monocytogenes, Proteus 

vulgaris, Pseudomonas spp, Serratia spp. Резистентността може да бъде проблем и при: 

Acinetobacter spp., Citrobacter spp., Enterobacter spp., Morganella morganii. 
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Показания: Остър среден отит, синузит, тонзилит, фарингит, остър бронхит, бактериална 

пневмония, бронхиолит с бактериална суперинфекция, инфекции на бъбреците и пикочните 

пътища, инфекции на кожата и меките тъкани, неусложнен гонококов уретрит.  

Приложение: (1) На възрастни с НБФ цефподоксим се прилага орално в доза 100 до 200 

mg/12 h. При болни с УБФ дозата се коригира както следва: при КК 39–10 ml/min 100 или 200 

mg/24 h в 1 прием, КК под 10 ml/min – същата доза  през 48 h, а при пациенти на хемодиализа 

– същата ЕД на всяка диализна сесия. (2) При кърмачета под 6 мес. и деца до 11 г. ДД 

цефподоксим е 8 mg/kg (1 ml/kg от приготвената суспензия), разделена на два приема. Деца 

с т.м. ≤ 25 kg могат да приемат 1 таблетка от 100 mg/12 h. Цефподоксим не се прилага при 

новородени на възраст под 15 дни. 

Взаимодействия: Антиацидните средства и лекарства, инхибиращи секрецията на солна 

киселина намаляват бионаличността на цефподоксим.  

Нежелани реакции: Често се наблюдават СЧ нарушения като тежест в областта на 

стомаха, гадене, повръщане, коремна болка, флатуленция, диария; дисбактериоза; липса на 

апетит. Нечести НЛР са реакциите на свръхчувствителност с различна степен на тежест; 

главоболие, парестезии, замаяност; преходни повишения на кръвната урея и/или креатинин, 

на АСАТ, АЛАТ, алкалната фосфатаза и/или билирубина; понижаване на хемоглобина, 

тромбоцитоза, тромбоцитопения, левкопения, еозинофилия. 

 

CEFTAZIDIME – INN (АТС код: J01DD02) 

●Ceftazidime Hospira® (Hospira UK Ltd) – прах съответно от 1 и 2 g за приготвяне на 

инжекционен или инфузионен разтвор във флакони (оп. 1, 5, 10 и 25 бр.). ●Ceftazidime 

Panpharma® (Panpharma Laboratories) – прах за инжекционен разтвор във флакони по 1 g (оп. 

10 бр.). ●Ceftazidime-MIP® (MIP Pharma GmbH) – прах за инжекционен разтвор по 1 и 2 g във 

флакони (оп. 1, 5 и 10 бр.). ●Ceftazim® („Актавис” ЕАД) – прах за инжекционен разтвор във 

флакони по 1000 mg. (оп. по 1 и 5 бр.). ●Fortum* (Glaxo Group Ltd) – прах за инжекционен 

разтвор във флакони по 1000 mg (оп. 1 бр.). ●Kefadim® („Чайкафарма” АД) – прах за 

инжекционен разтвор във флакони по 1000 mg (оп. 1 бр.). ▼Има t1/2 1,6 h, СПП 21% и уринна 

екскреция 84%/24 h. При менингит се открива в ликвора в терапевтични концентрации (4–20 

mg/l). ▲ПМС: Грам-отрицателни микроорганизми: Pseudomonas aеruginosa, Pseudomonas 

spp., Klebsiella pneumoniae, Klebsiella spp., Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Morganella 

morgani, Proteus rettgeri, Providencia spp., Escherichia coli, Enterobacter spp., Citrobacter spp., 

Serratia spp., Salmonella spp., Shigella spp., Yersinia enterocolitica, Pasteurella multocida, 

Acinetobacter spp., Neisseria gonorrhoe, Neisseria meningitidis, H. influenzae (вкл. ампицилин-

резистентни щамове), H. parainfluenzae (вкл. ампицилин-резистентни щамове); Грам-

положителни микроорганизми: Staphylococcus aureus (метицилин-чувствителни щамове), 

Staphylococcus epidermidis (метицилин-чувствителни щамове), Micrococcus spp, Streptococcus 

pyogenes, Streptococcus група В, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus mitis, Streptococcus 

spp. (с изключение на Streptococcus faecalis); aнаеробни щамове – Peptococcus spp., 

Peptostreptococcus spp., Streptococcus spp., Propionibacterium spp., Clostridium perfringens, 

fusobacterium spp. In vitro активността на цефтазидим в комбинация с аминогликозиди е 

взаимно допълваща се. Това е от значение при лечението на фебрилни пациенти с 

неутропения. 

Показания: Сепсис, менингит, перитонит, инфектирано изгаряне, инфекции при 

имуносупресирани болни, инфекции на кожата, меките тъкани, ставите и костите, ОРЛ 

инфекции; инфекции, свързани с хемо- и перитонеална диализа.  

Рисковa категория за бременност: B.  

Рискова категория за кърмене: L1. 

Приложение: На възрастни с НБФ ДД цефтазидим е от 1 до 6 g. Тя се разделя на 2–3 

апликации мускулно, струйно венозно или венозно капково. При болни с УБФ антибиотикът 

се дозира в зависимост от стойностите на КК, но плазмената му концентрация не трябва да 

превишава 40 mg/l. Получените разтвори могат да се съхраняват на тъмно в хладилник при 

температура от 2 до 8 °С в продължение на 24 h. При болни с УБФ антибиотикът се дозира в 

зависимост от стойностите на КК, но плазмената му концентрация не трябва да превишава 

40 mg/l (табл. J1).  

 

Таблица J1. Препоръчителни поддържащи дози ceftazidime при възрастни с УБФ 
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Серумен креатинин (µmol/l) Препоръчвана ЕД  Интервал на дозиране 

150–200 1000 mg  12 h 

200–350 1000 mg 24 h 

350–500 500 mg 24 h 

 

 При новородени и бебета до 2 мес. ДД цефтазидим е от 25 до 60 mg/kg. Тя се разделя на 

две апликации. При бебета над 2 мес. препаратът се инжектира в ДД от 30 до 100 mg/kg, 

разделена на 2–3 i.m. или i.v. апликации. 

Взаимодействия: Съществува in vitro несъвместимост между цефтазидим и аминозиди.  

Нежелани реакции: Флебит или тромбофлебит при венозно приложение; болка и/или 

възпаление след мускулно приложение; свръхчувствителност към препарата, изразяващ се в 

макулопапулозен или уртикариален обрив, втрисане, пруритус и много рядко ангиоедем и 

анафилактична реакция (бронхоспазъм и/или хипотония); СЧ прояви (диария, гадене, 

повръщане, коремни болки и много рядко афтозен стоматит, псевдомембранозен колит, 

предизвикан от Clostridium difficile); пикочо-полова система – кандидоза, вулвовагинит; ЦНС – 

главоболие, световъртеж, парестезия, тремор, миоклонус, гърчове и енцефалопатия 

предимно при пациенти с БН, при които дозировката на препарата не е била подходяща за 

съответните неврологични заболявания; преходни промени в клинично-лабораторните 

тестове – еозинофилия, положителен тест на Coombs без хемолиза, тромбоцитоза и леко 

повишение на един или повече чернодробни ензими SGOT, SGPT, LDH, GGT и алкална 

фосфатаза, преходни повишения на уреята, азота и/или серумния креатинин, преходна 

левкопения, неутропения, агранулоцитоза, тромбоцитопения и лимфоцитоза. 

Противопоказания: Свръхчувствителност към цефалоспорини, тежка БН. 

 

CEFTAZIDIME & AVIBACTAM – INN (АТС код: J01DD52)  

●Zavicefta® 2 g /0,5 g (AstraZeneca AB) – прах за приготвяне на концентрат за инфузионен 

разтвор във флакони (оп. 10 бр.). Продуктът е обект на допълнително постмаркетингово 

наблюдение. ▲Цетазидим блокира синтеза на петидогликан и действа бактерицидно. 

Авибактам е небеталактамен бета-лактамазен инхибитор. Завицефта е ефективен при 

усложнени интраабдоминални инфекции, уроинфекции и пневмонии, предизвикани от 

Enterobacteriaceae и P. aeruginosa. 

Показания: (1) Възрастни пациенти с усложенена интраабдоминални или уроинфекции 

(вкл. пиелонефрит), вътреболнични пневмонии (вкл. свързани с изкуствена белодробна 

вентилация). (2) Инфекции, причинени от Грам-отрицателни микроорганизми у възрастни с 

ограничени въможности за лечние. 

Приложение: (1) Изходният разтвор се приготвя ex tempore с 10 ml стерилна вода за 

инжекции. Флаконът се разклаща до пълно разтваряне на праха. От флакона се изтегля 

(аспирира) цялото му съдържимо (= 12 ml). Приготвеният изходен разтвор се въвежда в 

инфузионен сак, съдържащ 100 ml един от следните съвместими с продукта разтвори: 

физиологичен разтвор, 5% декстроза, 0.45% натриев хлорид и 2.5 декстроза или лактатен 

рингеров разтвор. Всяка инфузия продължава 120 min. (2) При КК > 51 ml/min Завицефта се 

инфузира венозно в доза 2 g /0,5 g/8 h, като при усложнени интраабдоминални инфекции 

лечението продължава от 5 до 14 дни, при уроинфекции– от 5 до 10 дни, а при 

вътреболнични пневмонии (вкл. свързани с изкуствена белодробна вентилация)– от 7 до 14 

дни. (3) При болни с УБФ се препоръчват следните дозировки: а) при КК от 30 до 50 ml/min – 

1 g/0.25 g/8 h; б) КК от 16 до 29 ml/min – 0.75 g/0.1875 g/12 h; КК 6 до 15 ml/min – 0.75 g/0.1875 

g/24 h. Инфузиите продължават също 2 h. 

Нежелани реакции: Кандиоза (вкл. орална и вулвовагинална), Clostridium difficile колит, 

еозинофилия, тробоцитоа, агранулоцитоа, левкопения, хемолитична анемия, главоболие, 

замаянот, диария, болки в корема, гадене, елевация на амиотранферазите, алкалната 

фосфатаза и гама-глутамилтрансферазата в серума, урикария, сърбеж, токсична 

епидермална некролиза, синдром на Stefens-Johnson, хиперкреатининемия, хиперурикемия, 

пирексия, локални  реакции в мястото на инфузия (тробоза, флебит). Противопоказания: 

Свръхчувствителност към авибактам, цефалоспорини или други бета-лактами. 

 

CEFTIBUTEN – INN (АТС код: J01DD14) 

●Cedax® (SIFI S.p.A.) – капсули 400 mg (оп. 5 бр.); гранули за приготвяне на перорална 

суспензия с концентрация 36 mg/ml във флакони по 30 и 60 ml (оп. по 1 бр.). ▼Има бърза 
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чревна резорбция, tmax 2–3 h до и t1/2 2 h. Елиминира се с урината. ▲ПМС: H. influenzae, M. 

catarrhalis, стрептококи от група А, менинго- и гонококи, ентеробактерии (вкл. E. coli, 

салмонели, шигели, йерсинии).   

Показания: Бронхит, otitis media, фарингит и тонзилит, предизвикани от H. influenzae и M. 

catarrhalis; дихателни, СЧ и уроинфекции, неусложнена гонорея.  

Рисковa категория за бременност: B.  

Рискова категория за кърмене: L1. 

Приложение: На възрастни и деца над 12 г. с т.м. >45 kg  цефтибутен се прилага орално 

в ДД 400 mg в 1 прием. ДД за деца под 12 г. е от 5 до 9 mg/kg (но не повече от 400 mg/24 h), 

разделена в 2 приема. Лечението продължава 10 дни. 

Нежелани реакции: Диария, дисбиоза; главоболие; повръщане, гастралгия, шум в ушите, 

уртикария, оток на Квинке, псевдомембранозен колит. Противопоказания: Повишена 

чувствителност към препарата.  

 

CEFTRIAXONE – INN (АТС код: J01DD04)  

●Ceftriaxon-MIP® (Chephasaar Chem.-pharm. Fabrik GmbH) – прах за инжекционен разтвор 

във флакони по 1 и 2 g (оп. 10 бр.). ●Ceftriaxone Novamed® (Laboratorio Reig Jofre, S.A.) – 

прах за инжекционен разтвор във флакони по 1g (оп. по 1 и 100 бр.) 2 g (оп. по 50 и 100 бр.). 

●Ceftriaxone Panpharma ® (Panpharma Laboratories) – прах за инжекционен разтвор във 

флакони по 1 g и 2 g (оп. 10 бр.). ●Ceftriaxone RV ® (HELM AG) – прах за инжекционен 

разтвор във флакони по 1g (оп. 1 бр.). ●Ceftriaxone Sandoz ® (Sandoz GmbH) – прах за 

инжекционен разтвор във флакони по 1 и 2 g (оп. по 1, 10, 25, 50 и 100 бр.). ●Ceftriaxone-

Tchaikapharma® („Чайкафарма” АД) – прах за инжекционен разтвор във флакони по 1 g (оп. 

по 10 и 100 бр.). ●Ceftrin® (Екофарм Груп АД) – прах за инжекционен разтвор във флакони по 

1 g (оп. 1 бр.). ●Medaxone® (Medochemie Ltd.) – прах за инжекционен разтвор във флакони по 

1 g (оп. по 1, 10, 50 и 100 бр). ●Tercef® („Актавис” ЕАД) – прах за инжекционен разтвор по 1 и 

2 g в стъклени флакони с вместимост 30 ml (оп. 5 бр.). ▼Цефтриаксон има 100% 

бионаличност след i.m. инжектиране и СПП 80 до 95%. При възрастни с НБФ t1/2 8 h, при 

ПНВ – 12 h и при деца до 3 г. – 6 h. Прониква добре в телесните течности и тъкани, достига 

терапевтични концентрации в ЦСТ при възпалени менинги. Денонощната уринна екскреция 

на цефтриаксона е 40 до 65%, а жлъчнaта – от 35 до 60%. Двата алтернативни пътя на 

екскреция и сравнително дългият плазмен полуживот позволяват ДД цефтриаксон да се 

прилага един път на ден дори при хронични заболявания на бъбреците или черния дроб. 

▲ПМС: Повлиява Грам-отрицателни бактерии с повишена устойчивост спрямо повечето 

бактериални бета-лактамази: Escherichia coli, Enterobacter spp., Klebsiella spp., H. influenzae 

(вкл. ампицилин-резистентни щамове), H. parainfluenzae (вкл. ампицилин-резистентни 

щамове), Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Morganella morgani, Proteus rettgeri, Providencia 

spp., Citrobacter spp., Serratia spp., Salmonella spp., Shigella spp., Borellia burgdoferi, 

Acinetobacter spp., Neisseria gonorrhoe, Neisseria meningitidis; Грам-положителни бактерии − 

Streptococcus pneumoniae, Streptococcus група A и В, Streptococcus viridians, Peptococcus 

spp., Peptostreptococcus spp., Clostridium spp. 

 Показания: Инфекции на отделителната система, гениталиите (вкл. гонорея), жлъчните 

пътища, дихателната система, ушите, носа, гърлото, кожата, меките тъкани, ставите, костите; 

сепсис, менингит, перитонит, Лаймска болест, инфекции при болни с имунен дефицит, 

периоперативна профилактика в хирургията.  

Рисковa категория за бременност: B.  

Рискова категория за кърмене: L2. 

Приложение: Лечението започва след отрицателна скарификационна проба. За i.m 

инжектиране 500 mg цефтриаксон се разтваря с 2 ml 1% лидокаин. За венозно инжектиране 

500 mg субстанция се разтваря с 10 ml стерилна двойно дестилирана вода и се въвежда в 

продължение на 3–4 min. При необходимост от по-високи дози цефтриаксон се въвежда 

венозно капково, като 2 g субстанция се разтваря в 40 ml разтворител, несъдържащ калиеви 

йони (напр. физиологичен разтвор, 5–10% глюкоза или 5% левулоза). Инфузията 

продължава 10–15 min. ДД се прилага в 1 апликация. (1) На възрастни и деца над 12 г. 

цефтриаксон се инжектира по 1 g/24 h мускулно. Дози по-големи от 1 g се въвеждат венозно. 

МДД цефтриаксон за възрастни е 4 g. За лечение на гонорея у възрастни еднократно i.m. се 

инжектират 250 mg цефтриаксон.  (2) На деца под 12 г. антибиотикът се прилага мускулно от 

20 до 80 mg/kg/24 h, а на новородени – до 50 mg/kg/24 h. 
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Взаимодействия: Комбинираното използване на цефтриаксон с други лекарства, 

потискащи кръвосъсирването, увеличава риска от кървене. 

Нежелани реакции: Глосит, стоматит, повръщане, диария, кожни алергични реакции, 

втрисане, тромбоцитопения, левкопения, хемолитична анемия, главоболие, световъртеж, 

повишаване плазмените нива на креатинина и трансаминазите, урогенитална микоза. 

Противопоказания Повишена чувствителност към цефалоспорини. 

 

J01DE Цефалоспорини от четвърто поколение 
 

 Активността на цефалоспорините от четвърто поколение (Cefepime, Cefpirome*, Cefozopran*) 

по отношение на Грам-отрицателните микроорганизми е равна на тази на цефалоспорините от трето 

поколение, но за разлика от тях те имат по-силно бактерицидно действие към Грам-положителни 

микроорганзими, особено тези, произвеждащи бета-лактамази. 

 

CEFEPIME – INN (АТС код: J01DЕ01) 

●Alphacef® (Medochemie Ltd) – прах за инжекционен разтвор във флакони по 1 и 2 g (оп. 

по 1, 10 и 50 бр.). ●Bacteripime® („Чайкафарма” АД) – прах за приготвяне на 

инжекционен/инфузионен разтвор във флакони 1 g (оп. 1 бр.). ●Critipime® (Sandoz d.d.) –   

прах за инжекционен/инфузионен разтвор във флакони по 1 g (оп. по 1 и 10 бр.). ●Cefepime 

Kabi® (Фрезениус Каби България) – прах 1 g за инжекционен и инфузионен разтвор във 

флакони (оп. по 1, 10 и 50 бр.). ●Cefepime MIP® (MIP Pharma GmbH) – прах 1 g за 

инжекционен и инфузионен разтвор във флакони (оп. по 1, 5 и 10 бр.). ●Мaxipime® (Bristol-

Myers Squibb Kft) – прах за инжекционен разтвор във флакони по 1 и 2 g (оп. по 1 бр.). ▼Има 

t1/2 2 h, СПП 16–19% и уринна екскреция в непроменен вид над 85%. Концентрацията му във 

възпалените тъкани достига 80% от плазмената, а в бронхиалната мукоза – 60%. ▲ПМС: 

Активността му по отношение на Грам-отрицателните микроорганизми е равна на тази на 

цефалоспорините от трето поколение, но за разлика от тях цефепим има по-силно 

бактерицидно действие към Грам-положителни микроорганизими. 

Показания: Пневмонии, бронхити, уроинфекции, кожни и мекотъканни инфекции.  

Рискова категория за кърмене: L2. 

Приложение: (1) На възрастни обикновено се предписва по 1 до 2 g/12 h в продължение 

на 5 до 10 дни венозно. При псевдомонасни инфекции се използват по-високи ДД. При 

фебрилни неутропенични пациенти цефепим се въвежда по 2 g/8 h в продължение на 7 дни. 

(2) На деца се инжектира венозно по 50 mg/kg/8 h, като МДД е 2 g.  

Нежелани реакции: Диария (>1% от случаите), повръщане, псевдомембранозен колит, 

кандидоза, гърчове (при високи дози и бъбречна дисфункция), главоболие, повишена 

раздразнителност, обриви, уртикария, сърбеж, синдром на Stevens-Johnson, серумна болест, 

еозинофилия, хемолитична анемия, положителен тест на Coombs, тромбоцитопения, 

флебит, артралгия, нефротоксичност. Противопоказания: Повишена чувствителност към 

препарата, тежка БН. 

 

CEFPIROME* – INN (АТС код: J01DE02) – кристален прах по 1 и 2 g във флакони. Притежава 

широк бактерициден спектър, включващ този на цефалоспорините от трето поколение, но в 

сравнение с тях има повишена активност по отношение на Грам-положителни 

микроорганизми, продуциращи бета-лактамази.  

Показания: Сепсис, инфекции на кожата, меките тъкани, дихателната и отделителната 

система, вкл. при болни с неутропения и отслабен имунитет.  

Рисковa категория за бременност: C.  

Приложение: Въвежда се венозно – струйно или капково в доза от 1 до 2 g/12 h. МДД е 4 

g. При нaмалена бъбречна функция дозировката се съобразява с КК.  

Нежелани реакции: Левкопения, неутропения, кожни обриви, сърбеж, треска, болка в 

мястото на инжектиране и флебит; рядко – повръщане, диария, преходно повишение 

плазмените нива на аминотрансферазите, уреята и креатинина. Противопоказания: 

Повишена чувствителност към препарата, тежка БН. 

 

J01DF Монобактами 
 

AZTREONAM – INN (АТС код: J01DF01) 
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●Azactam* (Bristol-Myers Squibb Kft.) – прах 1 g за инжекционен разтвор в флакон (оп. 1 

бр.). ▼След i.m. инжектиране на азтреонам се получават плазмени концентрации, сравними 

с тези след i.v. въвеждане. При възпалени менинги неговата ликворна концентрация достига 

от 8 до 40% в сравнение с плазмените му нива. При нормални менинги  концентрациите в 

ЦСТ са много ниски (< 1%). Неговият t1/2 е 2 h, а СПП 56%. От 60% до 70% от приложената 

доза азтреонам се ескретира непроменен с урината. ▲Инхибира изграждането на бактери-

ална стена. Действа бактерицидно върху Грам-отрицателни аеробни: менингококи, 

гонококи, H. influenzae (вкл. бета-лактамазопродуциращите щамове), псевдомонаси. Срещу 

повечето видове от Enterobacteriaceae (E. coli, Klebsiella, Enterobacter, Proteus, Providentia, 

Citrobacter, Serratia, салмонели, шигели) има сравнима по сила активност с тази на 

цефалоспорините от III поколение.  

Показания: Уроинфекции, простатит, асимптоматична бактериурия, гонорея (вкл., 

причинена от гонококи, продуциращи бета-лактамаза), ендометрит, тазов целулит, менингит 

(причинен от H. Influenzae и N. meningitidis), перитонит, сепсис, пневмонии, плеврален 

емпием, инфекции на кожата и меките тъкани (вкл. инфектирани рани и изгаряне), ставни 

инфекции, постоперативни инфекциозни усложнения.  

Рисковa категория за бременност: B. 

Рискова категория за кърмене: L2 

Приложение: (1) При уроинфекции на възрастни се назначава мускулно или венозно в 

доза от 500 до 1000 mg през интервали от 8 до 12 h. При умерено тежки системни инфекции 

той се инжектира мускулно в доза 2 g или i.v. 1 g през 8–12 h. При тежки или 

животозастрашаващи системни инфекции (особено, причинени от Ps. aeruginosa) азтреонам 

се въвежда i.v. (струйно или инфузионно) през 6 до 8 h. МДД за възрастни е 8 g i.v. (2) На 

деца над 30 дни азтреонам се инжектира мускулно или венозно в ДД от 90 до 120 mg/kg, 

разделена на 3 или 4 равни дози, приложени съответно през 8 или 6 h. При 

животозастрашаваща системна инфекция, причинена от P. aeruginosa, той се прилага по 50 

mg/kg/8 h или 50 mg/kg/6 h. Азтреонам се прилага на пациенти с доказани Грам-отрицателни 

аеробни инфекции, ако при тях бета-лакатмните антибиотици са противопоказани. Ако са 

изолирани или се подозират и Грам-отрицателни микробни причинители или анаероби, 

азтреонам трябва да се комбинира с подходящи АБС. Приготвените за i.v. инфузия разтвори 

на азтреонам са годни за употреба в продължение на 48 h, ако се съхраняват при стайна 

температура (под 25 C) и 7 дни при съхраняване в хладилник. Лечението започва след 

отрицателна скарификационна проба. 

Нежелани реакции: С честота от 1% до 10% от случаите – кожни обриви, диария, гадене, 

повръщане, тромбофлебит, болка в областта на инжектиране; под 1% – хипотензия; гърчове, 

объркване, главоболие, световъртеж, безсъние, замаяност, фебрилитет; напрежение в 

гръдните жлези; псевдомембранозен колит, афтозен стоматит, нарушения във вкусовите 

усещания, лош дъх, скован език; вагинит; хепатит, жълтеница, повишаване на плазмените 

нива на чернодробните ензими; тромбоцитопения, еозинофилия, левкопения, неутропения; 

миалгия, мускална слабост; диплопия; кихане; анафилактичен шок. Противопоказания: 

Повишена чувствителност към азтреонам. 

 

J01DH Карбапенеми 
 

DORIPENEM – INN (АТС код:  J01DH04) 

●Doribax® (Janssen-Cilag International NV) – прах 500 mg за приготвяне на инжекционен 

разтвор във флакони (оп. 10 бр.). ▼Има СПП 8,1%; Vd e 16,8 L, какъвто е приблизително 

обемът на екстрацелуларната течност; прониква добре в маточна тъкан, ретроперитонеална 

течност, простата, жлъчен мехур и урина; t1/2 e 1 h. Отделя се непроменен предимно чрез 

бъбреците; необходимо е коригиране на дозата при умерена и тежка БН. ▲ПМС: 

Enterococcus faecalis, Staphylococcus spp. (чувствителни към метицилин), S. pneumoniae, 

Streptococcus spp.; Грам-отрицателни аероби: Citrobacter spp., Enterobacter spp., H. influenzae,  

Acinetobacter calcoaceticus, E. coli, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Klebsiella pneumoniae, 

Morganella morganii, Providencia spp.; анаероби: Bacteroides spp., Peptostreptococcus spp. 

Показания: Лечение у възрастни на нозокомиална пневмония (вкл. вентилатор-

индуцирана); усложнени интраабдоминални инфекции; усложнени уроинфекции. 
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Приложение: Въвежда се венозно инфузионно в продължение на 60 min в доза 500 mg/8 

h в продължение на 5, максимално до 14 дни. МДД е 4 g. При пациенти с  КК<30 ml/min се 

прилага по 250 mg/12 h. 

Взаимодействия: Наблюдава се синергизъм с амикацин и левофлоксацин за 

Pseudomonas aeroginosa и за Грам-положителни бактерии с даптомицин, линезолид, 

левофлоксацин и ванкомицин.  

Нежелани реакции: Кожни обриви, сърбеж, орална кандидоза, вулвомикотична 

инфекция, флебит; повръщане, преходно повишение на плазмените нива на 

аминотрансферазите. Противопоказания: Повишена чувствителност към препарата. 

кърмене. 

 

ERTAPENEM – INN (АТС код: J01DH03) 

●Invanz® (Merk Sharp and Dohme Ltd.) – прах 1 g за приготвяне на инфузионен разтвор във 

флакони (оп. по 1 и 10 бр.). Съдържа ертапенем под форма на натриева сол (137 mg/g 

натрий). ▼След i.v. инфузия на ертапенем не се наблюдава кумулация дори при неговото 

многократно приложение. СПП е 95%, а t1/2 е 4 h. Ертапенем претърпява метаболизъм в 

черния дроб, като 80% от приложената доза се отделя с урината (38% в непроменен вид и 

37% като метаболит); 10% се откриват във фекалиите. Еrtapenem представлява 

метилимипенем. Той инхибира синтеза на бактериалната стена. Притежава бактерицидния 

спектър на бензилпеницилина по отношение на Грам-положителните микроорганизми, на 

аминозидите и цефалоспорините от III поколение – по отношение на Грам-отрицателните 

микроорганизми, и на клиндамицина и метронидазола – спрямо анаеробите. MRSA, 

Enterococcus faecalis et faecium, Acinetobacter spp. и Ps. aeroginosa са нечувствителни към 

ертапенеп.  

Показания: Интраабдоминални инфекции, придобита в обществото пневмония, остри 

гинекологични инфекции у възрастни пациентки. Обичайната продължителност на лечението 

с ертапенем е 3–14 дни. 

Вероятна рискова категория за бременност: B. 

Рискова категория за кърмене: L2. 

Приложение: Съдържанието на един флакон ертапенем се разтваря с 10 ml стерилна 

вода за инжекции или физиологичен разтвор, след което незабавно се разрежда с 50 ml 

физиологичен разтвор, и се инфузира за 30 min. На възрастни ертапенем се прилага по 1 g 1 

път дневно чрез i.v. инфузия.  

Взаймодействия: Карбапенемите подобно на монобактамите могат да понижат 

плазмените концентрации на валпроева киселина. Ертапенем не трябват да се разтваря с 

разтворители, съдържащи глюкоза. При болни с УЧФ и възраст над 65 г. и липса на БН не се 

налага промяна на ДД ертапенем. Не е установена безопастността и ефективността на 

ертапенем при лица под 18 г. Лечението започва след отрицателна скарификационна проба. 

Нежелани  реакции: Диария (в 4,8% от случаите), тромбофлебит (4,5%), повдигане 

(2,8%), обриви; рядко – неутропения, световъртеж, седация, сънливост, обърканост, гърчове, 

тремор, запек, псевдомембранозен колит, мускулни крампи, повишение на плазмените нива 

на АСАТ, АЛАТ и алкалната фосфатаза. Противопоказания: Повишена чувствителност към 

карбапенеми. 

 

IMIPENEM & CILASTATIN (АТС код: J01DH51) 

●Cilapenem® 500 mg/500 mg ("Чайкафарма" АД) – прах за приготвяне на инфузионен 

разтвор, съдържаща по 500 mg имипенем и 500 mg циластатин във флакони (оп. 10 бр.). 

●Citanem® 250 mg/250 mg  (Actavis Group PTC ehf.) – прах за приготвяне на инфузионен 

разтвор, съдържаща по 250 mg имипенем и 250 mg циластатин във флакони с вместимост 20 

ml (оп.  по 10 бр.). ●Cilastem ® 250 mg/250 mg (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – прах 

за приготвяне на инфузионен разтвор, съдържаща по 250 mg имипенем и 250 mg циластатин 

във флакони с вместимост 20 ml (оп.  по 1, 5, 10 и 12 бр.). ●Cilastem ® 500 mg/500 mg (Тева 

Фармасютикълс България ЕООД) – прах за приготвяне на инфузионен разтвор, съдържаща 

по 500 mg имипенем и циластатин във флакони с вместимост 20 ml (оп. по 1, 5, 10 и 12 бр.). 

●Imecitin ® 250 mg/250 mg (Actavis Group PTC ehf.) – прах за приготвяне на инфузионен 

разтвор, съдържаща по 250 mg имипенем и 250 mg циластатин във флакони с вместимост 20 

ml (оп.  по 1 и 10 бр.). ●Imecitin ® 500 mg/500 mg (Actavis Group PTC ehf.) – прах за 

приготвяне на инфузионен разтвор, съдържаща по 500 mg имипенем и 500 mg циластатин 
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във флакони с вместимост 20 ml (оп.  по 1 и 10 бр.). ●Imipenem/Cilastatin AvantX® 250 

mg/250 mg (Авантекс ООД) – прах за приготвяне на инфузионен разтвор, съдържаща по 250 

mg имипенем и 250 mg циластатин във флакони с вместимост 20 ml (оп. 10 бр.). 

●Imipenem/Cilastatin AvantX® 500 mg/500 mg (Авантекс ООД) – прах за приготвяне на 

инфузионен разтвор, съдържаща по 500 mg имипенем и 500 mg циластатин във флакони с 

вместимост 20 ml (оп. 10 бр.). ●Imipenem/Cilastatin Hospira® 500 mg/500 mg (Hospira UK Ltd.) 

– прах за приготвяне на инфузионен разтвор, съдържаща по 500 mg имипенем и 500 mg 

циластатин във флакони с вместимост 20 ml (оп. 5 бр.) и във флакони с вместимост 100 ml 

(оп. 1 бр.). ●Imipenem Cilastatin Panpharma® 250 mg/250 mg (Panpharma Laboratories) – прах 

за приготвяне на инфузионен разтвор, съдържащ по 250 mg имипенем и 250 mg циластатин 

във флакони (оп. 10 бр.). ●Imipenem Cilastatin Panpharma® 500 mg/500 mg (Panpharma 

Laboratories) – прах за приготвяне на инфузионен разтвор, съдържаща по 500 mg имипенем и 

500 mg циластатин във флакони (оп. 10 бр.). ●Tienam® 500 mg/500 mg ("Мерк Шарп и Доум 

България" ЕООД) – прах за приготвяне на инфузионен разтвор, съдържаща по 500 mg 

имипенем и 500 mg циластатин във флакони с вместимост 20 ml (оп. по 5 и 25 бр.). ▼Тиенам 

съдържа Imipenem и Cilastatin в съотношение 1:1. Имипенем е карбапенем със СПП 25%. 

Циластатин е инхибитор на дехидропептидаза-I, който предпазва имипенем от разграждане в 

бъбреците. Така уринната екскреция на антибиотика достига 70%. Имипенем се залавя за 

пеницилин свързващия пептид-2 и предизвиква бактериолиза. Проявява висока активност 

срещу S. faecalis и S. aureus, без да се наблюдава кръстосана резистентност с пеницилините. 

Спектърът му покрива Грам-отрицателните анаероби, подобно на аминозидите. Еднакво 

активен е в сравнение с цефтазидима и е по-активен от цефоперазона по отношение на P. 

aeruginosa.  

Показания: Много тежки коремни, дихателни, гинекологични, костно-ставни, кожни, 

мекотъканни и уроинфекции; септицемия, ендокардит. Тиенам не се прилага за лечение на 

менингит.  

Рисковa категория за бременност: C. 

Рискова категория за кърмене: L2. 

Приложение: На възрастни и деца над 40 kg се прилага венозно капково от 500 mg/8h до 

1000 mg/12 h. МДД тиенам за възрастни e 4 g, по 1000 mg/6 h. При деца се назначава по 25 

mg/kg/6 h. Дозите < 500 mg трябва да се прилага в i.v. инфузия в продължение на 20–30 min; 

> 500 mg – за около 40 до 60 min.  

Нежелани реакции с честота около 7% от случаите: обриви, повръщане, диария, 

дисбиоза (кандидоза и др.), локален дразнещ ефект, флебит, тромбоцитопения, повишаване 

плазмените нива на трансаминазите и алкалната фосфатаза, гърчове (от високи дози). 

Противопоказания: Повишена чувствителност към съставките на препарата и други 

карбапенеми. 

 

MEROPENEM – INN (АТС код: J01DH02) 

●Menoinfex® (Sandoz d.d.) – прах за инжекционен/инфузионен разтвор във флакони по 

1000 mg (оп. по 1 и 10 бр.). ●Meronem® (AstraZeneca UK Ltd.) – прах за инжекционен разтвор 

във флакони по 500 и 1000 mg (оп. 10 бр.). ●Meropenem Accord® (Accord Healthcare Ltd) – 

прах за приготвяне на инжекционен и инфузионен разтвор 1000 mg във флакони (оп. по 1, 5 и 

10  бр.). ●Meropenem AvantX® (Panpharma Laboratories) – прах за инжекционен разтвор във 

флакони по 500 mg и 1000 mg (оп. по 1 и 10 бр.). ●Meropenem Hospira® (Hospira UK Ltd.) – 

прах за инжекционен/инфузионен разтвор във флакони по 500 mg и 1000 mg (оп. по 1 и 10 

бр.). ●Meropenem Каbi (Фрезениус Каби България) – прах за инжекционен/инфузионен 

разтвор във флакони по 500 и 1000 mg (оп. по 1 и 10 бр.). ●Meropenem Panpharma® 

(Panpharma Laboratories) – прах за по 500 mg и 1000 mg инжекционен/инфузионен разтвор 

във флакони по 20 ml (оп. по 1 и 10 бр.). ●Meropenem Tchaikapharma® („Чайкафарма” АД) – 

прах за инжекционен/инфузионен разтвор във флакони по 500 mg и 1000 mg (оп. по 1 и 10 

бр.). ●TevaPenem® (Tева Фармасютикълс България ЕООД) – прах за 

инжекционен/инфузионен разтвор във флакони по 1000 mg (оп. по 1 и 10 бр.). Меропенем е  

карбапенем с бета-лактамазна активност. В сравнение с имипенема той е по-устойчив на 

действието на ензима дехидропептидаза I. Нарушава изграждането на бактериалната стена 

и действа бактерицидно. Съчетава бактерицидния спектър на бензил-пеницилина към Грам-

положителните микроорганизми, на аминозидите и цефалоспорините от III поколение към 
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Грам-отрицателните микроорганизми, а също на клиндамицина и метро-нидазола към 

анаеробите.  

Показания: Инфекции, причинени от цефалоспорин-резистентни щамове или полирези-

стентни щамове ентеробактерии; смесени Грам-положителни и Грам-отрицателни инфекции 

на коремната кухина, меките тъкани, костите (напр. остеомиелит); монотерапия при болни от 

ЗД и фебрилни неутропенични болни; тежки уроинфекции; бактериален менингит при деца и 

възрастни.  

Рисковa категория за бременност: B.  

Приложение: Меропенем се въвежда венозно – струйно за 5 min или под форма на 

инфузия с продължителност 20–30 min. За струйно венозно инжектиране препаратът се 

развтаря в стерилна вода за инжекции (250 mg субстанция/5 ml). Получава се инжекционен 

разтвор с концентрация 50 mg/ml. За венозна инфузия ЕД меропенем се разрежда с 50 до 

200 ml разтворител; подходящи са: физиологичен разтвор; 5% или 10% глюкоза; 5% 

глюкоза/0,9% натриев хлорид; 5% глюкоза/0,225% натриев хлорид; 5% глюкоза/0,15% калиев 

хлорид; 2,5% или 10% манитол; 5% глюкоза/0,02% натриев бикарбонат). Разтворите трябва 

да се съхраняват при температура под 30 °C, като не трябва да се замразяват. Тяхната 

стабилност в зависимост от използвания разтворител и температурата на съхраненение 

варира от 2 до 24 h. (1) При лечение на пневмония, гинекологични (напр. ендометрит), кожни, 

мекотъканни или уроинфекции на възрастни и деца с т.м. над 50 kg меропенем се прилага в 

доза 500 mg/8 h. (2) При лечение на вътреболнична пневмония, перитонит, инфекции на 

пациенти с неутропения и септицемия се използват два пъти по-високи дози – 1000 mg/8 h. 

(3) При кистозна белодробна фиброза или менингит препоръчваните дози са 2000 mg/8 h. (4) 

При КК от 26 до 50 ml/min препоръчваните по-горе ЕД се прилагат през 12 h. При КК от 10 до 

25 ml/min се използват два пъти по-ниски ЕД в сравнение с пациенти с НБФ, като интервалът 

на приложение е 12 h. При КК под 10 ml/min се използват два пъти по-ниски ЕД в сравнение с 

пациентите с НБФ при интервал на приложение 24 h. (5) При пациенти с ЧН и ПНВ с КК над 

50 ml/min не е необходимо коригиране на ДД меропенем. (6) При кърмачета и деца от 4 до 

мес. до 12 г. препоръчваната ЕД меропенем е от 10 до 20 mg/kg/8 h. При деца с т.м. над 50 kg 

се прилага дозировката при възрастни. (7) При деца на възраст от 4 до 18 г. с кистозна 

белодробна фиброза са използвани по-високи ЕД (25 до 40 mg/kg/8 h) за лечение на острите 

обостряния на хроничните възпаления на ДДП, като не винаги е постиган етиотропен ефект. 

При менингит също са използвани по-високи дозировки – по 40 mg/kg/8 h (максималната доза 

е 1 g/8 h). (8) Ако е доказана или се предполага инфекция на ДДП, причинена от P. 

aeruginosa, трябва да се извършват регулярни проби на чувствителността на този Грам-

негативен бактерий. Резистентни на меропенем са Hanthomonas maltophilia, Enterococcus 

faecium и понякога MRSA. Меропенемът се отстранява чрез хемодиализа.  

Нежелани реакции:Болки в корема, гадене, повръщане, диария; транзиторно 

повишаване на плазмените нива на билирубина, трансаминазите, алкалната фосфатаза, 

лактатдехидрогеназата; обратима тромбоцитопения, еозинофилия, неутропения, 

положителен тест на Coombs; кожни обриви, уртикария; главоболие, парестезии; орална 

и/или вагинална кандидоза. Противопоказания: Повишена чувствителност към меропенем 

или други карбапенеми. 

 

J01DI Други цефалоспорини и пенеми 
 

CEFTAROLINE FOSAMIL – INN (АТС код: J01DI02)  

●Zinforo® (AstraZeneca AB) – прах 600 mg за концентрат а инфузионен разтвор в стъклени 

флакони с обем 20 ml (оп. 10 бр.). Продуктът е обект на допълнително постмаркетингово 

наблюдение. ▲Ceftaroline е цефалоспорин от пето поколение. Той инхибира синтеза на 

бактериална стена. Действа бактерицидно по отношение на MRSA, нечувствителен към 

пеницилини Streptococcus pneumoniae, E. coli, Klebsiella pneumoniae, H. inf;uenzae, M. morgani 

и др.  

Показания: Усложнени кожни и мекотъканни инфекции, придобита в обществото 

пневмония. 

Приложение: Изходният разтвор (концентрат) се получава като 600 mg ceftalorine се 

разтварят с 20 ml вода за инжекции. Преди да бъде прехврълен в инфузионния сак или 

бутилка концентрираният разтвор трябва да се разклати. После той се разрежда с 

физиологичен разтвор, 5% глюкоза или лактат-рингеров разтвор до обем 100 или 250 ml. 
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Приготвеният за i.v. инфузия разтвор е годен 6 h. При възрастни пациенти с НБФ ceftalorine 

се инфузира венозно в продължение на 60 min в доза 600 mg/12 h. При усложнени кожни и 

мекотъканни инфекции терапията продължава от 5 до 14 дни, а при придобита в обществото 

пневмония от 5 до 7 дни. При КК от 30 до 49 ml/min ceftalorine се се инфузира в доза 400 

mg/12 h, a при При КК от 15 до 29 ml/min се се инфузира в доза 200 mg/12 h.  

Нежелани реакции: Анемия, левкопения, неутропения, тромбоцитопения, обриви, 

уртикария, сърбеж, главоболие, замаяност, флебит, диария, гадене, повръщане, коремна 

болка, трансаминазна елевация, хиперкреатининемия, фебрилитет, позитивиране на 

директния тест на Coombs. Противопоказания: Повишена чувствителност към ceftalorine 

или други цефалоспорини. 

 

CEFTOLOZANE & TAZOBACTАM (АТС код: J01DI54)  

●Zerbaxa® (MSD Ltd) – прах за приготвяне на концентрат а венона инфузия в стъклени 

флакони (оп. 10 бр.). Всеки флакон с обем 20 ml съдържа: ceftolozane – 1000 mg и тазобактам 

– 500 mg. Продуктът е обект на допълнително постмаркетингово наблюдение. 

▲Ceftolozane е цефалоспорин от пето поколение. Тазобактам е бета-лактамазен инхибитор, 

предотвратяващ хидролизата на антибиотика от продуциращи бета-лактамази бактерии 

(клебсиели, ентеробактерии и др.).   

Показания: За леченеи на възрастни пациенти с остър пиелонефрит, усложнена 

интраабдоминална или уроинфекция.  

Приложение: Изходният (концентриран) разтвор се получава като парха във флакона се 

разтвори с 10 ml вода за ижекция или физиологичен разтвор. След това той се разрежда до 

100 ml с физиологичен разтвор или 5% глюкоза. Дозирането на продукта при болни с КК > 50 

ml/min е дадено на табл. J2. 

 

Таблица J2. Дозиране Zerbaxa при КК > 50 ml/min 

 

Тип инфекция Доза Дозов 

интервал 

Инфузионно 

време 

Продължителност 

Усложнена 

интраабдоминална 

инфекция 

1 g ceftolozane/ 

0,5 g tasobactam 

8 h 60 min От 4 до 14 дни  

Усложнена 

уроинфекция 

Остър пиелонефрит 

1 g ceftolozane/ 

0,5 g tasobactam 

8 h 60 min 7 дни 

 

При КК от 30 до 50 ml/min Zerbaxa се инфузира i.v. в доза 500 mg ceftolozane/250 mg 

tasobactam през интервали от 8 h, а при КК от 15 до 29 ml/min се инфузира i.v. в доза 250 mg 

ceftolozane/125 mg tasobactam през интервали от 8 h. 

Нежелани реакции: Тромбоцитоза, анемия, хипокалиемия, безсъние, възбуда, 

главоболие, замаяност, гадене, нолка в корема, обрив, хиперпирексия, аминотрансферазна 

елевация, кандидозен вулвовагинит, Clostridium difficile колит, предсърдно мъждене, флебит, 

позитивен тест на Coombs (за определяне на Rhesus антитела при бременни). 

Противопоказания: Повишена чувствителност към някоя от съставките или към друг бета-

лактамен антибиотик.  

 

J01E Сулфонамиди  
 

 Сулфонамидите са синтетични широкоспектърни противомикробни средства, производни на 

сулфаниламида. Те могат да се разглеждат като структурни аналози на ПАБК. Поради близка 

структура с ПАБК те конкурират с нея за активния център на дихидроптероатсинтетазата и потискат 

синтеза на дихидрофолиева киселина в редица микроорганизми. В резултат те потискат образуването 

на тетрахидрофолиева (фолинова) киселина, която е необходима за синтез на пуринови и 

пиримидинови бази, респ. нуклеинови киселини. Спират размножаването на микроорганизмите 

(бактериостатичен ефект). Дори във високи дози сулфонамидите действат бактериостатично. Ефектът 

им се проявява след известно “латентно време”, зависещо от усвояване на запаса от ПАБК. Чрез 

конкурентен антагонизъм с ПАБК сулфонамидите потискат синтеза на дихидрофолиева киселина в 

микробните видове, които имат способността сами да я произвеждат. 
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(1) Сулфонамиди за локално приложение: Silver Sulfathiazole, Sulfacetamide*, Sulfathiazole 

(2) Сулфонамиди с незначителна чревна резорбция (ентероантисептици): Sulfaguanidine* 

(3) Сулфонамиди с интермедиерно действие: Sulfamethoxazole, Sulfadiazine* 

(4) Комбинирани с триметоприм сулфонамиди: Co-Trimoxazole 

(5) Сулфонамиди с антиулцерозна активност: Sulfasalazine 

 

J01EE Сулфонамиди и триметоприм  
 

SULFAMETHOXAZOLE & TRIMETHOPRIM – INN (АТС код: J01EE01) 

●Biseptol® (Medana Pharma SA) – перорална суспензия 80 ml, съдържаща в 5 ml 

сулфаметоксазол 200 mg и триметоприм 40 mg, в тъмен стъклен флакон (оп. 1 бр. с 

мерителна чашка). ●Biseptol® (Warsaw Pharmaceutical Works “Polfa” S.A.) – инжекционен 

разтвор 5 ml, съдържащ 400 mg сулфаметоксазол и 80 mg триметоприм в ампули (оп. 10 бр.). 

●Biseptol® 120 (Pharmaceutical Works “Polfa” in Pabianice Joint-Stock Co.) – таблетки, 

съдържащ 100 mg сулфаметоксазол и 20 mg триметоприм (оп. 20 бр.). ●Biseptol® 480 

(Pharmaceutical Works “Polfa” in Pabianice Joint-Stock Co.) – таблетки, съдържащ 400 mg 

сулфаметоксазол и 80 mg триметоприм (оп. 20 бр.). ●Biseptol® 480 (Warsaw Pharmaceutical 

Works “Polfa” S.A.) – концентрат за инфузионен разтвор 5 ml, съдържащ 400 mg 

сулфаметоксазол и 80 mg триметоприм в ампули (оп. 10 бр.). ●Co-Trimoxazole (BAN). 

●Sumetrolim® (Egis Pharmaceuticals PLC) – таблетки 480 mg (оп. 20 бр.); сироп с 

концентрация 150 mg/5 ml във флакони по 100 ml (оп. 1 бр.). ●Trimezol® („Актавис” ЕАД) – 

таблетки 480 mg (оп. по 10 и 20 бр.). ▼Ко-тримоксазол съдържа сулфаметоксазол 

(сулфонамид) и триметоприм в съотношение 5:1. Двете му съставки имат много близки 

фармакокинетични параметри – висока чревна резорбция, t1/2 около 10,5 h, много добро 

тъкънно и вътреклетъчно разпределениe. Триметоприм прониква дори в мозъчен абсцес. Ко-

тримоксазол има бактерицидно широкоспектърно действие. Механизмът на бактерицидния 

му ефект се обяснява с това, че двете съставки на комбинираните препарати действат на 

различни, но последователни нива върху един и същ метаболитен път – сулфаметоксазол 

потиска дихидроптероатсинтетазата (респ. синтеза на дихидрофолиева киселина), а 

триметоприм потиска дихидрофолатредуктазата (респ. синтеза на тетрахидрофолиева 

киселина). Инхибиращата активност на триметоприм върху дихидрофолатредуктазата се 

дължи на неговото структурно сходство с птеридиновата част от молекулата на фолиевата 

киселина. Той е около 50 000 пъти по-ефективен инхибитор на бактериалната 

дихидрофолатредуктаза в сравнение с тази у човека. Ко-тримоксазол повлиява Грам-

положителни микроорганизми (стафилококи, вкл. произвеждащи пеницилиназа; стрептококи, 

вкл. S. pneumoniae; C. diphtheriaе; нокардии); Грам-отрицателни микроорганизми (менинго- 

и гонококи; E. coli, вкл. ентеротоксигенни щамове; шигели, салмонели, протеуси, ентеробак-

терии, клебсиели, йерсинии, V. cholerae, H. influenzae; бактероиди, вкл. B. fragilis); 

Pneumocystis carinii, хламидии.  

Показания: Пиелонефрит, цистит, уретрит, простатит; гонорея, granuloma inguinale; 

изострен  хроничен бронхит, пневмонии, пневмоцистоза; холерав комбинация с 

рехидратираща терапия), коремен тиф и паратиф; дерматоинфекции, otitis media, 

нокардиоза, бруцелоза, хирургични инфекции.  

Рисковa категория за бременност: C. 

Рискова категория за кърмене: L3. 

Приложение: При КК >30 ml/min се прилага стандартната дозировка, при КК от 15 до 30 

ml/min ДД се намалява с 50%. На възрастни и деца над 12 г. с НБФ ко-тримоксазол се 

назначава орално по 960 mg/12 h. Лечението продължава 7 до 10 дни. За лечение на 

пневмония, причинена от Pneumocystis carinii при възрастни, ко-тримоксазол се прилага в 

продължение на 2 до 3 седмици във висока ДД – 100 mg/kg сулфаметоксазол и 20 mg/kg 

триметоприм. ДД се разделя на две апликации, като през първата седмица се препоръчват 

венозни инфузии с препарата, а след това се преминава на орална терапия. За лечение на 

неусложнена гонорея на възрастни ко-тримоксазол се предписва по 4 таблетки от 480 mg (= 

1920 mg)/12 h в продължение на 48 h. При granuloma inguinale той се приема по 960 mg/12 h в 

продължение на 14 дни. При тежки инфекции препаратът Biseptol се инфузира венозно 

капково в продължение на 60 или 90 min. На възрастни и деца над 12 г. той се инфузира по 

960 mg/12 h, разреден до 250 ml с 5% глюкоза, физиологичен или рингеров разтвор. 
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Полученият инфузионен разтвор има годност 7 h. Помътнелите разтвори са негодни. Орално 

на деца от 6 до 12 г. ко-тримоксазол се дозира по 30 mg/kg/24 h сулфаметоксазол и 6 

mg/kg/24 h триметоприм, разделени в два приема. При тежки инфекции във всички 

възрастови групи ДД може да се увеличи с 50%. Лечението продължава най-често от 7 до 10 

дни. При тежки инфекции препаратът Biseptol се инфузира венозно капково в доза 3 

mg/kg/12 h триметоприм и 15 mg/kg/12 h. 

Взаимодействия: Уринната екскреция на сулфонамиди се увеличава при алкализиране 

на урината поради намаляване на тяхната тубулна реабсорбция. Ефектите на 

антиабетичните лекарства и оралните антикоагуланти се засилват поради изместването им 

от серумните протеини от сулфонамидната съставка на ко-тримоксазола.  

Предупреждения и предпазни мерки: При продължителна терапия съществува риск от 

развитие на мегалобластна анемия, изискваща лечение с фолиева киселина. Нейното 

прилагане не отслабва противомикробната активност на ко-тримоксазол.  

Нежелани реакции: Повдигане, повръщане, алергични прояви (кожен обрив, оток на 

Квинке), левкопения, неутропения, тромбоцитопения; рядко – диария, глосит, агранулоци-

тоза, мегалобластна анемия, псевдомебранозен колит, синдром на Стивънс–Джонсон, 

синдром на Лайел, дисулфирам-реакция. При i.v. въвеждане на ко-тримоксазол са 

наблюдавани фелебит в мястото на приложение и в единични случаи – белодробни 

инфилтарати. Противопоказания: Увреждания на черния дроб, бъбреците (КК <15 ml/min) 

или кръвотворенето, дефицит на Г6ФД, бременност(особенов дните около очаквания 

термин), кърмене; новородени, свръхчувствителност към съставките на продукта.  

 

J01F Макролиди, линкозамиди и стрептограмини 
 

J01FА Макролиди и кетолиди 
 

 Макролидите потискат протеиновия синтез в микроорганизмите по време на фазата на 

елонгация на полипептидната верига, свързвайки се с рибозомната 50S субединица. Имат бързо 

проявяващ се бактериостатичен ефект. Линкозамидите и хлорамфениколът се конкурират с макроли-

дите за свързващите рибозомни субединици и проявяват съответно функционален антагонизъм и 

кръстосана резистентност. 

 

AZITHROMYCIN – INN (АТС код: J01FA10) 

●Azatril* (Actavis Group PTC ehf.) – филм-таблетки 250 mg (оп. по 4 и 6 бр.), 500 mg (оп. по 

2 и 3 бр.); капсули 250 mg (оп. по 6 и 8 бр.); прах за приготвяне на суспензии с концентрация 

100 mg/5 ml и 200 mg/5 ml във флакони от 20 ml. ●Azax® (Нобел Фармa ООД) – филм-

таблетки 500 mg (оп. 3 бр.). ●Azibiot® (KRKA, d.d., Novo Mesto) – филм-таблетки по 250 mg 

(оп. по 4 и 6 бр.) и 500 mg (оп. 3 бр.); прах за приготвяне на перорална суспензия с 

концентрация 20 mg/ml в бутилки по 20 ml (оп. 1 бр.); прах за приготвяне на перорална 

суспензия с концентрация 40 mg/ml в бутилки по 15, 22.5, 30 и 37.5 ml (оп. по 1 бр.). ●Azimed® 

(Алапис България ЕООД) – филм-таблетки 250 mg (оп. 6 бр.) , 500 mg (оп. 3 бр.) и 600 mg (оп. 

по 2 и 8 бр.); прах за приготвяне на перорални суспензии с концентрация 200 mg/5 ml в 

бутилки от 15, 22,5, 30 и 37,5 ml. ●Azithromycin Chemax Pharma (Химакс Фарма ЕООД) – 

прах за приготвяне на суспензии с концентрация 100 mg/5ml и 200 mg/5 ml във флакони с 

вместимост 20 ml. ●AzitroFort (Антибиотик – Разград АД) – капсули 500 mg (оп. по 3 и 6 бр.). 

●Azitrox® (Zentiva k.s.) – филм-таблетки по 250 mg (оп. по 3 и 6 бр.) и 500 mg  (оп. 3 бр.); прах 

за приготвяне на суспензии с концентрация 200 mg/5 ml във флакони от 15 и 30 ml. ●Binozyt® 

(Sandoz d.d.) – прах за приготвяне на перорална суспензия с концентрация 100 mg/5 ml в 

бутилка от 20 ml (оп. 1 бр., плюс градуирана през 0,25 ml дозираща спринцовка). ●Binozyt® 

(Sandoz d.d.) – прах за приготвяне на перорални супезнзии с концентрация 200 mg/5 ml в 

бутилки с вместимост съответно по 15, 20, 22.5, 30 и 37.5 ml (оп. 1 бр., плюс градуирана през 

0,25 ml дозираща спринцовка). ●Sumamed® (Екофарм Груп АД) – филм-таблетки 500 mg (оп. 

по 2 и 3 бр.); капсули 250 mg (оп. 6 бр.). ●Sumamed® (Тева Фармасютикълс България ЕООД) 

– прах 500 mg за инжекционен разтвор във флакони (оп. 5 бр.). ●Sumamed® (Pliva Ljubljana 

d.o.o.) – филм-таблетки 125 mg (оп. 6 бр.); прах 500 mg за инжекционен разтвор в стъклен 

флакон (оп. 5 бр.). ●Sumamed Forte Syrup® (Екофарм Груп АД) – гранули за приготвяне на 

перорални суспензии с концентрация 200 mg/5 ml по 15, 30 и 37,5 ml във флакони (оп. по 1 

бр.). ●Sumamed Syrup® (Екофарм Груп АД) – прах за приготвяне на перорална суспензия 100 
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mg/5 ml в бутилка по 20 ml (оп. 1 бр.). За приготвяне на сиропа е нужно да се добавят 12 ml 

вода в бутилката. ●Zmax® (Pfizer Europe MA EEIG) – гранули 2 g/60 ml за пероралнa 

суспензия с удължено освобождаване във флакони (оп. 1 бр.). ▼Азитромицин е макролид с 

орална бионаличност 37% и t1/2 40–68 h. Той се отличава с високи тъканни концентрации 

(1–9 mcg/ml) и много добро субклетъчно разпределение, което се дължи на неговото 

поглъщане от фагоцитите. Концентрацията му в инфектираните тъкани е по-висока в 

сравнение с неинфектираните. Терапевтичните тъканни концентрации на този лекарствен 

продукт се задържат в продължение на 5–7 дни след приемането на последната доза, което 

позволява ДД да се назначава в 1 орален прием и да се скъси срокът на лечение. 

Азитромицин се екскретира в непроменен вид предимно с жлъчката и по-малко с урината. 

За разлика от другите макролиди той не е ензимен инхибитор. ▲Азитромицин се свързва с 

50S рибозомната субединица и потиска протеиновия синтез. Той действа бактериостатично 

върху Грам-положителни аеробни коки и бактерии (S. pneumoniae, pyogenes et agalactiae; 

стрептококи от групите C, F, G и S; S. aureus; Грам-положителни бактерии, резистентни на 

еритромицин); Грам-отрицателни аеробни бактерии и коки (H. influenzae, H. parainfluenzae, 

H. ducreyi; M. catarrhalis; B. pertussis. B. parapertussis; L. pneumophila; Campylobacter; N. 

gоnorrhoeae; H. pylori, G. vaginalis); анаеробни микроорганизми (C. perfringens, 

Peptostreptococcus spp.), C. trachomatis, M. pneumoniae, M. hominis, U. urealyticum, T. pallidum, 

B. burgdorferi, T. gondii). По отношение на Грам-положителните микроорганизми азитромицин 

е по-слабо активен от еритромицин*, но спрямо Грам-отрицателните (вкл. H. Influenzae, N. 

gonorrhoeae и Chlamydiae) той е значително по-активен.  

Показания. Инфекции на средното ухо, носа, синусите, гърлото, горните и ДДП, вкл. 

нозокомиална алвеоларна и интерстициална пневмония; кожномекотъканни инфекции 

(еризипел, импетиго, вторична пиодермия); жлъчни инфекции; гонореен и негонореен 

уретрит, борелиоза (лаймска болест), причинени от Chlamydia trachomatis неусложнени 

генитални инфекции. Азитромицин е алтернативен антибиотик за лечение на остри денто-

алвеоларни инфекции, произхождащи от пулпата; язвен гингивит; периодонтален абсцес; 

периодонтит; перикоронарит; периимплантит, причинени от аеробни Грам-положителни коки 

и чувствителни анаероби и като алтернативен препарат за профилактика на бактериален 

ендокардит преди стоматологична хирургична интервенция. 

Рисковa категория за бременност: B. 

Рискова категория за кърмене: L2. 

Приложение: (1) ДД азитромицин на възрастни се предписва в един прием 1 h преди или 

2 h след хранене. Обикновено лечението продължава 5 дни, като в повечето случаи при 

възрастни азитромицин се назначава 500 mg първия ден и по 250 до 500 mg/24 h от 2-ия до 

5-ия ден. При генитални и уроинфекции се използват по-високи дози – 1 g/24 h. Суспензията, 

приготвена от препарата Zmax (2 g/60 ml) се прилага еднократно при възрастни за лечение 

на остри бактериални екзацербации на хронични бронхити, синузити и фарингити. (2) 

Азитромицин се инфузира венозно за около 60 min на възрастни за лечение на пневмония, 

придобита в обществото и тазово-възпалителна болест. Започва се с доза 500 mg един път 

на ден най-малко в два последователни дни. След това се преминава на орална терапия със 

същата ДД, като при пневмония  лечебият курс продължава 7 до 10 дни. При тазово-

възпалителна болест (вкл. ендометрит и салпингит) азитромицин се инфузира първият ден в 

доза 500 mg, след което от втория до седмия ден се продължава с орална терапия в ДД 250 

mg в 1 прием. Инфузионният разтвор се приготвя по указанията на производителя. (3) При 

стоматологични инфекции първия ден се назначава 500 mg azithromycin и по 250 mg/24 h от 

2-я до 5-я ден (в някои случаи до 7 дни). При деца дозата е 10 mg/kg първия ден, след което 

по 5 mg/kg еднократно дневно. За предоперативна профилактика в стоматологията се 

назначават 500 mg  орално, еднократно, 1 час преди интервенцията; дозата при деца е 15 

mg/kg. (4) За деца ДД азитромицин е 10 mg/kg т.м. Тя се приема в един орален прием. 

Лечението при инфекции на дихателните пътища продължава три последователни дни. 

Суспензиите за орално приложение се приготвят съгласно указанията на производителя. 

Взаимодействия: Храната и антиацидите намаляват чревната резорбция на 

азитромицин. За разлика от повечето макролиди азитромицин не се свързва с CYP450 и не 

засилва ефектите на теофилин-съдържащи препарати, варфарин*, карбамазепин, 

фенитоина, дигоксина, ерготамин и циклоспорин. 

 Нежелани реакции: Гадене, повръщане, диария, псевдомембранозен колит; главоболие, 

парестезии, сомнолетност, шум в ушите; хипотония; палпитции, удължаване на PQ 
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интервала, сърдечни аритмии; тромбоцитопения, неутропения; артралгия; сърбеж, 

уртикария; остра БН, повишение плазмените нива на аминотрансферазите. Противопока-

зания: Повишена чувствителност към макролиди, чернодробни заболявания.  

 

CLARITHROMYCIN – INN (АТС код: J01FA09) 

●Clarithrogen XR* (Generics UK Ltd.) – таблетки с изменено освобождаване 500 mg (оп. по 

5, 6, 7, 8, 10, 14, 16, 20, 21, 28, 30 и 60 бр.). ●Clarithromycin ABR® („Aнтибиотик-Разград” АД) 

– прах 500 mg за инфузионен разтвор в съклен флакон с вместимост 20 ml (оп. 1 бр.). 

●Clarithromycin Lek® (Lek Pharmacuticals d.d.) – филм-таблетки по 250 и 500 mg (оп. по 7 и 

14 бр.). ●Clarithromycin Ratiopharm® (Ratiopharm GmbH) – филм-таблетки по 250 и 500 mg 

(оп. по 7 и 14 бр.); гранули за приготвяне на перорална суспензия с концентрация 125 mg/5 ml 

и 250 mg/5 ml във флaкони по 60 ml (оп. по 1 бр.). ●Clarithromycin Sandoz® (Sandoz d.d.) – 

филм-таблетки по 250 и 500 mg (оп. по 7, 10, 12, 14 и 21 бр.). ●Clarithromycin Vitania® 

(Витания Фарма АД) – филм-таблетки по 250 и 500 mg (оп. 20 бр.); гранули за приготвяне на 

перорална суспензия с концентрация 125 mg/5 ml и 250 mg/5 ml във флaкони по 60 ml (оп. по 

1 бр.). ●Fromilid® (KRKA, d.d., Novo Mesto) – филм-таблетки по 250 и 500 mg (оп. 14 бр.); 

гранули за приготвяне на перорална суспензия с концентрация 250 mg/5 ml във флакони по 

60 ml (оп. 1 бр.). ●Fromilid Uno® (KRKA, d.d., Novo Mesto) – таблетки 500 mg с видоизменено 

освобождаване (оп. по 5, 7 и 14 бр.). ●Kaplon* (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – 

филм-таблетки по 250 mg и 500 mg (оп. по 14 и 20 бр.). ●Kaplon XL® (Тева Фармасютикълс 

България ЕООД) – таблетки с удължено освобождаване по 500 mg (оп. по 1, 5, 6, 7, 10, 14 и 

20). ●Klabax® (Екофарм Груп АД) – филмирани таблетки по 250 и 500 mg (оп. по 7, 10 и 14 

бр.). ●Klacar® („Чайкафарма” АД) –   филм-таблетки по 250 и 500 mg (оп. 14 бр.); прах за 

инфузионен разтвор във флакони по 500 mg (оп. 1 бр.). ● Klacar XL® («Чайкафарма» АД) – 

таблетки с удължено освобождаване 500 mg (оп. 7 бр.). ●Klacid® (Abbott Lab. Ltd.) – филм-

таблетки 250 mg (оп. по 10, 14 и 28 бр.); гранули за приготвяне на перорална суспензия с 

концентрация 125 mg/5 ml във флакони по 60 и 100 ml (оп. 1 бр.); гранули за приготвяне на 

перорална суспензия с концентрация 250 mg/5 ml във флакони по 60 ml (оп. 1 бр.). ●Klacid® 

(BGP Products Ltd.) – прах за инфузионен разтвор във флакони  по 500 mg (оп. по 1, 4 и 6 

бр.). ●Klacid SR® (BGP Products Ltd.) – таблетки 500 mg с удължено освобождаване (оп. по 5, 

7 и 14 бр.). ●Klerimed® (Medochemie Ltd.) – филм-таблетки по 250 и 500 mg (оп. по 7, 10, 12, 

14 и 21 бр.). ●Lekoklar® (Sandoz d.d.) – филм-таблетки по 250 и 500 mg (оп. по 7, 10, 14 и 21 

бр.); гранули за перорална суспензия с концентрация 125 mg/5 ml и 250 mg/5 ml във флакони 

от 50, 60, 80 и 100 ml. ●Lekoklar XL® (LEK Pharmaceuticals d.d.) – таблетки 500 mg с 

видоизменено освобождаване (оп. по 5, 7, 10 и 14 бр.). ▼Кларитромицин е макролид с 

орална бионаличност 55%, СПП 42–50%, t1/2 3,30,5 h, tmax 2–4 h и уринна екскреция в 

непроменен вид 367%. По-голямата част от антибиотика се екскретира с жлъчката. 

Вътреклетъчното му разпределение е високо. Кларитромицинът е ензимен инхибитор. ▲В 

сравнение с еритромицина* кларитромицинът притежава много по-мощен бактериостатичен 

ефект по отношение на стафилококи и стрептококи, но активността му спрямо гонококи и H. 

influenzae e умерена. Той има значителна антихеликобактерна активност. Повлиява също M. 

catarrhalis, MAC, хламидии, Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumophila, Borrelia 

burgdorferi.  

Показания: Инфекции на ГДП (синуизит, фарингит) и ДДП (бронхит, пневмония); дермато- 

и мекотъкънни инфекции (фоликулит, целулит, еризипел); otitis media acuta; ерадикация на H. 

pylori в комбинация с други антихеликобактерни средства на фона на потисната стомашна 

киселинност; дисеминирани или локализирани микобактериални инфекции, причинени от 

Mycobacterium Chelonae, M. fortuitum или M. kansasii; профилактика на дисиминирани 

опортюнистични инфекции при болни от СПИН, причинени от MAC; токсоплазмоза (в 

комбинация с пириметамин), одонтогенни инфекции.  

Рисковa категория за бременност: C. 

Рискова категория за кърмене: L2. 

Приложение: Лечението с кларитромицин в повечето случаи продължава от 5 до 14 дни. 

(1) Препаратът се приема със или без храна, а при кърмачета суспензията може да се 

приема с мляко. На възрастни и деца над 12 г. той се назнaчава в доза от 250 до 500 mg/12 h 

орално. Таблетките от 500 mg с изменено (удължено) освобождаване се приемат в ДД 1 

или 2 таблетки в един прием на ден. (2) При възрастни с тежки форми на заболяане или в 

тежко общо състояние кларитромицин може да се инфузира венозно в продължение на 2 до 

http://www.bda.bg/images/stories/documents/register/drugs/tm23.htm
http://www.bda.bg/images/stories/documents/register/drugs/tm23.htm
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5 дни (след което се преминава на орална апликация). Препоръчваната доза в този случай е 

500 mg/12 h. Тя се инфузира в продължава 60 min. При КК под 30 ml/min ДД се намалява с 

50%. Разтворите се приготвят като във флакона с 500 mg субстанция се добавят 10 ml 

стерилна апирогенна вода за инжекции. Така полученият базисен разтвор се разрежда до 

250 ml физиологичен разтвор, 0.45% разтвор на натриев хлорид, 5% декстроза или Рингеров 

разтвор. Приготвеният за i.v. инфузия разтвор е годен за употреба в продължение на 6 h (ако 

се съхранява при температура под 25 °С) и 48 h (ако се съхранява в хладилник при 

температура от 2 до 8 °С). (3) На деца ≥6 мес. кларитромицин се предписва орално в ДД 15 

mg/kg, разделена на два приема, но при педиатрични пациенти с микобактериални инфекции 

тя e два пъти по-висока. При деца с т.м. под 8 kg ДД e 7,5 mg/kg, разделена в два приема 

(със или без храна, респ. мляко). Приготвената суспензия се съхранява при температура от 

15 до 30 °С в продължение на 14 дни. Тя не трябва да се съхранява в хладилник. 

Взаимодействия: Потиска разграждането на теофилин, карабамазепин, аторвастатин, 

ловастатин, церивастатин (увеличава риска от рабдомиолиза) и  може да повиши 

плазмените им концентрации. При комедикация с терфенадин* или ААЛ от клас I и III може 

да доведе до сърдечни аритмии.  

Нежелани реакции: Повръщане, диария, епигастралгия, преходно повишаване 

плазмените нива на чернодробните трансаминази, кожни обриви, главоболие. 

Противопоказания: Повишена чувствителност към макролиди; i.m. или bolus i.v. 

инжектиране; комедикация с други ензимни инхибитори или колхицин (субстрат на CYP3A4). 

 

FIDAXOMICIN* – INN (вж. гл. A07AA) 

 

JOSAMYCIN – INN (АТС код: J01FA07) 

●Wilprafen forte® (Mack Heinrich) – перорална суспензия с концентрация 60 mg/ml във 

флакони по 60 и 100 ml (оп. 1 бр.).  ▼Йозамицин има висока чревна резорбция и добро 

разпределение в тъканите (особено в сливиците и белия дроб). Неговият t1/2 е 90 min. 

Екскретира се с жлъчката и слюнката. ▲Бактериостатичният ефект на йозамицина се дължи 

на инхибиране на протеиновия синтез на Грам-положителни микроорганизми (стафилококи, 

стрептококи, пневмококи, дифтериен бактерий, B. anthracis, C. perfringens), някои Грам-

отрицателни микроорганизми (менинго- и гонококи, H. influenzae, H. pertussis), хламидии, L. 

pneumophila, микоплазми, рикетсии, трепонеми.  

Показания: Ангини, фарингити, ларингити, скарлатина, коклюш, остри бронхити и 

пневмонии, орнитоза, пситакоза, гингивит, периодонтит, пиодермия, фурункулоза, гонорея, 

простатит, уретрит, акне, луес, сибирска язва.  

Приложение. ДД йозамицин за възрастни и деца над 14 г. е 1.5 до 2 g, разделена в 3 

приема през 8 h. На кърмачета и деца до 14 г. препаратът се назначава в ДД от 30 до 50 

mg/kg, разделена в 3 приема. 

Взаимодействия: Забавя елиминирането на теофилина.  

Нежелани реакции: Диспептични смущения. Противопоказания: Бременност, 

недоносени деца. 

 

MIDECAMYCIN – INN (АТС код: J01FA03)  

●Macropen® (KRKA,d.d.) – филм-таблетки 400 mg (оп. 16 бр.); гранули за приготвяне на 

перорална суспензия с концентрация 175 mg/5 ml във флакони по 115 ml (оп. 1 бр.). 

▼Мидекамицин е макролид с бърза чревна резорбция и tmax 1–2 h. В черния дроб се 

превръща в активни метаболити, които се излъчват с жлъчката. ▲Мидекамицин потиска 

протеиновия биосинтез и действа бактериостатично върху Грам-положителни анаеробни 

микроорганизми (стрептококи, пневмококи, стафилококи, C. diphtheriae, L. monocytogenes), 

Грам-положителни анаероби и някои Грам-отрицателни аероби (гонококи, M. catarrhalis, H. 

influenzae, B. pertussis, Campylobacter spp. и Helicobacter spp.). Той има добро субклетъчно 

разпределение и повлиява интрацелуларни патогенни микроорганизми, като M. 

pneumoniae, M. hominis, Chlamydia spp., Legionella spp. и U. urealyticum.  

Показания: Дихателни, урогенитални, чревни и дерматоинфекции; инфекции, 

неповлиявани с бензилпеницилин; пациенти със свръхчувствителност към пеницилини.  

Приложение: На възрастни и деца над 10 г. мидекамицин се предписва орално по 400 

mg/8 h. На деца от 6 до 10 г. с т.м. до 20 kg се се дозира по 15 ml суспензия/12 h; от 3 до 5 г. 

(т.м. до 15 kg) – 10 ml/12 h; 1–2 г. (т.м. до 10 kg) – 7,5 ml/12 h; бебeта на 2 мес. (т. м. до 5 kg) 
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– 3,75 ml/12 h. Една мерителна лъжичка, придружаваща опаковката, има вместимост 5 ml и 

съдържа 175 mg субстанция.  

Взаимодействия: Варфарин* и циклоспорин намаляват елиминирането на мидекамицин.  

Нежелани реакции: Безапетитие, повръщане, диария, уртикария, хепатотоксичност при 

комедикация със Secale алкалоиди или карбамазепин. Противопоказания: 

Свръхчувствителност към макролиди, тежки чернодробни увреждания, бременност, кърмене. 

 

ROXITHROMYCIN – INN (АТС код: J01FA06) 

●Roxistad® (Aliud Pharma GmbH) – филм-таблетки 150 mg (оп. по 10 и 20 бр.) и 300 mg (оп. 

по 7 и 10 бр.). ●Rulid® (Aventis Intercontinental) – филм-таблетки по 150 (оп. по 10 и 16 бр.) и 

300 mg (оп. 7 бр.). ▼Рокситромицин е макролид с чревна резорбция88%, t1/2 10,5 h и СПП 

96%. Той се отличава с добро разпределение в белия дроб, тонзилите и простатата. 

▲Рокситромицин се свързва с 50S субединицата на рибозомите и действа бактериостатично 

върху пеницилиназопродуциращи и пеницилиназонепродуциращи стафилококи, стрептококи, 

пневмококи, менингококи, B. pertussis, B. catarrhalis, C. diphtheriae, L. monocytogenes, 

Clostridium spp., M. pneumoniae, P. multocida, C. trachomatis, U. urealyticum, L. pneumophila, H. 

pylori, Campylobacter, G. vaginalis.  

Показания: Дихателни, урогенитални и дерматоинфекции; за профилактика на 

менингококов менингит; ерадикация на H. pylori при резистентност към кларитромицин.  

Приложение: На възрастни и деца с т.м. над 40 kg се предписва орално по 150 mg/12 h 

преди хранене. При ЧН се прилага по 75 mg/12 h. Дозирането на препарата при деца с т.м. 

12–23 kg е 50 mg/12 h и при т.м. 24–40 kg е 100 mg/12 h. Средната ДД рокситромицин за деца 

варира от от 5 до 8 mg/kg.  

Взаимодействия: Рокситромицинът е ензимен инхибитор, поради което увеличава 

плазмените нива на бромокриптина и циклоспорина при едновременно прилагане с тях.  

Нежелани реакции: Гадене, повръщане, диария, алергични кожни обриви, повишаване 

плазмените концентрации на трансаминазите и алкалната фосфатаза, развитие на 

ерготизъм с периферни и съдови спазми и дори некротични изменения (при комедикация с 

ерготамин). Противопоказания: Повишена чувствителност към макролиди, ЧН, бременност, 

кърмене, комедикация с ерготамин-съдържащи препарати.  

  

SPIRAMYCIN – INN (АТС код: J01FA02) 

●Rovamycine® 0,75 MIU (Aventis Pharma S.A.) – филм-таблетки по 0.75 MIU (оп. 30 бр.). 

●Rovamycine® 1,5 MIU (Sanofi Aventis France) – филм-таблетки по 1,5 MIU (оп. 16 бр.). 

▼Спирамицин се отличава с висока слюнчена и жлъчна екскреция. Има бактериостатичен 

ефект, свързан с потискане на протеиновия синтез в микроорганизмите. ▲ПМС: стрепто-, 

менинго- и гонококи, C. diphtheriae, легионели, хламидии, микоплазми, токсоплазми, 

трепонеми, листерии, клостридии, бордатели. Умерено чувствителни са S. aureus, H. 

influenzae и B. fragilis.  

Показания: Пародонтоза, гингивит, стоматит, тонзилит, синузити, абсцеси, фарингит, 

дихателни и кожни инфекции, гонорея, уретрит, простатит, инфекции на ДПП, генитална и 

екстрагенитална хламидиаза, легионелоза, микоплазмени и други пневмонии, токсоплазмоза.  

Приложение: Орално на възрастни се назначава по 3 MIU през 12 или 8 h.  

Взаимодействия: Увеличава плазмените нива на дихидроерготамин, бромокриптина, 

циклоспорина и други лекарства, поради ензимна инхибиция. Намалява резорбцията, съот. 

плазмените нива на карбидопа. Спирамицин е субстрат на CYP3A4 ензимни индуктори 

(фенобарбитал, фенитоин, рифампицин, карбамазепин), които намаляват неговата плазмена 

концентрация. Под влияние на ензимни инхибитори (азолови АМС, диклофенак, верапамил, 

хинидин, протеазни инхибитори) нараства плазмената му концентрация. 

Нежелани реакции: Повдигане, повръщане, диария, кожни обриви, развитие на 

кръстосана резистентност с еритромицин*. Противопоказания: Повишена чувствителност 

към спирамицин или други макролиди, кърмене, кърмачета. 

 

SPIRAMYCIN & METRONIDAZOLE (вж. гл. J01RA) 

 

TELITHROMYCIN – INN (АТС код: J01FA15) 

●Ketek® (Aventis Pharma) – филм-таблетки 400 mg (оп. по 10 и 14 бр.). ▲Телитромицинът 

е полусинтетично производно на еритромицин* А. Той принадлежи към групата на 
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кетолидите, които са клас АБС, сроден на макролидите. Телитромицинът се свързва с 50S-

бактериалната субединица на рибозомите 10 пъти по-силно в сравнение с еритромицин* А. 

Потиска протеиновия биосинтез.  

Показания: За лечение на екзацербирал хроничен бронхит, пневмония, остър синузит и 

тонзилит/фарингит, причинени от бета-хемолитични стрептококи от група А у пациенти 

над 18 г., като алтернатива на бета-лактамите, в случaите когато те са неподходящи; за 

лечение на тонзилит/фарингит, причинени от бета-хемолитични стрептококи от група А у 

деца от 12 до 18 г., като алтернатива на бета-лактамите, ако те са неподходящи. 

Рискова категория за бременност: C. 

Приложение: (1) За лечение на причинена от бета-хемолитични стрептококи от група А 

пневмония на възрастни телитромицин се прилага в доза 800 mg на ден в 1 прием в 

продължение на 8 до 10 дни. (2) За лечение на изострен хроничен бронхит, остър синузит 

или тонзилит/фарингит, на деца от 12 до 18 г той се назначава по 800 mg на ден в 1 прием в 

продължение на 5 дни.  

Взаимодействия: Телитромицинът инхибира CYR 3A4 и засилва кардиотоксичността на 

цизаприд*, пимозид*, астемизол* и терфенадин*, които удължават QT интервала. 

Телитромицин удължава плазмения полуживот на мидазолам, повишава плазмените 

концентрации на дигоксин и някои имуносупресори (циклоспорин, такролимус, сиролимус). 

Той засилва вазоспастичните ефекти на ерготамина.  

Нежелани реакции: Гадене, повръщане, диария, СЧ колики, флатуленция, запек, 

безапетитие, монилиаза, глосит, стоматит, потъмняване на зъбите, повишаване на 

серумните нива на чернодробните ензими и алкалната фосфатаза, холестатична жълтеница, 

главоболие, замаяност, сънливост, безсъние, парестезия, еозинофилия, нарушения във 

вкуса, замъглено виждане, вагинална кандидоза, обриви, уртикария, сърбеж, екзема, 

палпитации, предсърдна аритмия, хипотензия, брадикардия. Подобно на макролидите 

телитромицин има потенциала да удължава QT интервала и повишава риска от възникване 

на torsade de pointes, поради което той трябва да се прилага внимателно на болни с ИБС, 

анамнестични данни за камерни аритмии, некоригирана хипокалиемия и/или 

хипомагнезиемия, брадикардия под 50 удара/min; лекарства, удължаващи QT интервала, 

инхибитори на CYR 3A4 (итраконазол, кетоконазол; ритонавир и други протеазни 

инхибитори). Противопоказания: Повишена чувствителност към препарата или макролидни 

антибиотици; комедикация със симвастатин, аторвастатин или ловастатин; комедикация с 

ерготамин; пациенти с анаместични данни за удължен QT интервал; лактация; деца под 12 г.; 

терапия с телитромицин ако са минали <14 дни от предишно лечение с лекарства ензимни 

индуктори (рифампицин, фенитоин, карбамазепин). 

 

J01FF Линкозамиди (линкозамини) 
 

 Линкозамидите притежават бактериостатично действие, свързват се с 50S субединицата на 

рибозомите и потискат протеиновия синтез. Механизмът на тяхното антибактериално действие е 

сходен с този на макролидите и хлорамфеникола, с които линкозамидите не трябва да се комбинират 

(поради конкуренция за свързването към рибозомите, респ. функционален антагонизъм и кръстосана 

резистентност). 

 

CLINDAMYCIN – INN (АТС код: J01FF01) 

●Clindamycin ABR® ("Антибиотик –  Разград" АД) – капсули 150 mg (оп. по 8 и 40 бр.); 

капсули по 300 и 600 mg (оп. по 6 и 30 бр.). ●Clindamycin Actavis® – капсули 150 mg 

(„Актавис” ЕАД) (оп. 8 бр.); капсули по 300 и 600 mg (Actavis Group PTC ehf.) (оп. 12, 15, 16, 

20, 24 и 30 бр.). ●Clindamycin Kabi® (Фрезениус Каби България ЕООД) – инжекционен 

разтвор с конентрация 150 mg/ml по 2, 4 и 6 ml в ампули (оп. по 5 и 10 бр). ●Clindamycin-

MIP® (Chephasaar Chem.–pharm. Fabrik GmbH) – инжекционен разтвор с конентрация 150 

mg/ml по 2 и 6 ml в ампули (оп. по 1 и 5 бр); филм-таблетки по 150, 300 и 600 mg (оп. по 6, 12, 

16 и 30 бр.). ●Dalacin С® (Pfizer Enterprises SARL) – инжекционен разтвор 150 mg/1 ml в 

ампули от 2 и 4 ml (оп. по 1 и 10 бр.); капсули по 150 и 300 mg (оп. по 16 и 100 бр.). 

▼Клиндамицин се отличава с много висока резорбция (около 90%) след p.o. приложение. 

Плазменият полуживот на клиндамицина при възрастни е 2–4 h (при недоносени новородени 

– 8,7 h, а при доносени – 3,6 h), СПП е 95% и tmax e 60 min. Разпределението на клиндамицин 

в костите, простатата, жлъчката, урината, слюнката и плевралната течност е много добро. 
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Преминава ХЕБ и в ликвора при възпалени менинги достига концентрации, представляващи 

40% плазмените. Вътреклетъчното разпределение на клиндамицин е по-добрo от това на 

линкомицин. Клиндамицин преминава диаплацентарно, открива се и в майчиното мляко. 

След хидролиза в плазмата и главно в черния дроб той се превръща в два активни 

метаболита. По-голямата част от препарата и метаболитите му се елиминират с жлъчката и 

около 8–28% – с урината. След мускулно инжектиране на 300 mg клиндамицин неговата 

средна плазмена концентрация е 4–5 mcg/ml, a при i.v. въвеждане в същата доза се измерват 

3 пъти по-високи концентрации (15 mcg/ml). Тези плазмени нива превишават десетки пъти 

MIC50 на препаратa. ▲Клиндамицин потиска протеиновия биосинтез в микроорганизмите, 

като се свързва с 50S рибозомната субединица. Действа бактериостатично върху 

стафилококи (вкл. бета-лактамазоустойчиви), Propionibacterium acnes (MIC50 0,4 mcg/ml), 

аеробни и анаеробни стрептококи (с изключение на ентерококи), Corynebacterium diphtheriae, 

Bacillis anthracis, бактероиди (вкл. B. fragilis), клостридии (с изключение на C. difficile), 

фузобактерии, микоплазми. По-нови изследвания показват, че около 19% от щамовете на B. 

fragilis са резистентни към препарата. Клиндамицин има MIC50 >100 mcg/ml и затова не 

повлиява Грам-отрицателни бактерии (салмонели, шигели, клебсиели, протеуси, 

псевдомонуси, серация). Известно изключение прави H. influenzаe. Той е по-активен от 

линкомицин и еритромицин* (табл. J3) по отношение на редица микроорганизми. 

 

Таблица J3. Средни минимални инхибиращи концентрации (MIC50) на клиндамицин и еритромицин 

 

Микроорганизми Clindamycin (mcg/ml) Erythromycin (mcg/ml) 

Грам-положителни микроорганизми   

Staphylococcus aureus 0,10 0,50 

Streptococcus group A 0,04 0,04 

Streptococcus viridans 0,02 0,50 

Streptococcus  pneumoniae 0,01 0,10 

Enterococcus faecalis 100,0 1,50 

Грам-отрицателни микроорганизми   

Neisseria meningitidis 12,50 0,78 

Neisseria gonorrhoeae 3,10 0,94 

Haemophilus influenzae 12,50 2,50 

Bacteroides fragilis 0,10 1,60 

Други бактероиди 0,10 1,00 

 

Показания: Профилактика на бактериален ендокардит; за лечние на сепсис (причинен от 

стафилококи, стрептококи и/или анаероби), ревматизъм (при алергия към пеницилин), 

пневмонии, белодробен абсцес, плеврален емпием, раневи инфекции, гноен менингит; ОРЛ 

инфекции, интраабдоминални инфекции (перитонит и абсцес, свързани с руптура на кухинни 

органи), гинекологични инфекции (ендометрити, тубоовариални абсцеси, анаеробни 

постоперативни колпити), инфекции на ставите и костите (остеомиелит). В стоматологията се 

използва като алтернативен на амоксицилин антибиотик; като стандартен препарат за 

профилактика на бактериален ендокардит преди стоматологична хирургична намеса; като 

алтернативен антибиотик при лечение на орофациални инфекции, причинени от аеробни 

Грам-положителни коки и чувствителни анаероби. Периапикални абсцеси с продължителност 

повече от 3 дни се повлияват по-добре от клиндамицин отколкото от пеницилини. При 

смесени аеробно-анаеробни абсцедиращи инфекции (вкл. и в лицево-челюстната област) 

клиндамицин се комбинира успешно с притежаващите бактерицидна активност аминозиди 

(бактерицидният препарат следва да се прилага 3 h преди бактериостатика). В по-нови 

фармакотерапевтични протоколи клиндамицин се прилага едновременно с Primaquine* за 

лечение на Pneumocystis carinii пневмония; в комбинация с Pyrimethamine при токсоплазмоза 

и с Quinine (Chinine*) при хлороквин-резистентна малария, причинена от Plasmodium 

falciparum. 

Рисковa категория за бременност: B. 

Рискова категория за кърмене: L3. 

Приложение: (1) На възрастни (вкл. при орофациални инфекции) се назначава орално от 

150 до 450 mg/6 h в продължение на 10 до 14 дни. МДД клиндамицин орално за възрастни е 
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1,8 g. За да се намали местният дразнещ ефект на клиндамицин върху езофагеалната и 

стомашната лигавица, се препоръчва капсулите да се поглъщат със 150 до 200 ml вода. 

Мускулно или венозно на възрастни клиндамицин се прилага обикновено в ДД от 1,2 до 1,8 g, 

разделена в 3 до 4 апликации. МДД в този случай е 4,8 g. За профилактика на ендокардит в 

стоматологията клиндамицин се прилага при възрастни в доза 600 mg 1 h преди 

процедурата; при деца 15−20 mg/kg 1 h преди интервенцията без необходимост от 

последващо прилагане. За адювантна антибиотична терапия при хроничен пародонтит при 

възрастни се назначава в продължение на 7 дни в доза 300 mg на 6 h. (2) Оралната ДД 

клиндамицин за деца варира от 10 до 20 mg/kg, разделена на три еднакви ЕД. Мускулно или 

венозно на новородени клиндамицин се назначава в ДД от 15 до 20 mg/kg, а на деца над >1 

мес. от 20 до 40 mg/kg. ДД се разделя на 3 до 4 апликации.  

Взаимодействия: Поради фармакодинамичен антагонизъм на линкозамидите с 

макролиди и хлорамфеникол, те не трябва да се прилагат едновременно. Чревната 

резорбция на клиндамицин значително намалява при орално приемане с холестирамин* и 

антиациди. Клиндамицин засилва ефекта на нервно-мускулните блокери, аминозидите и 

полимиксините. Той засилва потискащото действие на опиоидните аналгетици върху 

дихателния център, както и активността на спазмолитиците. Клиндамицин отслабва 

терапевтичния ефект на антихолинестеразните средства при болни с миастения. 

Съществува кръстосана резистентност между клиндамицин и линкомицин и in vitro 

несъвместимост между клиндамицин и еритромицин*.  

Нежелани реакции: Мускулното инжектиране на клиндамицин е болезнено и понякога е 

съпроводено от образуване на инфилтрати и стерилни абсцеси в меките тъкани. След 

венозно приложение много рядко е възможно да се развие еритем, хипотензия, 

тромбофлебит; рядко нарушение на бъбречната функция; кожни обриви (в 4% от случаите), 

синдром на Stevens–Johnson. Локална болезненост и развитие на стерилен абсцес са 

наблюдавани понякога след мускулно инжектиране на препарата. При орално лечение с 

клиндамицин са наблюдавани диария с развитие на причинен от C. difficile 

псевдомембранозен колит (в 7% от случаите), язви на хранопровода, неутропения, 

еозинофилия, повишаване стойностите на алкалната фосфатаза, нервно-мускулен блок и 

апнея. За да се намали местният дразнещ ефект на клиндамицин върху езофагеалната 

лигавица, се препоръчва капсулите да се поглъщат със 150–200 ml вода. Противопока-

зания: Свръхчувствителност към клиндамицин или линкомицин; диария; колити, вкл., 

свързани с орален прием на антибиотици; тежки УЧФ и УБФ; комедикация с макролиди и 

хлорамфеникол. 

 

LINCOMYCIN – INN (АТС код: J01FF02) 

●Lincomycin Actavis® („Актавис” ЕАД) – капсули 500 mg (оп. 20 бр.); инжекционен разтвор 

600 mg/2 ml в безцветни стъклени флакони (оп. 5 бр.). ▼Линкомицин има t1/2  4,6–5,6 h (при 

анурия до 13 h), СПП 72% и денонощна уринна екскреция в непроменен вид 15%. Той се 

отличава с бърза дифузия в костната тъкан. ▲Линкомицин потиска протеиновия синтез в 

микроорганизмите, като се свързва с 50S рибозомната субединица. Неговият бактериоста-

тичен спектър е близък до този на макролидите и включва стафило-, стрепто-, пневмо- и 

менингококи, B. anthracis, микоплазми, хламидии, хемофилуси, бактероиди.  

Показания: Инфекции, причинени от микроорганизми, резистентни към бета-лактами и 

тетрациклини; стафилококови инфекции на костите и меките тъкани (остеомиелит, рани, 

изгаряне); стрептококови и пневмококови инфекции.  

Рискова категория за кърмене: L2. 

Приложение: (1) Орално на възрастни линкомицин се назначава в доза 500 mg през 

интервали от 6 или 8 h. Оралната ДД за деца в зависимост от тежестта на инфекцията е от 

30 до 60 mg/kg, разделена на 3 или 4 приема. Линкомицин се приема 1 h преди или 2 h след 

хранене. Продължителността на терапията варира в широки граници, като при инфекции 

причинени от бета-хемолитични стрептококи и за профилактика на ревматични рецидиви, тя 

е най-малко 10 дни. (2) Мускулно при тежки инфекции линкомицин се инжектира на 

възрастни в доза 600 през интервал от 8, 12 или 24 h. Влива се със скорост 60 к/min. 

Терапията продължава от 7 до 14 дни, а при остеомиелит ≥ седмици. При деца над 3 г. той 

се инжектира мускулно в доза 10 mg/kg през интервали от 8, 12 или 24 h. (3) Венозно под 

форма на инфузия на възрастни линкомицин се въвежда бавно след разреждане с 250 ml 

физиологичен разтвор или 5% глюкоза в доза 600 mg през 8 или 12 h. При деца над 3 г. 
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линкомицин се инфузира венозно в доза от 10 до 20 mg/kg/24 h. (4) При пациенти с УБФ 

линкомицин се прилага в ДД, равна на ¼ до ⅓  от тази при болни с НБФ. 

Взаимодействия: Поради сходния бактериостатичен механизъм на линкомицин с този на 

макролидите и хлорамфеникол е възможно при комбинирана терапия да се развият 

нежелани конкурентни взаимодействия на нивото на рибозомната 50S субединица. Между 

линкомицин и еритромицин* съществува частична кръстосана резистентност по отношение 

на продуциращите пеницилиназа стафилококи. In vitro е установен антагонизъм между 

еритромицин* и линкомицин.  

Нежелани реакции: Алергични реакции, левкопения, тромбоцитопения, УЧФ, възпаление 

на лигавицата на ректума и влагалището. Честотата на микробните щамове, устойчиви към 

линкомицин, е 5–10%. Противопоказания: Тежки бъбречни и чернодробни заболявания, 

бременност (освен по жизнени показания), миастения, комедикация с макролиди и 

хлорамфеникол. 

 

J01FG Стрептограмини 
 

QUINUPRISTIN & DALFOPRISTIN  – INN (АТС код: J01FG02) 

●Synercid® (Brecon Pharmaceuticals Ltd.) – прах за инфузионен разтвор във флакони 500 

mg (оп. 1 бр.), съдържащи два полусинтетични антибиотика от групата на стрептограмините – 

квинупристин (150 mg) и далфопристин (350 mg), в съотношение 30:70. ▼Квинупристин има 

СПП 55–78%, а далфопристин 11–26%. Техният t1/2 е съответно 0,9 и 0,75 h. Синерцид е 

ензимен инхибитор на CYP3А4 изоензима. Двете съставки на комбинирания препарат и 

техните метаболити се екскретират в 77% с жлъчката и фекалиите. ▲Двете съставки 

потискат протеиновия синтез в микроорганизмите. Действат бактерицидно срещу 

чувствителни на макролиди стафилококи и стрептококи; Enterobacter faecium (не и 

Enterococcus faecalis et avium), Clostridium perfringens, пептострептококи.  

Показания: Кожни и мекотъканни инфекции; придобити вътреболнични пневмонии; 

катетърни инфекции.  

Рискова категория за кърмене: L3. 

Приложение: Инфузира се венозно в продължение на 60 min. Ex tempore 500 mg суха 

субстанция се разтваря в 5 ml 5% разтвор на глюкоза, като флаконът се върти между 

пръстите на ръцете 2 min. Необходимата ЕД се прибавя към 250 ml 5% глюкоза (може и към 

100 ml 5% глюкоза при вливане в централна вена). Препаратът не е съвместим със солеви 

разтвори. Той се назначава по 7,5 mg/kg/12 h при инфекции на кожата и меките тъкани (при 

резистентни към макролиди S. aureus – през 8 h); или 7,5 mg/kg/8 h при нозокомиални 

инфекции, респ. инфекции, причинени от ванкомицин-резистентни Enterococcus faecalis. 

Лечението продължава 7–10 дни.  

Взаимодействия: Засилване кардиотоксичността на лекарства, метаболизиращи се от 

CYP3А4 (терфенадин*, астемизол*, цизаприд*, дизопирамид*, хинидин, лидокаин); 

повишаване на плазмените концентрации на циклоспорин А, нифедипин и мидазолам.  

Нежелани реакции: Оток, болка и тромбофлебит в мястото на инжектиране; повръщане, 

диария, кожни обриви, главоболие; артралгия, миалгия, болки в гърдите, плеврален излив, 

панкреатит, псевдомембранозен колит, объркване, замаяност, повишаване на общия и 

конюгирания билирубин. Противопоказания: Повишена чувствителност към съставките на 

препарата; ЧН. 

 

J01G Аминогликозидни (аминозиди) и аминоциклитоли 
 

 Аминоглкозидите (Amikacin, Arbekacin*, Debekacin*, Gentamicin, Kanamycin*, Neomycin, 

Netilmicin*, Sisomicin*, Tobramycin) разцепват 30S субединицата на рибозомите, потискат 

началната фаза и фазата на елонгация в протеиновия синтез на микроорганизмите. Имат 

бактерициден тип на действие върху делящи се и неделящи се екстрацелуларни микроорганизми и 

широк ПМС, но са по-активни към Грам-отрицателни бактерии (E. coli, Klebsiella, Proteus, Pseudomonas, 

Serratia и др.) и стафилококи. Стрептомицин притежава антитуберкулозна активност. Той също е 

средство на избор при туларемия и чума. Повечето щамове шигели и салмонели са резистентни към 

аминозидите. Spectinomycin е аминоциклитолово производно с близка на аминозидите структура. 

 Аминозидите са полярни базични олигозахариди с ниска липидоразтворимост и слаба чревна 

резорбция. Трудно преминават ХЕБ, но диаплацентарно проникват добре. При менингит проникват в 
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мозъка значително по-лесно. Разпределят се екстрацелуларно. С плазмените албумини се свързват 

слабо. Плазменият полуживот на повечето аминозиди е около 2 h. Екскретират се с урината предимно 

чрез ГФ. Бъбречният им клирънс корелира с КК и при БН кумулират. В такива случаи дозовият режим 

се съобразява с КК. 

 Комбинирането на аминозиди помежду им засилва техните ото- и нефротоксични ефекти и е 

противопоказано. Едновременното им прилагане с бримкови диуретици при БН повишава 

ототоксичния риск. Комедикацията с цефалоспорини, амфотерицин В, полимиксини също засилва 

нефротоксичния риск, а с нервно-мускулни блокери се потенцира нервно-мускулният блок и дори е 

възможна апнея. Съществува in vivo синергизъм между β-лактами и аминозиди (особено по 

отношение на псевдомонасни инфекции), но in vitro има несъвместимост. При комбиниране на 

аминозиди с флурохинолони няма потенциране, защото противомикробните им спектри се припокриват. 

При P. aeruginosa-инфекции аминогликозидите (напр. гентамицин) може да се прилага комбинирано с 

карбеницилин, пиперацилин; синергизъм съществува при комбинирането им с ампицилин при 

ентерококови инфекции, а с цефалоспорини – при Klebsiella pneumoniae. 

 

J01GA Стрептомицини 
 

STREPTOMYCIN – INN (АТС код: J01GA01) 

●Streptomycin Floella® (Флоела ЕООД) – прах 1 g за приготвяне на инжекционен разтвор 

във флакон (оп. 10 бр.). ▼Стрептомицин е аминозид с t1/2 2–9 h и уринна екскреция 90%/24 h. 

Орално той не се резорбира, тъй като представлява полярно съединение. През здрави 

менинги не прониква, но при менингит ликворната му концентрация достига 10–50% от тази в 

плазмата. В перикардиалната и синовиалната течност концентрацията му е 20–30% от 

плазмената, а във феталното кръвообращение е 50% от майчината плазмена концентрация.  

Показания: В комбинираната терапия на туберкулозата заедно с други 

антимикобактериални лекарства; средство на избор при туларемия и чума; в комбинация 

с тетрациклини за лечение на бруцелоза, а с бензилпеницилин – на endocarditis lenta; орално 

– при Грам-отрицателни СЧ инфекции (но трябва да се отчита възможността от бързо 

развитие на резистентност).  

Рискова категория за бременност: D. 

Рискова категория за кърмене: L3. 

Приложение: За лечение на туберкулоза ДД за възрастни е 0,75–1 g (в 1 или 2 

апликации). Тя се прилага в продължение на не повече от 30 дни. Разтваря се ex temore със 

стерилна двойно дестилирана вода или физиологичен разтвор (5 ml разтворител/1 g 

субстанция). Мускулно на деца стрептомицин се инжектира в ДД 20 mg/kg в една или две 

апликации. При СЧ инфекции у възрастни той се приема орално в доза 250 mg/6 h. За 

лечение на чума на възрастни стрептомицин се прилага в доза 15 mg/kg/12 h, като МДД в 

този случай е 2 g. 

Нежелани реакции: При терапия със стрептомицин в около 30% от случаите се 

проявяват различни по тежест алергични реакции (кожни обриви, ексфолиативен дерматит, 

анафилактичен шок, еозинофилия). Болничният персонал сравнително често развива 

повишена чувствителност към стрептомицин. За изследване на свръхчувствителността към 

препарата преди всеки нов лечебен курс трябва да се прави скарификационна проба с 

концентрация 200 mg/ml. Наблюдавани са значително по-рядко парестезии (предимно по 

лицето и ръцете), нарушаване на съзнанието, нефротоксични явления, увреждане на черния 

дроб и зрителния нерв. При интраперитонеално въвеждане може да се развие нервно-

мускулен блок. Стрептомицин има избирателна невротоксичност върху органа на слуха и 

равновесието. Обикновено при ДД 1 g и курсова доза 30 g той рядко предизвиква токсични 

ефекти. При лежащо болни вестибуларните увреждания се проявяват отначало трудно. Те 

обаче могат да прогресират и след прекъсване на терапията. При прилагане на 

стрептомицин от третия до петия гестационен месец ототоксичният риск за плода е 

най-висок. Резистентност към стрептомицин се развива бързо, най-често в резултат на 

мутация. Комбинирането му с други АБС, но не и с аминозиди, забавя развитието на 

устойчивост. Противопоказания: Тежки нарушения на бъбречната функция, уремия, неврит 

на слуховия нерв, бременност, повишаване чувствителността към аминозиди, миастения; 

комедикация с аминозиди (поради потециране на НЛР) или с нервно-мускулни блокери. 

 

J01GB Други аминогликозиди  
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AMIKACIN – INN (АТС код: J01GB06) 

●Amikacin® (ICN Galenika) – инжекционен разтвор в ампули 100 mg/2 ml (оп. 10 бр.). 

●Amikacin Braun® (B. Braun Melsungen AG) – инфузионен разтвор с концентрации 2,5 mg/ml, 

5 mg/ml и 10 mg/ml в полиетиленови бутилки от 100 ml (оп. по 10 бр.). ●Amikacin CP Medical® 

(„СиПи Медикал” ЕООД) – инжекционни/инфузионни разтвори 100 mg/2 ml, 250 mg/2 ml и 500 

mg/2 ml в стъклени ампули по 2 ml (оп. по 10 и 100 бр.). ●Amikacin Sopharma® (Софарма АД) 

– инжекционен разтвор в ампули по 100 mg/2 ml, 250 mg/2 ml, 500 mg/2 ml и 1000 mg/4 ml (оп. 

по 10 и 100 бр.). ●Amikin® (Bristol-Myers Squibb S.r.l.) – инжекционен разтвор в ампули 500 

mg/2 ml (оп. 1 бр.). ▼Амикацин се свързва с плазмените албумини слабо. Прониква добре в 

тъканите. При болни с НБФ има t1/2 2–3 h и уринна екскреция 87–95%. ▲Амикацин разцепва 

30S субединицата на рибозомите, потиска началната фаза и фазата на елонгация в 

протеиновия синтез на микроорганизмите. Има бактерициден тип на действие върху 

делящи се и неделящи се екстрацелуларни микроорганизми и широк ПМС. Повлиява 

резистентни на други аминозиди псевдомонаси и ентеробактерии. Действа бактерицидно 

още върху протеуси, клебсиели, салмонели, Providentia, E. coli, Serratia, Citrobacter, S. 

epidermidis, S. aureus.  

Показания: Белодробни, урогенитални и ставни инфекции; жлъчни инфекции, перитонит, 

септицемия, остеомиелит, дерматоинфекции и др.  

Рисковa категория за бременност: C. 

Рискова категория за кърмене: L2. 

Приложение: Амикацин се прилага след отрицателна скарификационна проба. (1) На 

възрастни и деца над 12 г. с КК > 50 l/min той се прилага мускулно, струйно венозно или 

венозно капково в ДД 15 mg/kg. Тази доза се назначава в една апликация на ден по едно и 

също време или се разделя на две равни ЕД от по 7,5 mg/kg/12 h. Лечението обикновено 

продължава 7–10 дни. Курсовата доза за възрастни не трябва да превишава 15 g. Венозно 

амикацин се инжектира бавно (в продължение на 3–4 min) не повече от 7 дни (средно 3–4 

дни). Амикацин е съвместим с 5% глюкоза, физиологичен разтвор, манитол, рингеров 

разтвор, 6% декстран. Преди i.v. инфузия 500 mg субстанция се разтваря с 200 ml 

разредител. Инфузията продължава 30–60 min. При болни с УБФ дозировката му се 

съобразява с КК и серумното ниво на креатинин. (2) При новородени и недоносени деца 

началната ЕД амикацин е 10 mg/kg, след което лечението продължава със 7,5 mg/kg/12 h. 

При деца от 1 месец до 12 г. ДД амикацин е 15 mg/kg i.m. (i.v.). Тя се прилага  еднократно 

дневно или се разделя на две равни ЕД, инжектирани през 12 h. 

Взаимодействия: Комбинирането на аминозиди помежду им се избягва поради 

засилване на техните ото- и нефротоксични ефекти. Комедикацията с бримкови диуретици 

при БН повишава ототоксичния риск. Комбинирането на аминозиди с цефалоспорини или 

полимиксини засилва нефротоксичния риск. При комедикация с нервно-мускулни блокери е 

възможно спиране на дишането. Съществува in vivo синергизъм между бета-лактами и 

аминозиди, но в редица случаи е налице in vitro несъвместимост. При комбиниране на 

аминозиди с флуoрохинолони не се наблюдава потенциране, защото противомикробните им 

спектри почти се припокриват.  

Нежелани реакции: Нарушения в слуха (в около 5% от наблюдаваните случаи), 

бъбречната функция (2%), равновесието (1%), слуха. Показател за увреждане на 

бъбречните тубули е наличието на епителни клетки и цилиндри, а също – на лизозомни 

ензими в урината. Откриването на β2-глобулин в урината е показател за функционална 

лезия на тубулите. Бъбречните увреждания са обикновено обратими, но при тежки случаи те 

застрашават живота. По-голям риск съществува при болни с дехидратация, затлъстяване и 

хронични чернодробни заболявания. С разпространяване на тубулната некроза 

реабсорбцията на Na+ намалява, а плазменото ниво на креатинин и аминозиди в серума се 

повишава. Увреждането на слуха (кохлеотоксичност) се проявява с усещане за налягане, 

шум в ушите и намалена чувствителност към тоновете с висока честота (500–1000 Hz). 

Възможно е развитието на алергични реакции, периорални парестезии, невралгични и 

мускулни болки с парализа на дишането, главоболие. Противопоказания: Тежки УБФ, 

уремия, повишена чувствителност към аминозиди, неврит на слуховия нерв, бременност, 

неврит на слуховия нерв; myasthenia gravis; комедикация с нервно-мускулни блокери.  

 

GENTAMICIN  – INN (ATC ко: J01GB03)  
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●Gentamicin Sandoz® (Sandoz GmbH) – инжекционен разтвор 80 mg/2 ml в ампули (оп. по 

5 и 50 бр.). ●Gentamicin Sopharma® (Софарма АД) – инжекционен разтвор в ампули по 10 

mg/1 ml, 20 mg/1 ml, 40 mg/1 ml и 80 mg/2 ml (оп. по 10 и 100 бр.). ●Gentamicin Vetprom® 

(ВетПром АД) – инжекционен разтвор в ампули по 40 mg/1 ml и 80 mg/2 ml (оп. 10 бр.). ▼ 

Гентамицин е аминозид, изолиран от Micromonaspora purpurea. След орално приложение не 

се резорбира. Има t1/2  2–3 h (при анурия до 35–67 h), СПП под 5%, tmax 30–60 min, ТПК 2–12 

mcg/ml (респ. 4–25 mmol/l) и уринна екскреция 90%/24 h. Прониква в перитонеалната течност, 

а при възпалени менинги – и в ликвора. Преминава диаплацентарно. В сравнение с 

възрастните у новородени уринната екскреция на гентамицин е намалена 6 пъти. 

▲Гентамицин разцепва 30S субединицата на рибозомите, потиска началната фаза и фазата 

на елонгация в протеиновия синтез на микроорганизмите. Има бактерициден тип на 

действие върху делящи се и неделящи се екстрацелуларни микроорганизми и широк ПМС. 

Повлиява P. aeruginosa, протеуси, стафилококи, гонококи, холерни вибриони, коли-бактерии, 

салмонели, шигели, пастьорели, сарцини, микоплазми, бруцели.  

Показания: Урогенитални, белодробни, жлъчни и дерматоинфекции; сепсис; вторично 

инфектирани изгаряния; шигелоза, салмонелоза; неспецифични менингити; салпингит, 

перитонит; сепсис; инфектирани рани; локална терапия на бактериални конюнктивити. 

Използва се за профилактика на бактериален ендокардит преди стоматологични хирургични 

процедури. 

Рисковa категория за бременност: C. 

Рискова категория за кърмене: L2. 

Приложение: На възрастни с НБФ гентамицин се инжектира мускулно в ДД 2–5 mg/kg, 

разделена на 3–4 апликации. Един лечебен курс продължава 7–10 дни. При сепсис или 

дифузен остър перитонит, причинени от псевдомонаси, първите няколко инжектирания на 

гентамицин могат да се направят венозно (много бавно), разреден с 15–20 ml физиологичен 

разтвор или 5% глюкоза. При УБФ гентамицин се дозира в зависимост от КК (табл. J4). 

Орално гентамицин е ефективен при салмонелози и шигелози, при които може да се 

предписва в ДД 5 mg/kg, разделена на 3 приема. 

 

Таблица J4. Приложение на гентамицин при възрастни с УБФ 

 

Серумен креатинин (mg%) КК (ml/min) Интервал на приложение (h) 

1,4 70 8 

1,4–1,9 35–70 12 

2–2,8 24–34 18 

2,9–3,7 16–23 24 

3,8–5,3 10–15 36 

5,4–7,2 5–9 48 

 

ДД за новородени гентамицин се инжектира i.m. в ДД от 4 до 7 mg/kg в една апликация. 

ДД гентамицин при деца на въраст над 30 дни е от 4,5 до 7,5 mg/kg i.m, разделени в 2 ЕД/12 

h. ДД при деца и юноши е 3–6 mg/kg i.m., разделени в 2 ЕД/12 h. 

Взаимодействия: Комбинирането на гентамицин с други аминозиди засилва техните ото- 

и нефротоксични ефекти и е противопоказано. Едновременното им прилагане с фуроземид 

или етакринова киселина при БН повишава ототоксичния риск. Комбинирането на аминозиди 

с цефалоспорини или полимиксини също засилва нефротоксичния риск. При комедикация с 

периферни миорелаксанти нервно-мускулният блок се удължава и е възможно спиране на 

дишането. In vivo има синергизъм между бета-лактами и аминозиди, но in vitro съществува 

несъвместимост. При комбиниране на аминозиди с флурохинолони няма потенциране, 

защото противомикробните им спектри се припокриват. При абсцеси, включително и в 

лицево-челюстната област, гентамицин успешно се комбинира с клиндамицин, метронидазол 

или хлорамфеникол. В такива случаи бактеростатичният препарат се прилага 3 h след 

бактерицидния, за да се избегне антагонистичното влияние на бактериостатика върху 

препарата с бактерицидна активност. При чума гентамицин се комбинира с доксициклин.  

Нежелани реакции: При продължителна терапия с genatamicin са възможни нефро- и 

ототоксичните ефекти. Критерий за увреждане на бъбречните тубули е наличието на 

епителни клетки, цилиндри и лизозомни ензими в урината. Откриването на β2-глобулин в 
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урината подсказва функционална тубулна лезия. Бъбречните увреждания са обикновено 

обратими. По-голям риск обаче съществува при болни с дехидратация, затлъстяване и 

хронични чернодробни заболявания. С разпространяването на тубулната некроза 

реабсорбцията на Na+ намалява, а плазменото ниво на креатинин и аминогликозиди в 

серума се повишава. Ототоксичните ефекти са вестибуло- и кохлеотоксични. 

Аминозидите увреждат предимно ресничестите клетки на базалния епител на кохлеята и 

дъговидния канал. Сравнително по-силно изразени нарушения в равновесието 

(вестибулотоксичност) се наблюдават при лечение със стрептомицин, гентамицин, 

тобрамицин. Те се проявява със световъртеж при лягане и несигурност на движенията на 

тъмно. В 1–2% от случаите се наблюдават алергични реакции, главоболие, периорални 

парестезии, невралгични и мускулни болки с парализа на дишането. Затова всеки лечебен 

курс с аминозиди може да започне след отрицателна скарификационна проба. 

Невралгичните и мускулните болки се дължат на намаляване екзоцитозата на ACh от 

двигателните нерви и с отслабване чувствителността на сарколемата към ACh. При болни с 

myasthenia gravis, хипокалциемия и хипомагнезиемия, а също при болни, на които са 

прилагани периферни миорелаксанти, рискът за развитие на нервно-мускулен блок е висок. 

Резистентност: Ацетилазата, аденилазата и фосфорилазата са плазмид-медиирани ензими, 

които инактивират аминозидите. Противопоказания: Тежки УБФ, уремия, повишена 

чувствителност към аминозиди, неврит на слуховия нерв; myasthenia gravis; комедикация с 

нервно-мускулни блокери. 

 

NEOMYCIN – INN (вж. гл. D06AX)  

NEOMYCIN & BACITRACIN (вж. гл. D06AX) 

SPECTINOMYCIN – INN (вж. гл. J01XХ) 

 

TOBRAMYCIN – INN (АТС код: J01GB01) 

●Tobramycin Actavis® („Актавис” ЕАД) – инжекционен разтвор 80 mg/2 ml в ампули (оп. 5 

бр.). ●Tobi® (Novartis Pharma GmbH) – разтвор за пулверизиране 300 mg/5 ml в 

полиетиленови ампули (оп. по 56, 112 и 168 бр.). ●Tobramycin Teva® (Тева Фармасютикълс 

България ЕООД) – разтвор за небулизатор 300 mg/5 ml в полиетиленови ампули (оп. по 4, 56, 

112 и 168 бр.). Ампулите трябва да се използва веднага след отварянето им. ●Vantobra® 

(Pari Pharma GmbH) – разтвор за небулизатор 170 mg в полиетиленови ампули (оп. 56 бр. 

плюс небулизатор Толеро). ▲Тобрамицин е изолиран от Streptomyces tenebrarius. Той се 

свързва със 30S рибозомната субединица и потиска началната фаза и фазата на елонгация 

в протеиновия синтез на микроорганизмите. Има бактерициден тип на действие върху 

делящи се и неделящи се екстрацелуларни микроорганизми и широк ПМС, включващ E. coli, 

P. aeruginosa (по-активен е от гентамицина), клебсиели, протеуси, H. influenzae, Enterobacter, 

Serratia, Providentia, Citrobacter, стафилококи (вкл. продуциращи бета-лактамаза). Слабо 

активен е по отношение на стрепто- и ентерококи.  

Показания: Урогенитални, дихателни, кожни, костни и мекотъканни инфекции; перитонит, 

сепсис, ендокардит, менингит. При менингит се комбинира с бета-лактами; препаратът Tobi 

е предназанчен за продължително лечение на белодроба инфекция, причинена от P. 

aeruginosa при болни на възраст над 6 г. с муковисцидоза. Колирите и очният унгвент, 

съдържащи, тобрамицин, са ефективни при бактериални инфекции на очната ябълка и 

нейните придатъци, предизвикани от чувствителни към антибиотика микроорганизми. 

Рисковa категория за бременност: D (при парентерално приложение), В (при локално 

прилагане в офталмологичната практика). 

Рискова категория за кърмене: L3. 

Приложение: Инжекционните разтвори тобрамицин се прилагат мускулно и венозно 

(струйно или капково). ЕД за възрастни с НБФ е 1–1,5 mg/kg. Тя се прилага през 8–12 h в 

продължение на 7–10 дни. При ендокардит лечението продължава 3–6 седмици. ТПК на 

антибиотика е 2–12 mcg/ml. При необходимост от венозна капкова инфузия ЕД тобрамицин 

се разрежда със 100–200 ml физиологичен разтвор или 5% глюкоза. При УБФ тобрамицинът 

се прилага в зависимост от КК (табл. J5).  

 

Таблица J5. Приложение на тобрамицин в доза 1 mg/kg i.v. (i.m.) при болни с УБФ 

 

Серумен креатинин (mcmol/l) КК (ml/min) Интервал на приложение (h) 
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110 80 8 

110–168 40–80 12 

176–247 25–40 18 

256–327 15–25 24 

335–468 10–15 36 

477–636 5–10 48 

>636 5 72 

 

ДД тобрамицин за новородени е 2–3 mg/kg, а за по-големи деца – от 3 до 5 mg/kg, 

разделени в 2–3 еднакви ЕД, приложени мускулно или венозно през равни интервали от 

време.  

При хронична белодробна инфекция, причнинена от P. aeruginosa при пациенти над 6 

г. и възрастни  с муковисцидоза, Tobi се инхалира след пулверизиране. Препоръчителната 

доза е 300 mg/5 ml (=1 ампула)/12 h в продължение на 28 дни. След това се прави пауза от 

28 дни и лечебният цикъл се повтаря. През 28 дни се провеждат няколко цикъла. 

Съдържанието на 1 ампула Tobi се изпразва ex tempore в ръчен пулверизатор за 

многократна употреба PARI LC PLUS с подходящ компресор. Всяка ЕД  се прилага чрез 

вдишавания за около 15 min. Вместо Tobi може да се инхалира Vantobra в доза 170 mg (= 

съдържимото на една ампула)/12 h по същата терапевтична схема (28 дни инхалаторно 

лечение, 28 дни пауза и повторен курс). 

Взаимодействия: Комбинирането на тобрамицин с други аминогликозиди засилва 

техните ото- и нефротоксични ефекти и е противопоказано. Едновременното им прилагане с 

фуроземид при БН повишава ототоксичния риск. Комбинирането на аминозиди с 

цефалоспорини или полимиксини също засилва нефротоксичния риск. При комедикация с 

периферни миорелаксанти нервно-мускулният блок се удължава и е възможно спиране на 

дишането. In vivo има синергизъм между бета-лактами и аминозиди, но in vitro съществува 

несъвместимост. При комбиниране на аминозиди с флурохинолони няма потенциране, 

защото противомикробните им спектри се припокриват.  

Нежелани реакции: Нефротоксичност, невротоксичност (невро-мускулен блок), ототок-

сичност, (кохлео- и вестибулотоксичност), хипотензия, лекарствена треска, главоболие, 

сънливост, обриви, гадене, повръщане, еозинофилия, анемия, парестезия, тремор, 

артралгия, слабост, сълзотечение, сърбеж в очите, оток на клепачите, кератит, задух. 

Резистентност: Ацетилазата, аденилазата и фосфорилазата са плазмид-медиирани ензими, 

които инактивират аминозидите. Противопоказания: Тежки УБФ, уремия, бременност, 

повишена чувствителност към аминозиди, неврит на слуховия нерв; комедикация с нервно-

мускулни блокери; myasthenia gravis. 

 

J01M Хинолони – гиразни (топоизомеразни) инхибитори 
 

 Нефлуорирани хинолони: Nalidixic acid, Oxolinic acid*, Pipemidic acid* 

 Флуорохинолони: Ciprofloxacin, Enoxacin, Fleroxacin, Gatifloxacin*, Levofloxacin, Lomefloxacin, 

Moxifloxacin, Ofloxacin, Pefloxacin 

 

J01MA Флуорохинолони  
 

 Флуорохинолоните са гиразни инхибитори. Те потискат протеиновата субединица А на 

топоизомераза II (по-известна като ДНК гираза), отговорна за свръхспирализацията на третичната 

структура на ДНК. Блокират още и топоизомераза IV.  При Грам-положителните микроорганизми таргет е 

топоизомераза II, а при Грам-отрицателните в по-голяма степен участва топоизомераза IV. Действат 

бактерицидно като ефектът им е най-силен по време на деление и растеж на микроорганизмите. 

Флуорохинолинте имат широк ПМС, но при Грам-положителни инфекции по-добър тепрапевтичен ефект 

се получава с бензилпеницилин, изоксазолилпеницилини или аминозиди. Изключение прави 

офлоксацинът, чиято антистафилокова активност е висока.  

 

CIPROFLOXACIN – INN (АТС код: J01MA02) 

●Cifran® (Екофарм Груп АД) – филм-таблетки 500 mg (оп. по 10, 20 и 100 бр.). 

●Ciprofloxacin Actavis® („Актавис” ЕАД) – филм-таблетки по 250 mg (оп. 30 бр.) и 500 mg (оп. 
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20 бр.). ●Ciprofloxacin Auribindo® (Aurobindo Pharma Ltd) – филм-таблетки по 250, 500 и 750 

mg (оп. по 8, 10, 14, 16, 20 и 100 бр.). ●Ciprofloxacin Ecopharm® (Екофарм Груп АД) – филм-

таблетки 500 mg (оп. 10, 20 и 100 бр.). ●Ciprofloxacin Hikma® (Hikma Farmaceutica S.A.) – 

разтвор за венозна инфузия 200 mg/100 ml във флакони (оп. по 1, 5, 10 и 20 бр.). 

●Ciprofloxacin Sopharma® (Софарма АД) – филм-таблетки 500 mg (оп. 10 бр.); концентрат за 

инфузионен разтвор 100 mg/10 ml в стъклена ампула (оп. по 5 и 50 бр.). ●Ciprinol® (KRKA, 

d.d., Novo Mesto) – концентрат за i.v. инфузия 100 mg/10 ml (оп. 5 бр.); инфузионни разтвори 

по 100 mg/50 ml, mg/100 ml и 400 mg/200 ml във флакони (оп. по 1 бр.); филм-таблетки по 

250, 500 и 750 mg (оп. по 10 и 20 бр.). ●Ciprobay® (Bayer Pharma AG) – филм-таблетки по 250 

и 500 mg (оп. по 10, 14, 20 и 28 бр.). ●Ciprobay® 200 (Bayer AG Leverkuzen) – разтвор за i.v. 

инфузия 200 mg/100 ml в стъклен флакон (оп. 5 бр.). ●Ciprobay® 400 (Bayer AG Leverkuzen) – 

разтвор за i.v. инфузия 400 mg/200 ml в стъклен флакон (оп. 5 бр.). ●Ciprobay XR® (Bayer 

Schering Pharma AG) – таблетки с модифицирано освобождаване 500 mg (оп. 3 бр.). 

●Ciproflav® 1% (Warsaw Pharmaceutical Works Polfa S.A.) – разтвор за i.v. инфузия с 

концентрация 1% в ампули по 10 ml и флакони по 20 ml (оп. по 5 и 10 бр.). Преди употреба 

концентрираните изходни разтвори се разреждат с физиологичен разтвор или 5% 

декстроза, като всеки 10 ml концентрат се разрежда до 50 ml. Полученият инфузионен 

разтвор трябва да е с концентрация под 1 mg/ml. Инфузира се капково венозно в 

продължение на 60 min. ●Ciprolon® (Hikma Farmaceutica S.A.) – таблетки по 250, 500 и 750 

mg (оп. по 10 бр.). ●Ciprox® (Claris Lifesciences UK Ltd.) – инфузионен разтвор съответно 100 

mg/50 ml, 200 mg/100 ml и 400 mg/200 ml в стъклени бутилки (оп. по 1 бр.). ●Citeral® 

(Алкалоид АД) – филм-таблетки по 250 и 500 mg (оп. по 10 бр.). ▼Ципрофлоксацин е 

флуорохинолон с орална бионаличност 50–85%, t1/2 3,5 h за възрастни с НБФ и 2,5 h за деца, 

СПП 16–43% и уринна екскреция в непроменен вид 30–50%. Той има добро разпределение в 

бъбреците, белите дробове, жлъчката, гинекологичните тъкани, простатата. Преминава ХЕБ 

и ликворната му концентрация при възпалени менинги достига 13–37% от тази в плазмата. 

▲Блокира топоизомераза II (ДНК гираза) и IV. Действа бактерицидно върху гентамицин-

резистентните щамове на E. coli, ко-тримоксазол и гентамицин-резистентните щамове на Kl. 

pneumoniae и P. aeruginosa, бета-лактамазопродуциращите щамове на H. influenzae и N. 

gonorrhoeaе. Ципрофлоксацин е значително по-активен по отношение на стрептококи 

(особено Str. faecalis), протеуси, стафилококи и серации в сравнение с еноксацин и 

норфлоксацин. Появява по-силна противомикробна активност срещу ентеробактерии в 

сравнение с ко-тримоксазола. Има несигурен ефект спрямо вътреклетъчни 

микроорганизми (Chl. trachomatis, M. hominis и Ureaplasma urealyticum). Хинолоните с пипера-

зинов пръстен в молекулата (ципрофлоксацин, офлоксацин, еноксацин, норфлоксацин) 

притежават висока антибактериална активност при pH на урината 8. Високата концентрация 

на ципрофлоксацин в полиморфонуклеарните левкоцити (4 до 8 пъти по-висока в сравнение 

с екстрацелуларната) прави ефективна антибактериалната терапия при периодонтити, 

причинени от важния за одонтогенните инфекции патоген Actinobacillus  actinomycete-

mcomitans. Препаратът повлиява добре и други често срещани при хроничен пародонтит 

патогени, като Eikenella corrodens, различни щамове псевдомонас и чревни бацили. 

Показания: Урогенитални (вкл. хроничен бактериален простатит), дихателни, жлъчни, СЧ 

(вкл. коремен тиф), дермато- и други инфекции, предизвикани от чувствителни към 

ципрофлоксацин микроорганизми; чума (профилактично), за предотвратяване на развитие и 

прогресиране на заболяване при инхалиране на антраксен бацил; за продължително лечение 

на остеомиелит, предизвикан от Gрам-отрицателни бактерии или S. aureus; агресивен 

периодонтит, хроничен периодонтит, рефрактерен периодонтит. 

Рисковa категория за бременност: C. 

Рискова категория за кърмене: L3. 

Приложение: Орално на възрастни се назначава от 500 до 750 mg/12 h в продължение 

на 7 до 14 дни. При тежки инфекции ципрофлоксацин се въвежда бавно венозно или капково 

от 200 до 300 mg/12 h. Препаратът Ciprobay XR® се прилага в ДД 500 mg в 3 

последователни дни при остър цистит. За адювантно лечение на пародонтит 

ципрофлоксацин се приема орално се в доза 500 mg/12 h в продължение на 10 дни. В 

комбинация с метронидазол (500 mg на 12 h) лечебния курс продължава 7 дни. ДД за деца 

>14 г. е от 15 до 30 mg/kg p.o. или i.v., разделени на две ЕД през 12 h. 

Взаимодействия: Подобно на повечето флуорохинолони ципрофлоксацин се 

метаболизира в хепатоцитите при участие на CYP1A2 и действа като ензимен инхибитор 
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спрямо теофилина и кофеина, засилвайки техните ефекти и токсичност. Необходимo е 

контрол и поддържане на плазмената концентрация на теофилинa в рамките на 10–30 mg/l 

при едновременното му приложение с ципрофлоксацин. Комедикацията с антиациди, 

калциеви или магнезиеви соли намалява оралната бионаличност на продукта. Това 

нежелано взаимодействие се предотвратява, ако ципрофлоксацин се према 4 h преди, респ. 

след посочениете препарати. Флуорохинолоните инхибират свързването на ГАМК с нейните 

рецептори в главния мозък и повишават склонността към конвулсии. Повишено внимание се 

изисква при използване на хинолони при болни с епилепсия, мозъчна атеросклероза или СЧ 

смущения.  

Нежелани реакции: Гадене, повръщане, безапетитие, диария, понякога коремни болки; 

кожни обриви, епидермална некролиза, фотосенсибилизация; главоболие, замаяност, 

клонично-тонични гърчове, отпадналост; тромбоцитопения, левкопения, агранулоцитоза, 

хемолитична анемия (при болни с дефицит на Г6ФД), панцитопения, флебит, васкулит, 

псевдомембранозен колит. При опити с кучета са наблюдавани увреждания на ставния 

хрущял на колянната и тазобедренната става, свързани с продължително приемане на 

флуорохинолони. Има единични случаи на разкъсвне на сухожилия (вкл. ахилесовото), 

главно при пациенти в старческата възраст, лекувани с ципрофлоксацин и други 

флуорохинолони. Противопоказания: Кърмене, деца <14 г., тежка бъбречна и ЧН, повишена 

чувствителност към хинолони; комедикация с препарати, блокиращи протеиновия синтез 

(напр. хлорамфеникол) или ДНК (рифампицин) поради отслабване на противомикробната 

активност; пациенти с дефицит на Г6ФД. 

 

LEVOFLOXACIN – INN (АТС код: J01MA12) 

●Flexid® (Sandoz d.d.) – филм-таблетки 500 mg (оп. по 5, 7, 10, 30 и 50 бр.); разтвор за i.v. 

инфузия с концентрация 5 mg/ml в полиетиленови сакове с обем 50 или 100 ml (оп. по 1, 5, 10 

и 20 бр.). ●Levalox® (KRKA, d.d., Novo Mesto) – филм-таблетки по 500 и 1000 mg (оп. по 1, 5, 

7, 10 и 14 бр.); разтвор за i.v. инфузия с концентрация 5 mg/ml в стъклени флакони с обем 

100 ml (оп. по 1, 5 и 10 бр.). ●Levofloxacin Adipharm® (Адифарм ЕАД България) – филм-

таблетки 500 mg (оп. 7 бр.). ●Levofloxacin B. Braun® (B. Braun Melsungen AG) – разтвор за i.v. 

инфузия с концентрация 5 mg/ml в стъклени бутилки по 50 и 100 ml (оп. по 20 бр.). 

●Levofloxacin Beximco® (Beximco Phamaceuticals Ltd) – филм-таблетки по 250 и 500 mg (оп. 

по 5, 7 и 10 бр.). ●Levofloxacin Ecopharm® ("Екофарм Груп" АД) – филм-таблетки 500 mg (оп. 

по 5, 7 и 10 бр.). ●Levofloxacin Kabi® (Фрезениус Каби България ЕООД) – разтвор за i.v. 

инфузия с концентрация 5 mg/ml в сакове с вместимост по 50 и 100 ml (оп. по 20 бр.). 

●Levofloxacin Mylan® (Mylan S.A.S.) – разтвори за i.v. инфузия 250 mg/50 ml и 500 mg/100 ml 

в полиолефинови сакове с вместимост по 50 и 100 ml (оп. по 1, 5, 10, 15, 20, 30 и 50 бр.). 

●Levofloxacin Pfizer® (Pfizer Europe MA EEIG) – разтвори за i.v. инфузия с концентрация 5 

mg/ml в стъклени бутилки или пластмасови сакове с вместимост 100 ml (оп. по 1, 5 и 10 бр.). 

●Levofloxacin Sanovel® (Sanovel Holding B.V.) – филмирани таблетки 500 mg (оп. по 5, 10, 50 

и 100 бр.). ●Levofloxacin Teva® (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – разтвор за i.v. 

инфузия с концентрация 5 mg/ml в стъклени флакони по 50 и 100 ml (оп. по 1, 5 и 20 бр.); 

филм-таблетки 500 mg (оп. по 1, 2, 5, 7, 10, 30 и 50 бр.). ●Leflox® (Нобел Фарма EООД) – 

филм-таблетки 500 mg (оп. 7 бр.). ●Levofloxan® (Антибиотик – Разград АД) – филм-таблетки 

по 250 и 500 mg (оп. по 3, 5, 7 и 10 бр.); разтвор за i.v. инфузия 5 mg/ml в стъклени флакони 

по 50 и 100 ml (оп. по 1 бр.). ●Levor® ("Чайкафарма" АД) – разтвор за i.v. инфузия с 

концентрация 5 mg/ml в стъклени флакони с обем 50 или 100 ml (оп. по 5 бр.). ●Levoxa® 

(Actavis Group PTC ehf.) – филм-таблетки по 250 и 500 mg (оп. по 5, 7 и 20 бр.); разтвор за i.v. 

инфузия с концентрация 5 mg/ml във флакони от 50 и 100 ml (оп. по 1, 5 и 20 бр.). ●Quinsair® 

(Raptor Pharmaceuticals Europe B.V.) – разтвор за инхалация 240 mg/2 mll в ампули (оп. по 4, 

14, 28 и 56 бр.). Продуктът е обект на допълнително постмаркетингово наблюдение. 

●Tavanic® (Санофи-Авентис България ЕООД) – филм-таблетки по 250 и 500 mg (оп. по 5 и 7 

бр.); разтвор за i.v. инфузия 5 mg/ml в стъклени флакони по 50 и 100 ml (оп. по 1 бр.). ●Vivex® 

(Stada Arzneimittel AG) – филм-таблетки по 250 и 500 mg (оп. 5, 7, 10, 20, 30 и 50 бр.). 

▼Левофлоксацин има много добра чревна резорбция. Неговата МПК се достига 1 h след p.o. 

приложение. Прониква в бронхиалната лигавица, епителната покривна течност, белия дроб, 

кожата, меките тъкани, простатата. В ЦСТ концентрацията му представлява 15% от тази, 

измерена в плазмата. Има t1/2 6 h и СПП 50%. Само около 5% от приложената доза се 

метаболизира в черния дроб. Екскретира се с урината, млякото, слюнката. ▲Левофлоксацин 
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е S (–) енантиомер на рацемичния флуорохинолон офлоксацин. Блокира топоизомомераза II 

и IV. Има широк бактерициден спектър, включващ следните аеробни Грам-положителни 

микроорганизми (Enterococcus faecalis, метицилин-чувствителни Staph. aureus, haemolyticus и 

saprophyticus, стрептококи от група C и G, Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae, 

Streptococcus pyogenes), аеробни Грам-oтрицателнни микроорганизми (Acinetobacter 

baumanii, Citrobacter freundii, Enterobacter aerogenes, Enterobacter cloacae, E. coli, H. 

influenzae, H. parainfluenzae, Kl. pneumoniae, Moraxella catarrhalis b+/b-, Pasteurella multocida, 

Pr. rettgeri et vulgaris, Ps. aeruginosa, Serratia marascens), анаеробни микроорганизми 

(Bacteroides fragilis, Clostridium perfringens, Peptostreptococcus), други микроорганизми 

(Chlamydia pneumonia, Chlamydia trachomatis, Chlamydophila psittaci, Legionella pneumophilla, 

Mycoplasma homnis, Mycoplasma pneumoniae, Ureaplasma urealyticum). 

Рисковa категория за бременност: C. 

Рискова категория за кърмене: L3. 

Показания/Приложение: В зависимост от тежестта на инфекцията ДД се назначава 

орално или под форма на 30 до 60-минутна i.v. инфузия в 1 или 2 апликации на ден. 

Инфузиите трябва да продължат най-малко 48 до 72 h след като пациентът стане 

афебрилен. Необходимо е да се спазва препоръчителното време за i.v. инфузия – 30 min за 

250 mg левофлоксацин и 60 min за 500 mg. При УБФ ДД се съобразява с КК. При УЧФ и при 

ПНВ не се налага корекция на ДД. Перорално ДД левофлоксацин се приема по време на 

харанене или между храненията в едно и също време. При възрастни пациенти с НБФ 

обикновено се препоръчват следните схеми на лечение: (1) oстър синузит – 500 mg един 

път на ден в продължение на 10 до 14 дни; (2) бактериално oбострене на хроничен бронхит 

– 500 mg един път на ден в продължение на 7 до 10 дни; (3) придобита в обществото 

пневмония – 500 mg един или два пъти на ден в продължение на 10 до 14 дни; (4) 

пиелонефриит – 500 mg един път дневно 7 до 10 дни; (5) усложнени уроинфекции – 500 mg 

един път на ден в продължение на 7 до 14 дни; (3) неусложнен цистит – 250 mg един път 

дневно три дни; (6) хроничен бактериален простатит – 500 mg един път на ден в 

продължение на 28 дни; (7) усложнени инфекции на кожата и Камдмеките тъкани – 500 mg 

един път на ден в продължение на 7 до 14 дни; (7) инхалационен антракс – 500 mg в 

продължение на осем седмици. (8) При вътреболнични инфекции, причинени от Ps. 

aeruginosa, често е нужна комбинирана противомикробна терапия. Quinsair е показан за 

лечение на хронични белодробни инфекции, причинени от Ps. aerugonosa, при възрастни 

пациенти с муковисцидоза. Препоръчванат доза е 240 mg/12 h per inhalationem. Един цикъл 

на лечение е 28 дни. 

Взаимодействия: Чревната резорбция на левофлоксацин намалява значително при 

едновременното му приложение с антиациди, съдържащи алуминиеви или магнезиеви соли, 

респ. с препарати, съдържащи железни или цинкови соли. ТАнтинеопластичните лекарства 

намаляват серумните нива на флуорохинолоните. Хинолоните понижават серумните нива на 

фенитоин, дигоксин, кофеин, варфарин*, циклоспорин. Азлоцилин и циметидин* повишават 

серумните концентрации на хинолоните. Левофлоксацин е несъместим с манитол и алкални 

разтвори (натриев хидрогенкарбонат).  

Нежелани реакции: Алергични прояви (сърбеж, обрив, уртикария, бронхоспазъм/диспнея; 

много рядко – ангиоедем, хипотензия, анафилактичен шок, фотосенсибилизация; в единични 

случаи – тежки булозни ерупции, токсична епидермална некролиза, erythema exsudativum 

multiforme); повдигане, повръщане, болки в корема, диспепсия; рядко – кървава диария, 

псевдомембранозен колит; хипокалиемия при пациенти със ЗД; главоболие, замайване, 

световъртеж, сънливост, нарушена концентрация на вниманието, нарушена способност за 

шофиране и работа с машини, понякога безсъние, рядко – парестезии, тремор, възбуда, 

обърканост, гърчове (флуорохинолоните пречат на ГАМК да се свърже с нейните рецептори), 

зрителни и слухови нарушения, обонятелни халюцинации, смущения във вкуса; тахикардия, 

хипотензия, колапс; артралгия, миалгия, тендинит (особено на ахилесовото сухожилие), 

много рядко – ruptura tendinis (в първите 48 h след започване на терапията, предимно при 

пациенти в старческа възраст); изключително рядко – рабдомиолиза; повишаване серумните 

нива на трансаминазите, билирубина и креатинина; много рядко – остра БН поради 

интерстициален нефрит; еозинофилия, левкопения, неутропения, тромбоцитопения, 

агранулоцитоза, хемолитична анемия; астения, развитие на микози, фебрилитет. Понякога 

при лечение с левофлоксацин се наблюдава персистираща тежка диария, предизвикана от 

Clostridium difficile. Ако се подозира развитие на псевдомембранозен колит, лечението с 
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левофлоксацин трябва да се спре. Противопоказания: Повишена чувствителност към 

хинолони, епилепсия, пациенти с данни за увреждания на сухожилията и/или силно изразено 

затлъстяване, деца <18 г., дефицит на Г6ФД. 

 

MOXIFLOXACIN – INN (АТС код: J01MA14) 

●Avelox® (Bayer Schering Pharma AG) – филм-таблетки 400 mg (оп. по 5, 7 и 10 бр.); 

инфузионен разтвор 400 mg/250 ml в стъклени бутилки (оп. по 1 и 5 бр.). ●Kimoks® (Alkaloid-

INT d.o.o.) – филмирани таблетки 400 mg (оп. по 5, 7 и 10 бр.). ●Moloxin® (KRKA, d.d., Novo 

Mesto) – филмирани таблетки 400 mg (оп. по 5, 7, 10, 14, 28 и 30 бр.); .); инфузионен разтвор 

400 mg/250 ml в бутилки (оп. по 1, 5 и 10 бр.). ●Moxi® (Фармаконс АД) – филм-таблетки 400 

mg (оп. по 5, 7 и 10 бр.). ●Moxiquin® (Alvogen IPCo S. àr. l) – филм-таблетки 400 mg (оп. по 5, 

7 и 10 бр.). ●Moxistad® ("ЕС ПИ ЕМ България" ООД) – филм-таблетки 400 mg (оп. по 5, 7, 10, 

25 и 50 бр.). ▼Флуорохинолон с добра СЧ резорбция. Отличава се с добро разпределение в 

горните и ДДП. Приблизително 45% от приетата доза се екскретира с урината в непроменен 

вид. ▲Моксифлоксацин има бактерицидно широкоспектърно действие, свързано с блокиране 

на ДНК гиразата. Той повлиява и бета-лактамозоустойчиви щамове на S. pneumoniae, H. 

influenzae, M. catarrhalis, S. aureus, K. pneumoniae и др. Притежава антихеликобактерна и 

известна противотуберкулозна активност. In vitro е активен също по отношение на 

вътреклетъчни инфекции, причинени от хламидии, микоплазми и легионели.  

Показания: Инфекции на дихателните пътища – остър или хроничен екзацербирал 

бронхит, остър синузит, придобита в обществото пневмония; усложнени инфекции на кожата 

и кожните структури; самостоятелно или в комбинация с метронидазол за лечение на 

пародонтити след доказване на Porphyromonas gingivalis. 

Рисковa категория за бременност: C. 

Рискова категория за кърмене: L2. 

Приложение: За етиологична терапия на нозокомиална пневмония или усложнени 

дерматоинфекции моксифлоксацин се инфузира венозно в доза 400 mg, един път на ден. В 

клинични условия пациентите преминават на перорално лечение след 4-дневни венозни 

инфузии при придобита в обществото  пневмония и след 6 дни – при дерматоинфекция, като 

общата продължителност на лечението е съответно 10 до 14 дни при пневмонията и 10 до 21 

дни при дерматоинфекциите. Стандартната перорална дозировка е 400 mg моксифлоксацин 

на ден в 1 прием. Филм-таблетките се поглъщат с достатъчно вода независимо от 

храненията. Лечението продължава 5 до 10 дни. Моксифлоксацин се предписва най-малко 4 

h преди и 8 h след приемане на антиациди. При УБФ не е необходима промяна в дозовия 

режим, защото моксифлоксацин се излъчва в 60% с жлъчката и само 40% с урината. Все още 

клиничният опит с приложение на моксифлоксацин при УЧФ е малък. При БН не е 

необходима промяна в дозовия му режим.  

Нежелани реакции: Гадене, диария, замаяност, диспепсия, главоболие, коремни болки, 

повръщане, промени във вкусовите усещания. Противопоказания: Свръхчувствителност 

към препарата, деца <18 г.; пациенти с дефицит на Г6ФД. 

 

NORFLOXACIN – INN (АТС код: J01MA06) 

●Nolicin® (KRKA, d.d., Novo Mesto) – филм-таблетки 400 mg (оп. по 10 и 20 бр.). ▼Има 

оралната бионаличност 35–40%, СПП 15–20%, t1/2  5 h при НБФ (до 10 h при УБФ), уринната 

екскреция в неметаболизирана форма 30%. Концентрациите на норфлоксацин в урината и 

фекалиите са 10–100 пъти по-високи от тези в плазмата. ▲Норфлоксацин действа 

бактерицидно широкоспектърно. Има висока активност по отношение на Грам-отрицателните 

микроорганизми (E. coli, псевдомонаси, гонококи и др).  

Показания: Неусложнени уроинфекции, гонорея, бактериален гастроентерит. 

Рисковa категория за бременност: C. 

Приложение: (1) За лечение на остър цистит при жени норфлоксацин се прилага орално 

по 400 mg/12 h в продължение на 3 до 7 дни; рецидив на цистит при жени – 400 mg/12 h в 

продължение на 7 до 14 дни; остра инфекция на ДПП при мъже – 400 mg/12 h в продължение 

на 7 до 14 дни; хроничен бактериален простатит – 400 mg/12 h в продължение на 4 до 6 

седмици (и по-дълго); гонорея – 400 mg/12 h в продължение на 3 до 7 дни; бактериален 

гастроентерит – 400 mg/12 h ≤ 5 дни. (2) За профилактика на често повтарящи се инфекции 

на ДПП норфлоксацин се предписва в доза 200 mg всяка вечер в продължение на 6 мес. до 

няколко години; пътническа диария – 400 mg  един ден преди пътуването, по време на 
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пътуването и още 2 дни след него (но не повече от 21 дни). При КК <20 ml/min норфлоксацин 

се прилага в два пъти по-ниски дози. 

Взаимодействия: В случай на комбинирана терапия с препарати, респ. храни, 

съдържащи калциеви, железни, магнезиеви, цинкови, алуминиеви и бисмутови йони, 

норфлоксацинът трябва да се приема 3–4 h преди тях.  

Нежелани реакции: СЧ смущения в 4,6% от случаите, кожни обриви – 0,8%,  главоболие, 

сомнолентност, понякога – безсъние, депресия; резистентност – много рядко. 

Противопоказания: Повишена чувствителност към флуорохинолони; деца <18 г. (по FDA). 

 

OFLOXACIN – INN (АТС код: J01MA01) 

●Medofloxine® (Medochemie Ltd) – таблетки 200 mg (оп. 10 бр.). ●Oxacid 200® (Ozone Lab. 

B.V.) – капсули 200 mg (оп. по 10 и 14 бр.). ●Oxacid 400® (Aegis Ltd., Кипър) – капсули 200 mg 

(оп. 10 бр.). ●Ofloxin 200® (Zentiva k.s.) – филм-таблетки 200 mg (оп. по 10, 14 и 20 бр.). 

●Tarivid® (Hoechst Pharmaceuticals Inc.) – филм-таблетки 200 mg (оп. 10 бр.). ▼Има 90% 

чревна резорбция, t1/2 4 до 6 h, СПП 30%, много добро тъканно и вътреклетъчно 

разпределение и уринна екскреция 64%/24 h. Блокира ДНК гиразата. ▲Офлоксацин е бета-

лактамазоустойчив флуорохинолон с широк бактерициден спектър. Ефективен е дори по 

отношение на проблемни инфекции, причинени от P. aеruginosa и облигатни анаеробни 

бактерии, а също от гонококи, бета-хемолитични стрептококи, хламидии, микоплазми, B. 

fragilis, Legionella, Campylobacter.  

Показания: Урогенитални инфекции; инфекции на дихателните  пътища, носа, ушите, 

гърлото, кожата, меките тъкани, коремните органи (с изключение на бактериални ентерити).  

Рискова категория за кърмене: L2. 

Приложение: Орално, от 200 до 400 mg/12 h.  

Нежелани реакции: Гадене, повръщане, диспепсия, абдоминални болки, диария (която 

рядко може да е проява на хеморагичен ентерит), псевдомембранозен колит (предизвикан от 

C. difficile); тахикардия, сърдечен арест (много рядко), отоци, сърцебиене, промени в 

артериалното налягане; световъртеж, безпокойство, смущения в съня, безсъние или 

сънливост, страх, обърканост, депресия, тремор, халюцинации, екстрапирамидна симптома-

тика, гърчове (в единични случаи, сърбеж, кожни обриви; промени в плазмените нива на 

глюкозта, порфирия; миалгия, артралгия, много рядко – рабдомиолиза, тендинит, ruptura 

tendinorum. Противопоказания: Свръхчувствителност към офлоксацин или други хинолони, 

тендинит, епилепсия, дефицит на Г6ФД (при такива пациенти хинолоните може да индуцират 

хемолитични реакции), деца под 18 г., бременост. 

 

J01MB Нефлуорирани хинолони 
 

NALIDIXIC ACID – INN (АТС код: G04AB01)  

●Nelidix® („Актавис” ЕАД) – таблетки 500 mg (оп. по 20 и 40 бр.). ▼Има t1/2 1,2 до 2,5 h (при 

анурия 21 h), СПП 93–97% и уринна екскреция 60%/24 h. ▲Действа бактериостатично 

предимно върху Грам-отрицателни бактерии и коки (E. coli, Enterobacter, Proteus, Klebsiella, 

салмонели, шигели, бруцели, гоно- и менингококи).  

Показания: Цистити и уретрити, СЧ инфекции, otitis media (причинен от Proteus mirabilis et 

vulgaris).  

Рисковa категория за бременност: B. 

Рискова категория за кърмене: L4. 

Приложение: На възрастни се назначава орално по 1 g/6 h или 1.5 g/8 h в продължение 

на 7 до 14 дни. ДД за деца над 14 г. е 25 до 50 mg/kg, разделени в 3 до 4 приема. При 

монотерапия бързо, понякога след няколко дни, се развива устойчивост на микроорганизмите 

към налидиксова киселина. Затова тя се комбинира с бета-лактами, аминозиди, 

сулфонамиди, оксихинолини.  

Нежелани реакции: Повръщане, безапетитие, коремни болки, диария, кожни обриви, 

фотосенсибилизация, артралгии и изключително рядко – кистозни изменения в костите. 

Противопоказания: КК <50 ml/min, епилепсия, чернодробни и тежки бъбречни заболявания, 

кърмене, деца < 14 г. 

 

J01R Комбинирани АБС 
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J01RA Метронидазол-съдържащи АБС 
 

SPIRAMYCIN & METRONIDAZOLE – INN (АТС код:J01RA04) 

●Bi-Rovamet® („Актавис” ЕАД) – филм-таблетки, съдържащи по 1,5 MIU спирамицин и 250 

mg метронидазол  (оп. 10 бр.). ●Rodogyl® (Санофи-Авентис България ЕООД) – филм-

таблетки, съдържащи по 750 000 UI спирамицин и 125 mg метронидазол (оп. 20 бр.). 

●Rovamet® („Актавис” ЕАД) – филм-таблетки, съдържащи по 750 000 UI спирамицин и 125 mg 

метронидазол  (оп. 20 бр.).  

Показания: Букодентални инфекции, предизвикани от аеробни и анаеробни 

микроорганизми, чувствителни на спирамицин и метронидазол, като зъбни абсцеси, 

стоматити, афти, перимаксиларен целулит, перикоронарит, периодонтит, 

пародонотоза.  

Приложение: (1) На възрастни се предписва по 2 таблетки/8 h, приети по време на 

хранене. МДД е 8 таблетки. Поради положителните данни от тестовте за мутагенност за 

метронидазола се препоръчва терапията с Bi-Rovamet, Rodogyl и  Rovamet да не 

продължава повече от 10 дни и в рамките на 1 г. да не се провеждат повече от 2 или 3 

лечебни курса. (2) ДД за деца от 10 до 15 г. е 3 таблетки, а от 6 до 10 г. – 2 таблетки.  

Нежелани реакции: Глосит, сухота в устата, стоматит, анорексия, гадене, повръщане, 

диария, обриви, ангионевротичен оток, дисулфирам-реакция, кафяво червено оцветяване на 

урината; рядко – световъртеж, обърканост, гърчове, левкопения. Противопоказания: 

Непоносимост към глутен; комедикация с дисулфирам; свръхчувствителност към 

спирамицин, имидазоли и и/или помощното вещество колхиново червено А; първия гестацио-

нен триместър; лактация. 

 

J01X Други антибактериални лекарства  
 

J01XA Гликопептиди   
  

DALBAVANCIN – INN (ATC код: J01XA04) 

●Xydalba® (Durata Therapeutics International B.V.) – прах 500 mg във флакон за приготвяне 

на инфузионен разтвор. (оп. 1  бр.). Продуктът е обект на допълнително постмаркетин-

гово наблюдение. ▲Далбаванцин е полусинтетичен глипогликопептиден антибиотик, който 

предотвратява изграждането на бактериална стена. Действа бактерицидно срещу Грам-

положителни микроорганизми: Staphylococcus aureus (вкл. MRSA), Streptococcus pyogenes (и 

други стрептококи), ванкомицин-чувствителни ентерококи, листерии и коринебактерии. 

Показания: Остри бактериални мекотъканни и дерматоинфекции при възрастни (целулит, 

абсцеси, раневи инфекции). 

Приложение: Препоръчваната доза е 1000 mg през първата седмица от лечебия курс, 

последвана след интервал от 7 дни от втора доза от 500 mg. След приготвяне на разтвора 

далбаванцин се инфузира венозно в продължение на 30 min. Дозите се намаляват при болни 

с тежко УБФ. 

Нежелани реакции  (1 до 10%): Гадене, повръщане, обриви, сърбеж; по-рядко – 

Clostridium difficile колит, бронхоспазъм, синдром на "червения човек", анафилактичен шок. 

 

ORITAVANCIN – INN (ATC код: J01XA05) 

●Orbactiv® (The Medicine Company UK Ltd) – прах 400 mg за приготвяне на инфузионен 

разтвор във флакон (оп. 3  бр.). Продуктът е обект на допълнително постмаркетингово 

наблюдение. ▲Оритаванцин е гликопептиден антибиотик с бактерицидно действие спрямо 

MRSA. 

Показания: Остри бактериални инфекции на кожата и меките тъкани у възрастни 

(целулит, абсцес, рани). 

Приложение: По 1200 mg/3 h под форма на i.v. инфузия. Поне 48 h след инфузията на 

оритаванцин на пациентите не трябва да се инфузира нефракциониран хепарин. 

Нежелани реакции  (1 до 10%): Гадене, главоболие, алергични реакции. 

 

TEICOPLANIN – INN (АТС код: J01XA02) 

●Planitec® (Sandoz d.d.) – прах 400 mg за приготвяне на инжекционен (респ. инфузионен 

или перорален)  разтвор във флакони и ампула с разтворител (оп. по 5 бр.). ●Targocid® 



 58 

(Санофи-Авентис България ЕООД) – прах 400 mg за приготвяне на инжекционен разтвор във 

флакони и ампула с разтворител (оп. 1 бр.). ▼След p.o. приложение тейкопланинът не се 

резорбира. Прилага се мускулно или венозно. Има t1/2 45–70 h. Метаболизира се само 3% от 

приложената доза; екскретира се с урината. Натрупва се в сърдечния мускул и костите. 

▲Тейкопланин инхибира синтеза на бактериалната стена. Действа бактерицидно спрямо 

бета-лактамазопродуциращи стафилококи (вкл. MRSA, Staph. pyogenes, epidermidis et 

haemolyticus), S. pyogenes et pneumoniae, коринебактерии, клостридии (вкл. C. difficile), 

пептострептококи, ентерококи.  

Показания: Стафилококови инфекции (вкл. пневмония, емпием, сепсис, ендокардит, 

остеомиелит, абсцеси в меките тъкани), ентерококови коремни инфекции, катетърни 

инфекции. Орално се предписва при псевдомембранозен колит, причиненен от Clostridium 

difficile.  

Приложение: (1) На възрастни тейкопланин се прилга венозно или мускулно в доза 400 

mg еднократно дневно. При тежки инфекции се прилага по 400 mg/12 h. При стафилококов 

ендокардит терапията продължава до 2 седмици в комбинация с аминогликозиди. Орално се 

предписва при псевдомембранозен колит, причиненен от Cl. difficile. (1) На деца се прилага 

ДД е от 6 до 10 mg/kg i.m./i.v. в 1 апликация. МДД е 400 mg. 

Нежелани реакции: Ототоксичност се среща в 0,3% от случаите, алергични реакции; 

синдром на “червения човек” – по-рядко в сравнение с ванкомицин, локални реакции, 

тромбоцитопения, нефротоксичност. Противопоказания: Тежка БН, свръхчувствителност 

към тейкопланин.  

 

TELAVANCIN – INN (АТС код: J01XA03)  

●Vibativ® (Clinigen Healthcare Ltd) – прах 250 и 750 mg за приготвяне на концентрат за 

инфузионен разтвор във флакони с обем съответно 30 и 50 ml (оп. по 1 бр.). Съхранява се в 

хладилник при температура от 2 до 8 °C. Продуктът е обект на допълнително 

постмаркетингово наблюдение.  Телванцин е полусинетичен дериват на ванкомицин. 

Показания: За лечение на нозокомиални пневмонии (вкл. при работа на климатици), за 

които се предполага, че са причинени от MRSA. 

Приложение: Препоръчваната доза е 10 mg/kg/24 h в продължение на 7 до 21 дни. При 

КК от 30 до 50 ml/min ДД е 7.5 mg/kg. Телаванцин се инфузира i.v. в продължение на 60 min. 

Отначло се получава изходният (концентриран) разтвор, като 250 mg субстанция се развори 

в 15 ml 5% глюкоза, физиологичен разтвор или вода за инжекции. След това опеделена за 

инфузия ДД се разрежда до 250 ml с 5% глюкоза или физиологичен разтвор. 

Нежелани реакции: Микози, клостридиен колит, уроинфекции, анорексия, безсъние, 

депресия, конфузия, главоболие, замъглено визус, шум в ушите, глухота, стенокарден 

пристъп, брадикардия, конгестивна СН, констипация, диария, аминотрансферазна елевация, 

хепатит, сърбеж, обриви, атралгия, спиналгия, БН, отпаднолост, синдром на червения човек, 

повишаване на INR. Противопоказания: Свръхчувствителност към продукта, КК < 30 ml/min, 

пациенти на диализа, остра БН, бременност. 

 

VANCOMYCIN – INN (АТС кодoве J01XA01 и G01AX01) 

●Acviscin (Actavis Group PTC ehf.) – прах за приготвяне концентрат за инфузионен 

разтвор по 500 и 1000 mg във флакони (оп. по 1 бр.). ●Edicin® (Lek Pharmaceuticals d.d., 

Sandoz GmbH) – прах за инфузионен разтвор 1000 mg във флакони (оп. 1 бр.). ●Vancocin 

CP® („Чайкафарма” АД) – прах за инфузионен разтвор по 500 и 1000 mg във флакони (оп. по 

1 бр.). ●Vancomycin-CNP® (CNP Pharma GmbH) – прах за инфузионен разтвор по 500 и 1000 

mg във флакони (оп. по 1 и 5 бр.). ●Vancomycin Bendalis® (Bendalis BG) – прах за 

инфузионен разтвор по 500 и 1000 mg във флакони (оп. по 1 бр.). ●Vancomycin Hospira® 

(Hospira UK Ltd.) – прах за приготвяне концентрат за инфузионен разтвор по 500 и 1000 mg 

във флакони с обем съответно по 10 и 30 ml (оп. по 1 бр.). ●Vancomycin Kabi® (Фрезениус 

Каби България ЕООД) – прах за инфузионен разтвор по 500 и 1000 mg във флакони (оп. по 1 

бр.). ●Vancomycin-MIP 500 mg® и Vancomycin-MIP 1000 mg® (MIP Pharma GmbH) – прах за 

инфузионен разтвор по 500 и 1000 mg във флакони (оп. по 1 и 5 бр.). ●Vancomycin Pfizer® 

(Pfizer Europe MA EEIG) – прах за инфузионен разтвор по 500 и 1000 mg, еквивалентни 

съответно на 500 000 и 1 000 000 IU във флакони (оп. по 1 и 10 бр.). ●Vancomycin Sandoz® 

(Sandoz GmbH) – прах за инфузионен разтвор 1000 mg във флакони (оп. по 1, 5, 10 и 100 бр.). 

▼Ванкомицин има слаба чревна резорбция, t1/2 5,6±1,8 h (който се удължава при намaлeнa 
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бъбречна функция, затлъстяване и с възрастта), MIC50 4 mcg/ml и токсична плазмена 

концентрациянад 80 mcg/ml. Екскретира се с урината в 79±11%. ▲Ванкомицин инхибира 

изграждането на бактериална стена, нарушава пропускливостта на бактериалната мембрана 

и синтеза на РНК. Действа бактерицидно върху Грам-положителни микроорганизми – 

стафилококи (вкл. метицилин-резистентни), стрептококи, коринебактерии, ентерококи, 

листерии, клостридии (вкл. C. difficile), актиномицети.  

Показания: Пневмония, емпием и абсцес на белия дроб, ендокардит, менингит, 

остеомиелит; абсцеси в меките тъкани, причинени от метицилин-резистентни 

стафилококи;псевдомембранозен колит, причинен от Cl. difficile. В комбинация с аминозиди 

се използва при ендокардит, причинен от Enterococcus faecalis.  

Рисковa категория за бременност: C. 

Рискова категория за кърмене: L1. 

Приложение: (1) ДД ванкомицин за възрастни е 30 mg/kg. Тя се разделя на 2 до 4-

едночасови венозни инфузии през 12 или 6 h. С тази ДД се постига ТПК от 5 до 15 mcg/ml. (2) 

При деца се препоръчват следните дозировки ванкомицин i.v. инфузионнo: новородени до 7 

дни – 15 mg/kg/12 h, новородени от 8 до 30 дни – 15 mg/kg/8 h, за деца над 1 мес. – 10 

mg/kg/6 h. (3) При пседомембранозен колит у възрастни ванкомицин се приема орално в 

доза от 125 до 500 mg/6 h, а у деца – по 10 mg/kg/6 h.  

Нежелани реакции: Тромбоза при i.v. въвеждане; синдром на “червения човек” (“red man” 

syndrome), дължащ се на освобождаване на хистамин и цитокини при i.v. приложение; 

алергични обриви; загуба на слуха (при плазмена концентрация над 60 mcg/ml), 

нефротоксичност. Противопоказания: Тежка БН, свръхчувствителност към ванкомицин.  

 

J01XB Полимиксини  
 

COLISTIMETHATE SODIUM – INN (АТС код: J01XB01) 

●Colistin Alvogen® (Alvogen IPCo S.àr.l) – лиофилизиран прах, съдържащ 1 MIU или 2 MIU 

колистиметат натрий, за приготвяне на инжекционен или инфузионен разтвор в стъклени 

флакони с обем 10 ml (оп. по 1 и 10 бр.); лиофилизиран прах от , съдържащ 1 MIU или 2 MIU 

колистиметат натрий, за приготвяне на инжекционен, инфузионен или инхалационен разтвор 

в стъклени флакони по 10 ml (оп. по 1 и 10 бр.). ●Colistin Floella® (Флоела ЕООД, Tarchomin 

Pharmaceutical Works "Polfa"S.A.) – прах, съдържащ 1 MIU колистиметат натрий 

(еквивалентно ≈ 80 mg), за приготвяне на инжекционен, инфузионен или инхалационен 

разтвор в безветни стъклени флакони по 8 ml (оп. по 1 и 20 бр.). Лекарствените продукти се 

съхраняват при температура под 25 °С. Приготвените за инжектиране, инфузия или 

инхалация разтвори на колиместат трябва да се използват незабавно, но ако това е 

невъможжно те могат да се съхранят в хладилник при температура от 2 до 8 °С в 

продължение на 24 h. ▼След инфузия на колистиметат натрият, който е предлекарство, 

се превръща във фармакологично активният метаболит колистин. Чревна абсорбция на 

колистиметата е изключитилно ниско. След инхалацонно приложение се наблюдава 

променлива абсорбция, която до голяма степен зависи от размера на аерозолните частици, 

системата за небулизиране и белодробния статус. Затова трябва да се отчита възможността 

за системна абсорбция на колистиметат при тази апликация. Колистиметат и колистин се 

ексретират с ирината. Техният елеиминацинен полуживот варира от 4 h при НБФ до 18 h при 

УБФ. ▲Колистиметат е цикличен полипептид, принадлежащ към полимиксиновите антибио-

тици. Полимиксините разрушават бактериалната мебрана. Те действат бактерицидно върху 

бактерии с хидрофобна клетъчна мембрана. Чувствителни към колисиметат са най-често 

Acinetobacter baumanii, H. influenzae, Klebsiella spp. и Pseudomonas aeruginosa. Първично 

резистентни към него са следните видове: Proteus, Providentcia, Serratia, Burkholderia cepacia. 

Показания: (1) Колистиметат е показан чрез i.v. приложение при възрастни и деца (вкл. 

новородени) със сериозни инфекции, дължащи се на определени Грам-отрицателни аероби, 

при пациенти, за които има ограничени възможности за лечение. (2) Той е показан per 

inhalationem също при възрастни и деца за повлияване на хронични белодробни инфекции, 

дължащи се на Pseudomonas aeruginosa при болни с кистозна фиброза. 

Рискова категория за бременност: C.  

Приложение: (1) Инжекционен/инфузионен разтвор. Отначало прахът се разтваря с 

апирогенна вода за инжюции (1 MIU колистиметат/2 ml разтворител), като флаконът 

внимателно се разклаща, за да не се образува пяма. Получава се изходен концентрат. 
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Колистиметат натрий под форма на инжекционен/инфузионен разтвор може да се прилага 

венозно (струйно или инфузионно) или мускулно (бавно в големи мускулни групи). 

Интравенозно се инжектират до 2 MIU/10 ml в продължение на ≥ 5 min. За целта 

концентрираният разтвор се разрежда до обем 10 ml с физиологичен разтвор. За 

интрамускулно приложение концентрата се разрежда до обем 5 ml. За интравенозна инфузия 

се приготвя необходимата ЕД колистиметат по описания начин под форма на концентрат, 

след което се разрежда с физиологичен разтвор до обем 50 или 100 ml. Инфузията 

продължава ≈ 30 min. а) При възрастни и деца над 16 г. Поддържащата ДД колистиметат е 9 

MIU. Тя се разделя на на 2 или 3 еднакви ЕД, приложени през равни интервали от време. 

При критично болни трябва да се приложи еднократно натоварваща доза от 9 MIU. Не 

установен обаче най-подходящият интервал от време до прилагане на първата ПД. 

Натоварващата доза се прилага при болни с НБФ и с УБФ, вкл. на диализа. При пациенти с 

КК от 30 до 50 mg/ml ДД колистиметат е от 5,5 до 7,5 MIU; при КК от 10 до 30 mg/ml ДД 

колистиметат е от 4,5 до 5,5 MIU и при КК < 10 mg/ml ДД е 3,5 MIU. б) При деца и възрастни с 

т.м. ≤ 40 kg колистиметат се прилага венозно или мускулно в ДД от 75 000 до 150 000 IU/kg 

т.м., разделена в три ЕД (еднократни дози). (2) Инхалационен разтвор (приложение per 

inhalationem).  Изчислената ЕД колистиметат се разтваря в 2 или 4 ml вода за инжекции или 

физиологичен разтвор и се инхалира с помощта на инхалатор. а) Дозата за възрастни и 

деца ≥ 2 г. варира от 1 до 2 MIU два до три пъти на ден през равни интервали от време (МДД 

е 6 MIU).  б) Дозата за деца < 2 г. варира от 0,5 до 1 MIU два пъти на ден през интервали от 

12 h (МДД е 2 MIU).  

Взаимодействия: Риск от повишена нефро- и невротоксичност има при едновременно 

прилагане с  аминозиди, амфотерицин В, капреомицин*, полимиксин В*, ванкомицин. Коли-

стиметат (респ. колистин) намалява екзоцитозта на ACh от окончанията на двигателните 

нерви и потенцира действието на нервно-мускулните блокери.  

Нежелани реакции: Нефро- и невротоксичност (лицева парастезия, мускулна слабост, 

вертиго, зрителни нарушения). Намаляването на ДД може да облекчи тези симптоми. При 

27% от пациентите с кистозна фиброза, третирани per inhalationem с колистиметат, са 

наблюдавани леки неврологични НЛР с преходен характер. Противопоказания: Повишена 

чувствителност към колистиметат или към полимиксин B*. 

 

J01XC Стероидни АБС 
 

FUSIDIC ACID (вж. гл. D06AX)  

 

J01XD Имидазоли  
 

METRONIDAZOLE – INN (ATC кодове: J01XD01, G01AF01, D06BX01 и P01AB01) 

●Arilin® (Dr. August Wolff GmbH & Co) – филм-таблетки 500 mg (оп. по 10 и 20 бр.). ●Arilin 

kombipack® (Dr. August Wolff) – филм-таблетки 250 mg (оп. 12 бр.) и песарии 100 mg (оп. 6 

бр.). ●Arilin Rapid® (Dr. August Wolff GmbH & Co) – песарии 1000 mg (оп. 2 бр.). ●Efloran® 

(KRKA, d.d., Novo Mesto) – разтвор за i.v. инфузия 500 mg/100 ml в бутилки (оп. по 1 и 10 бр.). 

●Flagyl® (Санофи-Авентис България) – разтвор за i.v. инфузия 500 mg/100 ml във флакони 

(оп. 1 бр.); филм-таблетки 250 mg (оп. 20 бр.); песари 500 mg (оп. 10 бр.). ●Metris® (Charis 

Lifescienses Ltd.) – инфузионен разтвор 0.5% по 10, 20, 50 и 100 ml в стъклени флакони (оп. 

по 1 бр.). ●Metronidazole ABR® (Антибиотик – Разград АД) – инфузионен разтвор 500 mg/100 

ml в стъклен флакон (оп. 10 бр.). ●Metronidazole Biopharm® (Биофарм Инженеринг АД) – 

инфузионен разтвор 500 mg/100 ml в полипропиленов сак (оп. 1 бр.). ●Metronidazol i.v. 

Braun® (B. Braun Melsungen AG) – инфузионен разтвор 500 mg/100 ml във флакони (оп. по 1 

бр.). ●Metronidazole Fresenius® (Fresenius Kabi Deutschland GmbH) – инфузионен разтвор 

500 mg/100 ml във флакони (оп. 1 бр.). ●Metrosa® 0.75% (D06BX01) (Dr. August Wolf GmbH & 

Co.KG Arzneimittel) – гел 0.75% 25 g в алуминиева туба (оп. 1 бр.). ●Trichomonacid® 

(„Актавис” ЕАД) – таблетки 250 mg (оп. 20 бр.); вагинални таблетки 500 mg (оп. 10 бр.). 

▼Метронидазол е нитроимидазолово производно с добра СЧ резорбция, СПП <20%, t1/2 8 h 

(при ХБН 21 h) и уринна екскреция в непроменен вид 20–40%. Преминава ХЕБ и при 

възпалени менинги ликворната му концентрацията е равна на плазмената. ▲След влизане в 

микробните клетки метронидазол се подлага на редукия, в резултат на която при анаероби 

условия се получават метаболити, които нарушава структурата на ДНК и инхибират 
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ензимите, които я възстановяват. Той е активен е по отношение Balantidium coli, E. histolytica, 

T. vaginalis, Giardia lamblia, облигатни анаеробни (бактероиди, фузобактерии, C. difficile), 

анаеробни коки. Активен е и по отношение на H. pylori. 

Показания: Протозойни инфекции – амебна дизентерия, симптоматична и 

асимптоматична трихомониаза, джиардиазa (ламблиаза), трипанозомиаза; анаеробни 

инфекции на кожата и кожните придатъци, ЦНС (мозъчен абсцес), коремните органи (в 

комедикация с други АБС); тежки системни анаеробни и смесени аеробно-анаеробни 

инфекции; псевдомембранозен колит, свързан с орално приложение на широкоспектърни 

АБС; язвена болест (най-често в комбинация с амоксицилин и кларитромицин); за 

профилактика на анаеробни инфекции при хирургически операции (особено на коремните 

органи, уретерите, пикочния мехур и уретрата). В стоматологията – остър некротизиращ 

улцерозен гингивит, дентални и оро-фациални инфекции на меките тъкани (абсцеси, 

флегмони), причинени от орални анаеробни микрооорганизми (анеаробни коки, Bacteroides 

forsythus, Prevotella intermedia, Fusobacterium nucleatum, Campylobacter rectus). За 

монотерапия или в комедикация с амоксицилин, аугментин или ципрофлоксацин за лечение 

на пародонтит, свързан с Actinobacillus actinomycetemcomitans. Показан е при остър 

периостит, одонтогенен остеомиелит, системни  инфекции след стоматологични хирургични 

интервенции (в комедикация с други антибиотици). Локално метринидазол е показан за 

лечение на кожни лезии и erythema rosacea. 

Бременност: Има еспериментални данни за дисморфогенна активност на 

метронидазола. В in vitro изследвания е установенo, че той предизвиква бактериални генни 

мутации. 

Рисковa категория за бременност: C при системно приложение; B – при външна 

апликация.  

Рискова категория за кърмене: L2. 

Приложение: (1) На възрастни и деца >15 г. при амебна дизентерия метронидазол се 

прилага орално от 250 до 500 mg/8 h. (2) За лечение на ламблиаза при възрастни се приема 

по 250 mg/12 h в продължение на 5 дни. (3) За лечение на трихомонаден колпит и/или 

уретрит метронидазол се назначава орално и на двамата партньори по 250 mg/12 h в 6 

последователни дни. На жените се предписва допълнително и по 1 вагинална таблетка от 

500 mg на ден или един песари Arilin rapid от 1000 mg. Той се поставя най-добре вечер, 

дълбоко във влагалището. Метронидазол може да активира латентна кандидоза. (4) При 

псевдомембранозен колит на възрастни той се назначава по 250 до 500 mg 3–4 пъти дневно 

за 10 до 14 дни; на деца под 15 г. ДД е 20 до 40 mg/kg, разделена на 4 приема, като МДД е 2 

g. (5) При анаеробни инфекции у възрастни се прилага под форма на венозни инфузии с 

продължителност около 1 h. Лечението започва с натоварваща доза 15 mg/kg. След това 

през интервали от 6 h се провеждат едночасови инфузии с доза 7,5 mg/kg. МДД 

метронидазол i.v. капково за възрастни е 4 g. За деца ЕД метронидазол i.v. капково е 7,5 

mg/kg, a МДД е 30 mg/kg. (6) За профилактика на анаеробни инфекции при възрастни 

препаратът се влива венозно капково 30–60 min преди операцията в доза 15 mg/kg и 6 до 12 

h по-късно – в 2 пъти по-малка доза. (7) При пародонтоза с наличие на Actinobacillus 

actinomycetemcomitans се прилага орално (250 mg 3 пъти дневно) в комедикация с 

амоксицилин (375 mg 3 пъти дневно) в продължение на 7 дни. Може да се комбинира с ко-

амоксиклав или ципрофлоксацин. (8) Под форма на кoжен унгвент, гел или пяна 

метронидазол се прилага за локално лечение на трудно заздравяващи рани и трофични 

язви. (9) За локално лечение на на папулопустули, свързани с розацея. На възрастни се 

прилага 2 пъти на ден в продължение на 4 седмици, като върху засегнатите участъци се 

нанся тънък слой от гела. 

Взаимодействия: Метронидазол е ензимен инхибитор (слабо на CYP2C8/9 и умерено на 

CYP3A4). Той повишава плазмените концентрации на лекарства, субстрати на тези 

изоензими (бензодиазепини, калциеви антагонисти, циклоспорин, силденафил, такролимус и 

др.). Поради тази причина не се прилага комбинирано с някои бензодиазепини като 

мидазолам и триазолам, цизаприд, ергоалкалоиди, ловастатин, симвастатин. Засилва 

токсичността на алкохола (дисулфирам-реакция) и на литиевите препарати, увеличава 

активността на оралните антикоагуланти. Ефекта на метронидазол се намалява при 

комедикация с ензимни индуктори като фенитоин и фенобарбитал. В комбинация с 

амоксицилин, кларитромицин или тетрациклин повлиява H. pylori.  
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Нежелани реакции: Метален вкус в устата, световъртеж, главоболие, парестезии, 

артралгия, обща слабост, атаксия, депресия, нарушения на съня, повишена възбудимост, 

епилептиформени гърчове (при продължителна терапия), дисулфирам-реакция (при 

консумация на алкохол), преходна левкопения, кожни обриви, парене в областта на уретрата; 

развитие на резистентност особено по отношение на H. pylori щамове. При продължително 

приложение на метронидазол във високи дози в опити върху мишки е наблюдаван 

канцерогенен ефект. При KK <10 ml/min се препоръчва 50% от обичайната ДД, разделена 

на 2 ЕД през 12 h. Противопоказания: Заболявания на кръвотворния апарат, органични 

заболявания на ЦНС, повишена чувствителност към метронидазол; смесване на препарата с 

други инфузионни разтвори в една банка; консумация на алкохол, първи триместър на 

бременността (пораду канцерогенно действие, установено при плъхове). С повишено 

внимание и в по-ниски дози трябва да се прилага при чернодробна и БН. 

 

TINIDAZOLE – INN (ATC кодове: J01XD02 и P01AB02) 

●Fasigyn® (Pfizer Europe MA EEIG) – таблетки таблетки 500 mg (оп. 4 бр.). ●Tinidazol 

Actavis® („Актавис” ЕАД) – таблетки 500 mg (оп. 4 бр.). ▼След орално прилагане тинидазол 

се резорбира бързо от СЧТ. МПК се измерва след 2 h. Разпределя се в терапевтични 

концентрации в тъканите. Преминава ХЕБ. Отделя се в кърмата. С плазмените протеини се 

свързва в 12%. Има t1/2 13 h. Метаболизира се частично в черния дроб. Излъчва се предимно 

с урината (главно непроменен) и в по-малка степен – с фекалиите. ▲Тинидазол е 

нитроимидазолово производно. Той нарушава структурата и инхибира синтеза на ДНК. 

Повлиява Trichomonas vaginalis, Gardnerella vaginalis, Giardia intestinalis, Ehtamoeba histolytica 

и анаеробни бактерии (Bacteroides spp., Clostridium spp., Eubacterium spp., Veillonella spp., 

Fusobacterium spp., Peptococcus spp., Peptostreptococcus spp.). 

Показания: Трихомоназа; неспецифични вагинити; джиардиаза (ламблиаза); чревна 

амебиаза; постоперативни анаеробни инфекции; остър улцерозен гингивит.  

Рискова категория за бременност: C. 

Приложение. При трихомониаза тинидазол се назначава еднократно орално на двамата 

партньори, като дозата за възрастни е 2 g, а за деца – от 50 до 75 mg/kg. За лечение на 

амебна дизентерия той се прилага 5 дни по 600 mg/12 h. За лечение на анаеробни инфекции 

на възрастни тинидазол се прилага по 2 g в един прием през първия ден и по 1 g/24 h в един 

или два приема в продължение на 5–6 дни. При улцерозни гингивити на възрастни се 

прилага 2 g тинидазол еднократно. Таблетките се приемат по време на хранене или след 

хранене. 

Нежелани реакции: Ксеростомия, горчив вкус в устата, анорексия, гадене, повръщане, 

диария; главоболие, умора; алергични прояви (сърбеж, кожни обриви, уртикария); 

потъмняване на урината; рядко – левкопения. Противопоказания: Бременност, кърмене, 

заболявания на кръвотворния апарат, консумация на алкохол. 

 

J01XE Нитрофурани 
 

NITROFURANTOIN* – INN (АТС код: J01XE01). ▼Нитрофураново производно с t1/2  40 min, 

СПП 40% и денонощна уринна екскреция в непроменен вид 40%. ▲Представлява акцептор 

на водород, инхибиращ дехидрогеназните системи в микроорганизмите. Повлиява Грам-

положителни и Грам-отрицателни коки и бактерии, някои хламидии, ламблии, трихомонаси. В 

кисела среда и висока концентрация има бактерициден ефект, а в алкална среда и ниска 

концентрация – бактериостатичен ефект.  

Показания: Инфекции на горните и ДПП, предизвикани от P. vulgaris, E. coli, клебсиели, 

ентеробактерии, псевдомонаси, A. aerogenes, шигели, салмонели; S. albus, aureus et 

pyogenes; S. pyogenes.  

Рисковa категория за бременност: B. 

Приложение. Оралната ДД за възрастни е 5 mg/kg, разпределена в 3 приема. Лечението 

продължава 7 до 10 дни. С разтвора се прави инстилация на пикочния мехур, като за целта 1 

ампула се разрежда 10 пъти (до 200 ml) с физиологичен разтвор.  

Нежелани реакции: Повръщане, анорексия, кафяво оцветяване на урината, полиневрит, 

обриви, хиперпирексия, хемолитична анемия у лица с дефицит на Г6ФД. Противопоказания: 

КК <50 ml/min. 
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J01XX Други антибактериални средства 
 

BACITRACIN – INN (АТС код: J01XХ10) (вж. гл. D06AX) 

 

DAPTOMYCIN – INN (АТС код: J01XX09)   

●Cubicin® (Novartis Europharm Ltd.) – прахообразен лиофилизат по 350 и 500 mg за 

приготвяне на инжекционен/инфузионен разтвор във флакони (оп. по 1 бр.). ●Daptomycin 

Hospira® (Hospira UK Ltd.) – прахообразен лиофилизат по 350 и 500 mg за приготвяне на 

инжекционен/инфузионен разтвор във флакони (оп. по 1 и 5 бр.). ▲Cubicin е антибиотик, 

изолиран от Streptomyces roseosporus. Той вероятно се свързва с бактериалната мембрана 

на Грам-положителните микроорганизми. Това предизвиква загуба на мембранен потенциал, 

което се последва от инхибиране на биосинтеза на ДНК, РНК и протеини и предизвиква 

бактериална клетъчна смърт. 

Показания: Лечение на инфекции, причинени от S. aureus (кожни, мекотъканни, 

десностранен ендокардит, бактериемия). При смесени инфекции (причинени от анаеробни 

или Грам-отрицателни бактерии). Даптомицин трябва да се прилага в комбинация с 

подходящи АБС.  

Приложение: Ex tempore Cubicin се разтваря със 7 или 10 ml физиологичен разтвор до 

получаване на изходен разтвор 50 mg/ml. Флаконът трябва да се завърти, за да се осигури 

пълно овлажняване на продукта, и след това да се остави 10 min, за да се разтвори добре. 

ДД се инжектира бавно венозно в продъление на 2 min или под форма на венозна инфузия (с 

физиологичен разтвор) за 30 min. ДД даптомицин е 4 до 6 mg/kg, като терапията продължава 

7–14 дни. дактомицин се свързва силно с белодробния сърфактант, което го прави 

неподходящ за лечение на пневмонии.  

Нежелани реакции: Промени в артериалното налягане, отоци, сърдечна недостатъчност, 

SV тахикардия; главоболие, безсъние, замаяност, безпокойство, обърканост, световъртеж, 

парестезия; хипокалиемия, хипергликемия, хиомагнезиемия, повишени серумни 

бикарбонатни нива; констипация, гадене, диария, повръщане, абдоминални болки, стоматит, 

намаляване на апетита, флатуленция; анемия, левкопения,тромбоцитопения, повишаване 

стойностите на INR; повишаване серумните нива на чернодробните ензими и на алкалната 

фосфатаза, жълтеница; повишаване креатиан киназата, артралгия, миалгия, мускулна 

слабост; БН; диспнея; свръхчувствителност. Противопоказания: Свръхчувствителност към 

продукта, бременност, кърмене, деца. 

 

FOSFOMYCIN – INN (АТС код: J01XX01) 

●Fosfomycin Zentiva® (Zentiva k.s.) – гранули 3 g за приготвяне на перорален разтвор в 

сашета (оп. по 1 и 2 бр.). ●Monural® („Анджелини Фарма България” ЕООД) – прах 3 g в саше, 

съдържаща фосфомицин под форма на добре абсорбируема трометамолова сол (оп. по 1 и 

2 бр.). ▼Фосфомицин има орална бионаличност от 34 до 58%, СПП < 3%, t1/2 от 4 до 8 h при 

НБФ и до 50 h при БН (КК <10 ml/min), МПК 20–30 mcg/ml, Tmax – 2 h и Vd 2 l/kg. Предимство 

на фосфомицина в сравнение с други АБС са неговите изключително високи уринни 

концентрации: той се екскретира почти 100% неметаболизиран с урината в продължение 

на 48 h. Незначителна част от приложената доза фосфомицин се екскретира с кърмата. 

▲Фосфомицин е дериват на фосфoновата киселина, който потиска началния етап в 

синтеза на бактериалната стена и действа бактерицидно широкоспектърно върху следните 

патогенни аероби: стафиококи, пневмококи, гонококи, E. coli, Enterococcus foecalis, 

Salmonella, Shigella, H. influenzae, някои щамове P. aeruginosa, индолнегативни протеуси и 

Providencia. B. fragilis и анаеробните Грам-негативни коки са резистентни към този 

лекарствен продукт.  

Показания: Остри неусложнени инфекции на ДПП у жени и деца над 12 г.; профилактика 

на инфекции на ДПП при диагностични или хирургически процедури при възрастни мъже и 

жени.  

Рискова категория за бременност: B. 

Рискова категория за кърмене: L3. 

Приложение: Фосфомицин се приема на гладно (2–3 h след хранене с цел да се повиши 

чревната му абсорбция) за предпочитане преди лягане, като съдържимото на едно сaше се 

разтваря предварително в 90–120 ml хладка вода. (1) Препоръчваната доза при остри 

неусложнени инфекции на ДПП у жени и при деца над 12 г. е еднократно 3 g (= съдържимото 
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на едно саше). (2) За профилактика на инфекции на ДПП при диагностични или хирургически 

процедури на ДПП при възрастни мъже и жени фосфомицин се предписва двукратно: 

първата доза от 3 g се приема 3 h преди съответната процедура, а втората (също 3 g) – 24 h 

след процедурата.  

Взаимодействия: В условия in vitro е доказaн синергизъм на фосфомицин с 

цефалоспорини, пеницилини, аминогликозиди, тетрациклини и еритромицин*.  

Нежелани реакции: <1% – главоболие, обриви, диария (2 до 8% от случаите), гадене, 

повръщане, безапетитие; <1% – замаяност, сънливост, отпадналост, сърбеж. Противопока-

зания: Свръхчувствителност към продукта, КК <10 ml/min. 

 

LINEZOLID – INN (АТС код: J01XX08) 

●Grampozimide® (Synthon BV) – инфузионен разтвор 2 mg/ml в инфузионен сак с 

вместимост 300 ml (оп. по 1, 2, 5, 10, 20 и 25 бр.). ●Linestad® ("ЕС ПИ ЕМ България" ООД) – 

инфузионен разтвор 600 mg/ 300 ml в инфузионен сак (оп. по 1 и 10 бр.). ●Linezolid Actavis® 

(Actavis Group PTC ehf.) – инфузионен разтвор 2 mg/ml в пластмасове сакове с обем 300 ml 

(оп. по 1, 2, 3, 5, 6, 10, 20 и 25 бр.). ●Linezolid KRKA® (KRKA, d.d., Novo Mesto) – филм-

таблетки 600 mg (оп. по 10, 20 и 30 бр.); инфузионен разтвор 600 mg/300 ml в сакове (оп. по 1 

и 10 бр.). ●Linezolid Polpharma® (Pharmaceutical Works Polpharma SA) – инфузионен разтвор 

600 mg/300 ml в инфузионен сак (оп. по 1 и 10 бр.). ●Linezolid Sandoz® (Sanoz d.d.) – 

инфузионен разтвор 2 mg/ml в инфузионен сак с вместимост 300 ml (оп. по 1, 2, 5, 10, 20 и 25 

бр.). ●Linezolid Tchaikapharma® (Чайкафарма АД) – инфузионен разтвор 2 mg/ml в 

пластмасове сакове с обем 300 ml (оп. по 5 и 10 бр.).  ●Pneumolid® (Alvogen IPCo S.ár.l.) – 

инфузионен разтвор 2 mg/ml в инфузионен сак с вместимост 300 ml (оп. по 1, 2, 5, 10 и 25 

бр.). ●Zolinid® ("Тева Фармасютикълс България" ЕООД) – инфузионен разтвор 2 mg/ml в 

едно- или двупортов инфузионен сак с вместимост 300 ml (оп. по 1, 10 или 30 бр.). ●Zyvoxid® 

(Pfizer Enterpises SARL) – филм-таблетки 600 mg (оп. 10 бр.); инфузионен разтвор 2 mg/ml в 

инфузионни сакове с вместимост 100 и 300 ml (оп. по 10 и 20 бр.). ▼След p.o. приложение 

линезолид има бърза и почти пълна резорбция (повлияваща се незначително от храната), t1/2 

6 h, уринна екскреция в непроменен вид 30–55%. ▲Линезолид е производно на 

оксaзолидинона. Той се свързва с 50S рибозомната субединица и потиска протеиновия 

синтез предимно на Грам-положителните микроорганизми. Действа бактериостатично 

спрямо стафилококи (вкл. MRSA), стрептококи и ентерококи и бактерицидно спрямо 

пневмококи. Повечето Грам-отрицателни микроорганизми са резистентни към линезолид, но 

много облигатни анаероби (напр. C. difficile) са чувствителни. 

Показания: Нозокомиална пневмония, други пневмонии, усложнени мекотъканни и 

дерматоинфекции, метицилин-резистентен стафилококов остеомиелит. 

Рискова категория за кърмене: L3. 

Приложение: Орално или i.v. инфузионно линезолид се прилага в доза от 400 до 600 

mg/12 h. По време на терапията трябва ежеседмично да се изследва ПКК. 

Нежелани реакции: Гадене, повръщане, главоболие; милеосупресивен ефект (особено 

при УБФ), потенциране на хипертензивния ефект на MAOИ. 

 

METHENAMINE (АТС код: J01XX05) 

●Acne out active® (Biotrade Co) – лосион 60 ml в флакон (оп. 1 бр.). ●Acne out cleanser® 

(Biotrade Co) – почистващ лосион във флакони по 125 ml (оп. 1 бр.). ●Acne out cream® 

(Biotrade Co) – крем 25 ml (оп. 1 бр.). ▼Препаратът съдържа метенамин (хексметилен-

тетрамин), който при външно приложение прониква в епидермиса, разграждайки се до 

амоняк и формалдехид. Не се резорбира и не прониква в системното кръвообращение. 

▲Метенаминът инхибира образуването на свободни мастни киселини в себума. Действа 

бактерицидно по отношение на Propionibacterium acnes и Staphylococcus epidermidis.  

Показания: Acne vulgaris.  

Приложение. Лосионът се прилага при папуло-пустулозни форми на acne vulgaris. 

Обикновено се започва с 5 до 6 апликации дневно и след 3 или 4 дни се преминава на 2 

апликации дневно. Лечението продължава от 4 до 6 мес. Кремът се прилага при папулозни 

или комедонни форми на acne, а почистващият лосион е предназначен за ежедневно 

почистване на лицето при нормална и мазна кожа. 

Противопоказания: Повишена чувствителност към метанамин. 
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NITROXOLINE – INN (АТС код: J01XХ07) 

●Nitroxolin-MIP forte® (MIP Pharma GmbH) – меки капсули 250 mg (оп. по 10, 30 и 90 бр.). 

▼Нитроксолин е оксихинолиново производно с бърза и почти пълна чревна резорбция. Има 

tmax 1-1,5 h, СПП 10% и t1/2 2 h. Екскретира се предимно с урината. Бактериологично активни 

уринни концентрации се достигат след 1 до 2 h. При екстремни условия (напр. в сауна) и в 

по-високи ДД малка част от нитроксолина, който има интензивно жълт цвят, може да се 

излъчи с потта. Нитроксолин блокира РНК полимеразата. В терапевтични концентраци има 

бактерициден ефект спрямо много Грам-положителни и Грам-отрицателни бактерии, 

предизвикващи инфекции на пикочните пътища. Освен това повлиява микоплазми (M. 

hominis, Ureaplasma urealyticum) и микотични патогени от рода Candida. Променлива 

резистентност към този антибактериален продукт имат Enterococcus spp., Serratia spp. и 

Acinetobacter spp. Резистентни към нитроксолин са Pseudomonaceae. В субинхибиторни 

концентрации той потиска бактериалната адхезия. Тъй като адхезията е основен и начален 

етап на инфекциите на пикочните пътища, това прави препаратът подходящ за лечение и 

профилактика на рецидиви. 

Показания: Уретерит, цистит, уретрит.  

Приложение: При остър уретерит, цистит и уретрит на възрастни и деца > 14 г. се 

приема по 250 mg/8 h в продължение на 10 до 14  дни.При хронични уроинфекции и за 

профилактика на рецидиви нитроксилин се прилага един път на ден в доза 250 mg в 

продължение на 1–2 мес. Капсулите се приемат преди основните хранения или 2 h след тях. 

Нежелани реакции: Сравнително често – гадене, повръщане, диария с транзиторен 

характер; рядко – зачервяване, обрив, тромбоцитопения; в много редки случаи – главоболие, 

световъртеж, несигурна походка; безопасно временно оцветяване на кожата, косата и 

ноктите в жълт цвят (поради частична екскреция на нитроксолина с потта). Помощните 

вещества (соево масло и оцветителят Е112) в редки случaи може да предизвикат тежки 

алергични реакции. Противопоказания: Свръхчувствителност към нитроксолин, соево 

масло, оцветител Е124, тежки чернодробни или бъбречни увреждания, кърмене.  

 

SPECTINOMYCIN – INN (АТС код (J01XХ04) 

●Kirin® (Medochemie Ltd.) – прах за инжекционен разтвор във флакони по 2000 mg, плюс 

3.2 ml разтворител. ●Trobicin® (Pfizer Europe MA EEIG) – прах 2 g за инжекционен разтвор 

във флакони плюс разтворител 3.2 ml (оп. 1 бр.). Aминоциклитолов дериват, близък по 

структура на аминозидите. Продуцира се от Streptomyces spectabilis. ▼Има незначително 

протеиново свързване и почти цялата приложена доза се екскретира в непроменен вид с 

урината в продължение на 48 h. ▲Спектиномицин е аминоциклитолово производно със 

сходна на аминозидите структура. Той се свързва с 30S субединицата на рибозомите и 

потиска протеиновия биосинтез на Грам-отрицателни бактерии и коки (особено гонококи).  

Показания: Неусложнена гонорея като  алтернатива  на препаратите цефтриаксон, 

цефуроксим, ципрофлоксацин, офлоксацин.  

Рисковa категория за бременност: B. 

Приложение: За лечение на остра неусложнена гонорея спектиномицинът се инжектира 

еднократно мускулно в доза 2 g.  

Нежелани реакции: Уртикариални обриви, треска, замаяност, повръщане, болка в 

мястото на инжектиране. Около 9% от изолираните в Тайланд щамове гонококи са 

резистентни към антибиотика.  

 

TEDIZOLID PHOSPHATE – INN (ATC код: J01XX00) 

●Sivextro® (Cubist Ltd) – филмирани таблетки 200 mg и концентрат за инфузионен разтвор 

200 mg (оп. по 6  бр.).  ▲Подобно на линезолид препаратът тедизолид е производно на 

оксaлизидинона. Потиска протеиновия синтез. Действа бактериостатично спрямо стафило-

коки (вкл. MRSA), стрептококи и ентерококи. Неговата in vitro активност по отношение на 

MRSA и енерококи е от 4 до 16 пъти по-всиока в сравнение с тази на линезолид. 

Показания: Остри бактериални инфекции на кожата и меките тъкани при възрастни. 

Приложение: По 200 mg/24 h орално или под форма на венозна инфузия в продължение 

на 6 дни. 

Нежелани реакции (с честота 1 до 10%): Гадене, повръщане, диария, главоболие, 

замаяност, световъртеж. 
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J02 АНТИМИКОТИЦИ ЗА СИСТЕМНО ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

 Микозите се причиняват от гъбички (фунги). Гъбичките са еукариоти, поради което имат ригидна 

хитинова клетъчна стена и ергостеролова клетъчна мембрана. Различават се повърхностни и дълбоки 

микози. Първите засягат  кожата, космите, ноктите и видимите лигавици, a вторите – подкожната тъкан 

и вътрешните органи.  

 Повръхностните микози засягат кожата, космите, ноктите и видимите лигавици. Те се разделят 

на дерматофитии и кандидози. Дерматофитиите се причиняват от дерматофити (Trichophyton, 

Epidermophyton, Microsporum), които паразитират в кератин-съдържащите тъкани. Candida albicans  е 

най-честият причинител на кандидози на кожата и лигавиците.  

 Дълбоките микози засягат подкожната тъкан и вътрешните органи и се причиняват от дрожди 

(системна кандидоза, криптококоза, геотрихоза), диморфни гъбички (хистоплазмоза, 

кокцидиоидомикоза, паракокцидиоидоза, бластомикоза, споротрихоза) и филаментни гъбички 

(аспергилоза). Ендемичните микози (хистоплазмоза, бластомикоза, кокцидиоидомикоза) представляват 

сериозен терапевтичен проблем в някои географски области. У имуносупресирани пациенти нерядко се 

развиват опортюнистични микози като криптококов менингит и аспергилоза.  

 Опортюнистични микози. При имуносупресирани пациенти (болни от СПИН, неоплазми, след 

трансплантации) е възможно развитие на опортюнистични гъбични инфекции като орофарингеална 

кандидоза, криптококов менингит и аспергилоза.  

 Ендемични микози. Те включват хистоплазмоза, бластомикоза и кокцидиоидомикоза. 

Представляват сериозен социалноздравен проблем за някои географски области. 

 

I. Антимикотици, увреждащи ергостероловия биосинтез и нарушаващи  

   пропускливостта на клетъчната мембрана  

 Имидазоли: Butaconazole, Clotrimazole, Econazole, Ketoconazole, Miconazole  

 Триазоли: Fluconazole, Itraconazole, Voriconazole 

 Алиламини: Terbinafine, Naftifine 

 Морфолини: Amorolfine* 

 Тиокарбамати: Tolciclate*, Tolnaftate* 

 Субституирани пиридони: Ciclopirox  

 Полиенови антибиотици: Amphotericin B*, Nystatin  

II. Антимикотици, инхибиращи синтеза на нуклеинови киселини: Flucytosine* 

III. Антимикотици, увреждащи клетъчната стена 

 Инхибитори на синтеза на бета-D-гликана (ехинокандини): Caspofungin, Micafungin* 

 Антимикотици, потискащи хитиновия синтез: Griseofulvin* 

 

J02A Антимикотици за системно приложение 
 

J02AA Антибиотици 
 

AMPHOTERICIN B* – INN (АТС код: J02AA01) – кристален прах 50 mg (оп. 1 бр.). 

▼Амфотерицин е полиенов антимикотик, продуциран от Streptomyces nodosus, с t1/2 от 18 до 

24 h, СПП >90% и 5% уринна екскреция. ▲Той се свързва с ергостерола в мембраните на 

гъбичките и повишава тяхната пропускливост; през гъбичните мембрани изтичат калиеви 

йони и глюкоза. Амфотерицин има фунгициден ефект по отношение на кандиди, Blastomyces 

dermatidis, Histoplasma capsulatum, Criptococcus neoformans, Coccidioides immitis, Sporotrichum 

schenckii, аспергилуси.  

Показания: Дълбоки системни микози (бластомикоза, кокцидиоидомикоза, криптококоза, 

хистоплазмоза, хронични грануломатозни дисеминирани форми на кандидоза).  

Рисковa категория за бременност: B. 

Рискова категория за кърмене: L3. 

Приложение: Субстанцията във флаконите се разтваря ex tempore с приложения 

разтворител, след което се разрежда с 5% 500 ml разтвор на глюкоза. Получените разтвори 

на амфотерицин се инфузират венозно в продължение на 4–6 h, като на ден се прави само 

една инфузия. По време на всяка инфузия пулсът и т.т. трябва да се мониторират през 30 

min. Най-малко 6 h преди първата инфузия задължително се изпитва поносимостта на 

болния с 1 mg амфотерицин, който се инфузира по описания начин в продължение на 4–6 h. 

Ако пациентът покаже добра поносимост, първия ден се въвеждат венозно капково 5 mg 
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амфотерицин, разтворен в 5% 500 ml глюкоза. При добра поносимост ДД се увеличава с 5 

mg до достигане на 0,5 до 1 mg/kg. По-големи ДД не се препоръчват. Kурсът на лечение е 6–

12 седмици.  

Нежелани реакции: Повръщане, диария, втрисане, дизелектролитемия (хипокалиемия и 

др.), ЕКГ промени; нормохромна нормоцитна анемия, свързана с известна костно-мозъчна 

депресия; флебитогенен ефект. При предозиране на амфотерицин може да се наблюдава 

вазоконстрикция на бъбречните съдове, тубуларни увреждания с ацидоза и остра БН. 

Описаните токсични ефекти са обратими, ако се диагностицират рано и ДД се намали или 

лечението напълно спре. Съществуват клинични данни, че токсичността на амфотерицина 

значително намалява, ако той се прилага в комбинация с флуцитозин. В този случай се 

използват ниски ДД амфотерицин (0,3 mg/kg). Противопоказания: Бъбречна или ЧН, 

нарушения в кръвотворенето, ЗД, повишена чувствителност към амфотерицин. 

 

GRISEOFULVIN* (вж. гл. D01BA) 

NYSTATIN (вж. гл. D01АA) 

 

J02AB Имидазоли 
 

KETOCONAZOLE (вж. гл. D01AC) 

MICONAZOLE (вж. гл. D01AC) 

 

J02AC Триазоли  
 

FLUCONAZOLE – INN (АТС код: J02AC01)  

●Diflucan® (Pfizer Europe EEIG) – капсули по 50 mg (оп. 7 бр.) и 150 mg (оп. 1 бр.); разтвор 

за i.v. инфузия с концентрация 2 mg/ml във флакони по 50 и 100 ml (оп. по 1 бр.). ●Diflazon® 

(KRKA, d.d., Novo Mesto) – разтвор за i.v. инфузия 200 mg/100 ml във флакон (оп. 1 бр.);  

капсули по 50, 100, 150 и 200 mg (оп. по 7, 10, 20 и 28 бр.). ●Exomax® (Claris Lifesciences Ltd) 

– разтвор за инфузия с концентрация 2 mg/ml в бутилки по 100 и 200 ml (оп. по 1 бр.). 

●Fluconazole Actavis® („Актавис” ЕАД) – капсули по 50 mg (оп. по 7, 8, 10 и 30 бр.) и 100 mg 

(оп. 8 и 16 бр.), 150 mg и 200 mg (оп. по 7, 10 и 30 бр.). ●Flucoric® (Екофарм Груп АД) – 

капсули 150 mg (оп. 1 бр.). ●Fungocap® („Антибиотик – Разград” АД) – капсули по 150 mg (оп. 

по 1, 2, 3, 4 и 10 бр.) и 200 mg (оп. по 1, 7, 10, 20 и 30 бр). ●Fungolon® („Актавис” ЕАД) – 

капсули по 50 mg (оп. по 4 и 8 бр.), 100 mg (оп. 16 бр.) и 150 mg (оп. 16 бр.); инфузионен 

разтвор с концентрация 2 mg/ml във флакони по 50, 100 и 200 ml (оп. по 1 бр.).  ●Fungolon 

Stop® (Actavis Group PTC ehf) – капсули 150 mg (оп. по 1 бр.). ●Infusiflux® (Hikma 

Farmaceutica S.A.) – инфузионен разтвор 100 mg/50 ml и 200 mg/100 ml в стъклени бутилки 

(оп. по 1, 5, 7, 10, 20 и 50 бр.). ●Kandizol® (Нобел Фарма EООД) – капсули 150 mg (оп. по 1 и 

2 бр.). ●Medoflucon® 50 (Medochemie Ltd) – капсули 50 mg (оп. 7 бр.). ●Medoflucon® 150 

(Medochemie Ltd) – капсули 150 mg (оп. 1 бр.). ●Medoflucon® 200 (Medochemie Ltd) – капсули 

200 mg (оп. 1 бр.). ●Mycomax® 150 (Zentiva a.s.) – капсули 150 mg (оп. по 1 и 3 бр.). 

●Mycomax® 200 (Zentiva a.s.) – капсули 200 mg (оп. 7 бр.). ●Mycosyst® (Gedeon Richter PLC) – 

капсули 150 mg (оп. по 1, 2 и 4 бр.). ▼Флуконазол има 90% орална бионаличност, СПП 12%, 

t1/2 30 h и уринна екскреция в непроменен вид 80%. Преминава ХЕБ и ликворните му 

концентрации представляват 70–80% от тези в плазмата. Флуконазоловият клирънс 

корелира с КК и при нарушена бъбречна функция ДД трябва да се намали. ▲Флуконазол 

потиска синтеза на ергостерол в клетъчната мембрана на кандиди (особено C. albicans), 

Cryptococcus neoformans и др. Резистентни са Candida crusei, Aspergillus и дерматофити.  

Показания: Орофарингеални и езофагеални кандидози у имунокомпрометирани пациенти 

при малигнени заболявания и СПИН; атрофични букални кандидози, вагинална кандидоза; 

остър криптококов менингит; за предотвратяване развитието на кандидоза у пациенти с 

костно-мозъчна трансплантация; кандидози на СЧТ, перитонеума и пикочните пътища.  

Рисковa категория за бременност: C. 

Рискова категория за кърмене: L2. 

Приложение: (1) При орофарингеална кандидоза при възрастни (вкл. атрофична 

букална кандидоза, свързана със зъбни протези) първият ден флуконазол се приема в ДД 

200 mg, а следващите 13–14 дни – по 100 mg/24 h. При езофагеална кандидоза се започва с 

200 mg първият ден и се продължава с ДД 100 mg през следващите 20 дни (обикновено тук 
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се включват 14 дни лечение след отзвучаване на клиничната симптоматика). При системна 

кандидоза лечението продължава 28 дни: I ден – 400 mg флуконазол; от II до XXVIII ден – по 

200 mg/24 h. При остра вагинална кандидоза флуконазол се прилага еднократно орално в 

доза 150 mg. За профилактика и лечие на рецидивираща вагинална кандидоза с ≥ 4 епизода 

годишно препартът се приема на ден 1, 4 и 7ми в доза 150 mg, последвано от 150 mg/7 дни в 

продължение на 6 мес. Лечението на острия криптококов менингит започва с 400 mg 

флуконазол, приет орално I ден. През следващите дни препаратът се прилага ежедневно в 

ДД 200 mg. Лечението е многомесечно и се прекратява 10–12 седмици след като 

изследването на микробната ликворна култура на пациента покаже негативен за присъствие 

на кандиди резултат. За предотвратяване развитието на кандидоза у пациенти с костно-

мозъчна трансплантация флуконазол се предписва орално в ДД 400 mg. Профилактиката 

продължава 10 дни: 3 дни преди неутропенията и 7 дни след като броя на неутрофилите се 

повиши над 1000 клетки/mm3. (2) Изходният концентриран разтвор (2 mg/ml) разтвор на 

флуконазол се инфузира i.v. без разреждане със скорост 10 ml/min, но той може да се 

разреди с 20% глюкоза, натриев хидрокарбонат или разтвор на Рингер. За лечение на 

кандидоза на СЧТ флуконазол се инфузира i.v. в ДД 100 mg, пикочните пътища – 100 до 

200 mg и перитонеума – 200 до 400 mg. (3) При деца се препоръчват следните дозировки 

флуконазол (p.o./i.v. инфузия): орофарингеална кандидоза – I ден по 6 mg/kg; от II до XIV ден 

– по 3 mg/kg; езофагеална кандидоза – I ден по 6 mg/kg; от II до XXI ден – от 3 до 12 mg/kg/24 

h; системна кандидоза – от 6 до 12 mg/kg в продължение на 28 дни; криптококов менингит 

– I ден по 12 mg/kg; след това ежедневно от 6 до 12 mg/kg продължително време. Лечението 

се прекратява 10–12 седмици след негативизиране на ликворната култура за наличие на 

кандиди. 

Взаимодействия: Флуконазол инхибира CYP3A4 и 2C. Той засилва НЛР на кумариновите 

антикоагуланти, СУП, теофилина, фенитоина, терфенадина, циклоспорина и зидовудина. 

Може да дискредитира хормоналната контрацепция. При комедикация с циметидин* 

плазмената концентрация на флуконазол се понижава с 13%, а с хидрохлоротиазид – с 41%. 

При едновременно приложение на флуконазол и кумаринови антикоагуланти PT се 

увеличава с 12%. Ензимният индуктор рифампицин понижава плазмените концентрации на 

флуконазол.  

Нежелани реакции: СЧ смущения (болки, флатуленция, диария); чернодробни уврежда-

ния (холестаза, цитолиза), бъбречни и хематологични нарушения при имуносупресирани 

болни (например при СПИН, неоплазми). Противопоказания: Повишена чувствителност към 

флуконазол или други имидазолови и триазолови АМС; комедикация с цизаприд* (поради 

проява на кардиотоксичност). 

 

ISAVUCONAZOLE – INN (АТС код: J02AC00) 

●Cresemba® (Basilea Medical Ltd) – капсули 100 mg (оп. 14 бр.); прах 200 mg за приготвяне 

на концентрат за инфузионен разтвор във флакон с обем 10 ml (оп. 1 бр.). Продуктът е 

обект на допълнително постмаркетингово наблюдение. ▲Триазолов антимикотик, който 

нарушава биосинтеза на ергостерол в гъбичните  мембрани. 

Показания: Възрастни с инвазивна аспергилоза; мукормикоза у болни, при които 

амфотерицин В е неподходящ. 

Приложение: Cresemba се прилага в едни и същи ДД орално или под форма на i.v. 

инфузия, като продължителността на лечението се определя според клиничния отговор. В 

първите 48 h терапията започва с 200 mg/8 h. След това продължава с ПД от 200 mg/24 h. По 

време на самото лечние е възможно да се превключва от орално на парентерелно 

приложение на продукта. 

Нежелани реакции: Абнормални чернодробни тестове, повдигане, затруднено дишане, 

коремна болка, диария, главоболие, кожен обрив, хипокалиемия. Противопоказания: 

Комедикация с други АМС или с високи ДД ритонавир, силни ензимни индуктори на 

CYP3A4/5, пациенти с наследствен  скъсен QT синдром и ритъмни проблеми. 

 

ITRACONAZOLE – INN (АТС код: J02AC02) 

●Fungofunal® (Sandoz d.d.) – капсули 100 mg (оп. по 4, 6, 7, 8, 14, 15, 28 и 30 бр.). 

●Itraconazole (Адифарм ЕАД) – капсули 100 mg (оп. по 4, 5 и 15 бр.). ●Itraconazol Fungizol® 

(Universal Farma S.L.) – капсули 100 mg (оп. по 4, 6, 7, 15, 16, 18, 28, 20 и 60 бр.). ●Orungal® 

(Johnson & Jonson d.o.o.) – капсули 100 mg (оп. по 4 и 15 бр.); разтвор за перорално 
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приложение 1% 150 ml във флакон (оп. 1 бр. с мерителна лъжичка от 10 ml). ▼Итраконазол е 

антимикотик с t1/2 1–1,5 дни и СПП 99,8%. Концентрациите му в кератиновия слой на кожата 

са 3–4 пъти по-високи в сравнение с тези в плазмата. Той се задържа в кожата в 

терапевтични концентрации 2–4 седмици след спиране на едномесечната терапия. Неговите 

тъканни концентрации в белите дробове, бъбреците, черния дроб, стомаха, далака, костите и 

скелетните мускули са 2–3 пъти по-високи в сравнение с плазмените. Продуктът се натрупва 

във влагалището в терапевтични концентрации. ▲Итраконазол уврежда синтеза на 

ергостерол, представляващ основен компонент на клетъчната гъбична мембрана. 

Антимикотичният му спектър обхваща Trichophyton spp., Microsprum spp., Epidermophyton 

floccosum, Cryptococcus neoformans, Candida spp., Pityrosporum spp., Aspergillus spp., 

Histoplasma spp., Paracoccidioides brasiliensis, Sporothrix schenckii, Fonseaceae spp., 

Cladosporium spp., Blastomyces dermatitidis.  

Показания: За краткотрайна терапия на кандидозни вулвовагинити, pityriasisis 

versicolor, дерматомикози, гъбичен кератит и орална кандидоза; за продължителна терапия 

на системна аспергилоза и кандидоза, криптококоза (вкл. криптококов менингит), 

хистоплазмоза, споротрихоза, паракокцидиоидомикоза, бластомикоза и други по-рядко 

срещани системни, вкл. тропически микози.  

Рисковa категория за бременност: C. 

Рискова категория за кърмене: L2. 

Приложение. Капсулите трябва да се поглъщат цели непосредствено след хранене. 

Пероралният разтвор се приема ≥ 1 h преди хранене. С оглед на факта, че елиминирането на 

итраконазол от кожата е много по-бавно отколкото от плазмата, оптимален клиничен и 

антимикотичен резултат се наблюдава едва 2–4 седмици след прекратяване на лечението. 

Основните терапевтични схеми за приложение са представени на табл. J6 и J7. За пулсова 

терапия на онихомикоза итраконазолът се назначава по 200 mg/12 h в курсове (пулсове) с 

продължителност 7 дни. При онихомикоза на ръцете се препоръчва лечение с два пулса 

(курса), а при микотични инфекции на ноктите на краката – три пулса. Интервалът между 

отделните пулсове е винаги 21 дни, през които итраконзол не се приема. Клиничното 

повлияване се наблюдава с израстване на нокътя след приключване на терапията.  

 

Таблица J6. Краткотрайна орална терапия с итраконазол при възрастни 

 

Показания Еднократни дози Продължителност 

Вулвовагинална кандидоза 200 mg/12 h или  

200 mg/24 h  

 1 ден 

 3 дни 

Pityriasis versicolor 200 mg/24 h   7 дни 

Дерматомикози 100 mg/24 h  15 дни 

Орална кандидоза* 100 mg/24 h 15 дни 

Keratitis mycotica 200 mg/24 h 21 дни 

*При имунокомпрометирани болни с неутропения, СПИН или органна трансплантация ДД итраконзол 

може да бъде удвоена. 

 

Таблица J7. Дълготрайна орална терапия с итраконазол при възрастни 

 

Показания Еднократни дози Продължителност 

Аспергилоза* 200 mg/24 h  2–5 мес. 

Системна кандидоза* 100–200 mg/24 h 1–7 мес. 

Неменингеална криптококоза 200 mg/24 h 2–12 мес. 

Криптококов менингит** 200 mg/12 h 2–12 мес. 

Хистоплазмоза 200 mg/12 h или на 24 h 8 мес. 

Споротрихоза 100 mg/24 h 3 мес. 

Паракокцидиоидомикоза 100 mg/24 h 6 мес. 

Хромомикоза 100 до 200 mg/24 h 6 мес. 

Бластомикоза 200 mg/12 h 6 мес. 

*При инвазивни и дисеминирани форми на аспергилоза и системна кандидоза ЕД може да се увеличи 

на 200 mg/12 h.   

**След този срок при криптококов менингит се преминава на ПД 200 mg/24 h. 
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Взаимодействия: Лекарствата ензимни индуктори (фенитоин, карбамазепин, 

рифампицин) намаляват значително оралната бионаличност на итраконазола. 

Кларитромицин, ритонавир и индинавир повишават неговата бионаличност. Препаратът не 

дискредитира ановулаторния ефект на хормоналните контрацептиви, съдържащи 

етинилестрадиол и норетистерон. Той обаче повишава плазмените нива на циклоспорин А, 

терфенадин*, варфарин* и дигоксин поради ензимно инхибиране.  

Нежелани реакции: При краткотрайно лечение с итраконазол в 7% от случаите са 

наблюдавани повдигане, коремни болки, главоболие, замаяност, диспепсия, сърбеж, кожни 

обриви, ангионевротичен оток, хипокалиемия, опадане на косата. При дълготрайно лечение в 

16% от пациентите са преобладавали СЧ оплаквания. Има единични съобщения за хепато- и 

невротоксичност. Противопоказания: Свръхчувствителност към итраконазол, кърмене. 

 

VORICONAZOLE – INN (АТС код: J02AC03)  

●Verria® (Medochemie Ltd) – филм-таблетки по 50 и 200 mg (оп. по 2, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 

56 и 100 бр.). ●Voriconazole Accord® (Accord Healthcare Ltd) – филм-таблетки по 50 и 200 mg 

(оп. по 10, 14, 20, 28, 30, 56 и 100 бр.). ●Voriconazole Actavis® (Actavis Group PTC ehf) – прах 

200 mg за приготвяне на инфузионен разтвор в стъклен флакон (оп. 1 бр.). ●Voriconazole 

Hospira® (Hospira UK Ltd) – прах 200 mg за приготвяне на инфузионен разтвор във флакони 

(оп. по 1 и 5 бр.). ●Voriconazole Fresenius Kabi® (Фрезениус Каби България ЕООД) – прах 

200 mg за приготвяне на инфузионен разтвор в стъклени флакони с обем 25 ml (оп. по 1 и 20 

бр.). ●Voriconazole Medochemie® (Medochemie Ltd) – филм-таблетки по 50 и 200 mg (оп. по 

2, 10, 14, 20, 28, 30, 56 и 100 бр.). ●Voriconazole Richter® (Gedeon Richter PLC) – филм-

таблетки по 50 и 200 mg (оп. по 10, 14, 20, 28 и 30 бр.).  ●Voriconazole Sandoz® (Sandoz d.d.) 

– прах 200 mg за приготвяне на инфузионен разтвор във флакони (оп. по 1, 5 и 10 бр.). 

●Voriconazole Synthon® (Synthon BV) – прах 200 mg за приготвяне на инфузионен разтвор 

във флакон с обем 30 ml (оп. 1 бр.); филм-таблетки по 50 и 200 mg (оп. по 2, 10, 14, 20, 28, 30 

и 50 бр.). ●Vorifungal® ("Чайкафарма" АД) – прах 200 mg за приготвяне на инфузионен 

разтвор във флакон с обем 20 ml (оп. 1 бр.). ▼Вориконазол има бърза и почти пълна 

резорбция в СЧТ. Оралната му бионаличност е 96%, tmax 2 h и СПП 58%. Преминава ХЕБ. 

Метаболизира се в черния дроб при участие на изоензима CYP2 C19. Главният метаболит на 

вориконазола е N-оксид с незначителна антимикотична активност. Екскретира се с урината. 

Терминалният полуживот на препарата, приложен орално в доза 200 mg, е около 6 h. 

Eлиминирането на вориконазола не се повлиява съществено при увреждане на бъбреците. 

▲Вориконазол е триазолово производно с антимикотичен ефект. Този ефект се дължи на 

инхибиране на гъбичното CYP-медиирано 14α-стеролово деметилиране – важно стъпало  в 

ергостеролия синтез. Препаратът е активен по отношение на различни видове кандиди (вкл. 

fluconazole-резистентна C. krusei и щамове, резистентни на C. albicans и C. glabrata) и 

аспергилуси. Освен това той действа фунгицидно спрямо изключително патогенни гъбички, 

вкл. видовете Scedosorium и Fusarium, отличаващи се със слаба чувствителност към 

различни АМС. 

Показания: Инвазивна аспергилоза; флуконазол-резистентни тежки инвазивни кандидози 

(вкл. причинена от Candida krusei); тежки микози, причинени от Scedosporium spp. и Fusarium 

spp. 

Приложение. Дозирането на вориконазол при възрастни и деца е представено на табл. J8 

и J9. Субстанцията във флаконите се разтваря с вода за инжекции (19 ml разтворител/200 

mg субстанция). Получава се изходен разтвор с концентрация 10 mg/ml, който може да бъде 

съхраняван в хладилник при температура 2–8 C 24 h. Разтворът за i.v. инфузия трябва да 

има концентрация 2 mg/ml. Той се получава от изходния чрез разреждане с един от 

следните разредители: 0,9% натриев хлорид, натриев лактат за i.v. инфузия, 5% глюкоза, 5% 

глюкоза и натриев лактат за i.v. инфузия, 5% глюкоза и 0,9% натриев хлорид, 5% глюкоза и 

0,45% натриев хлорид, 5% глюкоза в 20 mEq калиев хлорид, 0,45% натриев хлорид. 

Вориконазол е несъвместим с други разтвори, освен посочените. 

 

Таблица J8. Дозов режим на вориконазол при деца над 12 г. и възрастни 

 

Дозиране Венозна  

инфузия 

Орално приложение  

при болни ≥ 40 kg 

Орално приложение 

при болни < 40 kg 



 71 

В първите 24 h 6 mg/kg/12 h 400 mg/12 h 200 mg/12 h 

След 24-ия час 4 mg/kg/12 h 200 mg/kg 100 mg/12 h 

 

Таблица J9. Дозов режим на вориконазол при деца от 2 до 12 г. 

 

Дозиране Per os/i.v. инфузия  

В първите 24 h 6 mg/kg/12 h 

След 24-ия час 4 mg/kg/12 h 

 

Взимодействия. Вориконазол се метаболизира от CYP2C19 и 3A4. Инхибиторите или 

индукторите на тези изоензими могат съответно да повишат или да понижат неговите 

плазмени концентрации. При комедикация с терфенадин* или хинидин е възможно 

удължаване на Q–T интервала и ритъмни нарушения (рядко torsades de pointes). Явления на 

ерготизъм се наблюдават при комедикация с ерготамин и дихидроерготамин. Вориконазол 

повишава плазмените нива на циклоспорин. Затова след прекратяване лечението с този 

антимикотик е необходимо мониториране на плазмените нива на имуносупресора. 

Вориконазол трябва да се предписва главно на имунокомпрометирани пациенти с 

прогресиращи животозастрашаващи инфекции. При лечение на пациентки в репродуктивна 

възраст е необходимо да се поддържа ефективна контрацепция.  

Нежеланите реакции: Болка в мястото на инжектиране, оток на лицето, грипоподобни 

прояви, алергични реакции (рядко анафилактичен шок), главоболие, абдоминални болки, 

астения, болки в гърба и гърдите, хипотензия, тромбофлебит, брадикардия, предсърдна 

аритмия, пълен AV блок, бедрен блок, нодална аритмия, повдигане, повръщане, повишаване 

плазмените нива на чернодробните ензими, жълтеница, хеилит, гастроентерит, 

псевдомембранозен колит, хепатална кома, надбъбречна инсуфициенция, анемия (вкл. 

макроцитна, микроцитна, мегалобластна, апластична), тромбоцитопения, левкопения, 

панцитопения, лимфаденопатия, агранулоцитоза, еозинофилия, ДИК синдром, периферни 

отоци, лимфангит, хипокалиемия, хипогликемия, повишени плазмени нива на креатинина, 

албуминурия, хиперхолестеролемия, хипер- или хипотиреоидизъм, атртрит, замаяност, 

халюцинации, объркване, депресия, възбуда, тремор, перестезии, атаксия, мозъчен оток, 

диплопия, нистагъм, световъртеж, ЕПН, белодробен оток, сърбеж, макулопапуларни обриви, 

псориазис, фотосенсибилизация на кожата, ексфолиативен дерматит, токсична локална 

епидермална некролиза, алопеция, екзема, зрителни разстройства (замъглено виждане, 

неврит на зрителния нерв, фотофобия), блефарит, остра БН, хематурия, нефрит. 

Противопоказания: Анамнестични данни за повишена чувствителност към азоли или други 

лекарства; комедикация с лекарства субстрати на CYP3A4 – ензимни инхибитори 

(терфенадин*, астемизол*, хинидин*, Ergot-алкалоиди) или ензимни индуктори (рифампицин, 

карбамазепин, фенитоин, фенобарбитал). 

 

J02AX Други антимикотици за системно приложение 
 

CAPSOFUNGIN – INN (АТС код: J02AX04) 

●Cancidas® (MSD) – прах по 50 и 70 mg за получаване на концентрат за i.v. инфузия във 

флакони с обем 10 ml (оп. по 1 бр.). ●Capsofungin Sandoz® (Sandoz d.d.) – прах по 50 и 70 

mg за получаване на концентрат за i.v. инфузия във флакони с обем 10 ml (оп. по 1 бр.). 

●Capsofingin Xellia® (Xellia Pharmaceuticals ApS) – прах по 50 и 70 mg за получаване на 

концентрат за i.v. инфузия във флакони с обем 10 ml (оп. по 1 бр.). ●Dalvocans (Alvogen Malta 

Operations) – прах по 50 и 70 mg за получаване на концентрат за i.v. инфузия във флакони с 

обем 10 ml (оп. по 1 бр.). ▼Капсофунгин се метаболизира чрез хидролиза и N-ацетилиране. 

Незначителна част от приложената ДД се екскретира непроменен с урината. ▲Капсофунгин 

инхибира синтеза на бета (1,3)-D-гликана, който е основен компонент на клетъчната 

стена на голям брой филаментни гъби. Липсата на бета (1,3)-D-гликан в млекопитаещите, а 

също и фактът, че капсофугин не е инхибитор на CYP450, вероятно допринасят за 

значително по-безопасния му профил в сравнение с азолите и други АМС. Капсофунгин 

действа фунгицидно по отношение на аспергилуси и кандиди.  

Показания: Ефективен е при инвазивна аспергилоза, резистентна на лечение с други 

АМС.  

Рискова категория за кърмене: L3. 
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Приложение: Капсофунгин се инфузира венозно. Лечението започва с ДД 70 mg първия 

ден, последвано от 50 mg на ден в следващите дни. При умерено УЧФ се започва със 70 mg 

първия ден и се продължава с 35 mg дневно през следващите дни. Не е необходима 

корекция на ДД при ПНВ или при болни с УБФ. Продължителността на лечението се 

определя от тежестта на заболяването и клиничния отговор.  

Взаимодействия: Капсофунгинoвият клирънс намалява при едновременно приложение с 

циклоспорин. Капсофунгин понижава серумните концентрации на такролимус, поради което е 

необходимо те да бъдат мониторирани. Следните лекарства могат да понижат плазмените 

концентрации на капсофунгин: карбамазепин, фенитоин, дексаметазон, ефавиренц, 

нелфинавир и рифампицин; ако няма клиничен отговор, в тези случаи може да се наложи 

повишаване на ДД капсофунгин на 70 mg. 

Нежелани реакции: Треска, гадене, повръщане, диария, флебит, главоболие, хистамин-

медиирани странични ефекти (обрив, зачервяване на лицето, сърбеж), повишаване на 

плазмените нива на алкалната фосфатаза, редукция на хемоглобина, хипокалиемия; в 

единични случаи – анафилактичен шок. Противопоказания: Повишена чувствителност към 

препарата, бременност, кърмене. 

 

FLUCYTOSINE* – INN (АТС код: J02AX04) – таблетки 500 mg; разтвор за i.v. инфузия 1% 250 

ml във флакони. ▼Флуцитозин има орална бионаличност 84%, СПП 4%, t1/2 4,2 h, ТПК 35–70 

mg/ml и уринна екскреция 75–90%. ▲Флуцитозин се натрупва избирателно в гъбичките, 

където се дезаминира до 5-флуороурацил (5-FU), който се фиксира от РНК на гъбичките и 

други патогенни микроорганизми и потиска клетъчното деление. Повлиява Candida, 

Cryptococcus, Aspergillus и гъбичките, причиняващи хромобластомикоза.  

Показания: Кандидоза, криптококоза и хромобластомикоза; аспергилоза; менинго-

енцефалит, респ. ендокардит в комбинация с Amphotericin (прилаган в по-ниски дози).  

Рисковa категория за бременност: C. 

Приложение: На деца и възрастни флуцитозин се назначава орално или венозно капково 

в ДД от 50 до 150 mg/kg, разделени на 4 апликации през 6 h. Инфузиите продължават 30 min, 

а самото лечение – от няколко седмици до няколко месеца. При болни с БН се използват по-

ниски дози.  

Нежелани реакции: Повръщане, диария, кожни обриви, левкопения, тромбоцитопения.  

 

J04 АНТИМИКОБАКТЕРИАЛНИ ЛЕКАРСТВА 
   

 Антимикобактериалните лекарства се прилагат за етиотропно лечение на туберкулоза, лепра и 

атипични микобактериални инфекции, причинени от патогенни за човека видове микобактерии. Основен 

причинител на туберкулозна инфекция у хора е Mycobacterium tuberculosis. Атипичните микобактерии 

(M. kansasii, M. marinum и M. fortuitum complex) предизвикват подобни на туберкулозата заболявания, с 

различна локализация и степен на клинична изява. Mycobacterium leprae е причинител на лепра у 

човека, а M. avium complex (M. avium и M. intracellulare) е водещ етиологичен фактор за дисеминирана 

микобактериална инфекция при около 40% от пациентите в късен стадий на СПИН. Зачестяват 

случаите на мултирезистентни (MDR-TB) и свръхрезистентни (XDR-TB) форми на туберкулоза, 

които създават сериозни терапевтични проблеми. 

 

J04А Противотуберкулозни лекарства 
 

 Противотуберкулозното лечение при новооткрити болни протича в две фази: 

  Начална „интензивна” фаза – двумесечен курс на лечение с поне 3 (за предпочитане 4) 

лекарства от І ред, за унищожаване на активно делящите се туберкулозни микобактерии, ограничаване 

развитието на лекарствена резистентност, конверсия на бацилоотделянето и намаляване на 

симптомите. Предпочитаните режими съдържат тройна (изониазид + рифампицин + пиразинамид) или 

четворна (изониазид + рифампицин + пиразинамид + етамбутол или стрептомицин*) комбинация на 

лекарства от І ред. Поради високата честота на резистентност към стрептомицин* и повишеният риск от 

ото- и нефротоксичност, се препоръчва употреба на лекарството само при микробиологично доказана 

чувствителност на изолатите. 

  Продължителна (консолидираща) фаза – четири-шестмесечен курс на лечение с редуциран 

брой лекарства от І ред. Продължителното лечение елиминира останалите микобактерии с различна 

скорост на размножаване (стерилизиращо действие) и предпазва от последващ рецидив. 
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Предпочитаният режим се състои от изониазид + рифампицин за четири месеца. Алтернативен режим 

(изониазид + етамбутол за 6 мес.) може да се приложи при несигурно съучастие от страна на пациента, 

но той е свързан с по-чест неуспех и риск от рецидиви, особено при HIV-инфектирани болни. 

 Обикновено ДД противотуберкулозни лекарства се назначава в един прием, най-често 

перорално, преди хранене. Към разделяне на ДД в два приема се преминава при увреждане на черния 

дроб и/или бъбреците. При интермитентни терапевтични режими противотуберкулозните лекарства 

се назначават три пъти седмично (рядко – 2 пъти седмично), при осигурено съучастие на пациентите. 

При имунокомпетентни пациенти с латентна туберкулоза обичайно се провежда 9-месечна 

монотерапия с изониазид или 4-месечна монотерапия с рифампицин.  

 Първична химиопрофилактика на туберкулоза се провежда при асимптоматични пациенти с 

позитивен кожен туберкулинов тест, при близък контакт с новооткрити болни и при 

имунокомпрометирани пациенти. У нас за профилактика се назначава изониазид в ДД 300 mg и/или 

рифампицин в ДД 600 mg в продължение на 3 до 6 мес. 

 

J04АА Аминосалицилова киселина и производни 
 
PARA-AMINOSALICYLIC ACID – INN (АТС код: J04AA01) 

●Granupas® (Lucane Pharma) – стомашно-устойчиви гранули 4 g в сашета (оп. 30 бр.). 

●Para-aminosalicylic acid Lucane® (Lucane Pharma) – стомашно-устойчиви гранули 4 g в 

сашета (оп. 30 бр.).  

Показания: Като част от комбинирана терапевтична схема при възрастни и педиатрични 

пациенти с белодробна туберкулоза с MDR, в случаите при които поради резистентност или 

толеранс е невъзможно да се приложи друга фармакотерапия.  

Приложение: При възрастни ПАСК се приема по 4 g/8 h по време на хранене, в 

продължение на 24 мес. ДД за деца е 150 mg/mg, разделена в две ЕД през 12 h. 

Нежелани реакции: Световъртеж, вестибуларен синдром, анорексия, уртикария, кожен 

обрив, хипогликемия, пептична язва, гадене, повръщане, диария, метален вкус в устата, СЧ 

кървене, анемия, тромбоцитопения, левкопения, агранулоцитоза, метхемоглобинемия, главо-

болие, зрителни смущения, замаяност, периферна невропатия,  кристалурия, повишаване 

нивта на трансаминазите. Противопоказания: Свръхчувствителност ПАСК, тежко УБФ. 

 
J04АВ Антибиотици 
 

RIFABUTIN* – INN (АТС код: J04AB04): капсули 150 mg (оп. 30 бр.). ▼Има ниска орална 

бионаличност при HIV пациенти (около 20%), терминален полуживот около 45 h, tmax 2–4  h, 

Vd 9,32 l/kg и СПП 85%. Екскретира се с жлъчката и урината. Рифабутин е ензимен 

индуктор. ▲Рифабутин е рифамицинов дериват, нарушаващ биосинтеза на РНК. Той 

притежава по-силен в сравнение с рифамицина бактерициден ефект спрямо MAC, който се 

изолира в 15% до 40% от случаите от пациенти с напреднало развитие на СПИН (CD4 T-

лимфоцити под 100/mm3).  

Показания: За профилактика на опортюнистична дисеминирана инфекция при болни от 

СПИН, причинена от Mycobacterium avium complex.  

Рисковa категория за бременност: B. 

Приложение. Предписван при болни от СПИН  в ДД 300 mg p.o. в 1 прием, рифабутин 

намалява с 50% честотата на развитие на дисеминираната инфекция, причинена от MAC. 

Взаимодействия: Като ензимен идуктор рифабутин ускорява разграждането на 

зидовудин, хинолони, кетоконазол, хормонални контрацептиви, преднизон, фенитоин, 

халотан* пропранолол, дигитоксин* варфарин* СУП и понижава техните плазмени 

концентрации. Той увеличава хематологичната токсичност на ритонавир и намалява 

неговата антитертровирусна активност.  

Нежелани реакции: Оранжево оцветяване на урината, фекалиите, кожата, слюнката, 

сълзите, контактните лещи; грипоподобен синдром, главоболие, безсъние, хемолиза, 

левкопения, неутропения, миалгия, миозит, гръдни болки, повишаване плазмените нива на 

аминотрансферазите, хепатит, обриви (в 11% от случаите), СЧ нарушения (промени във 

вкуса, гадене, повръщане, флатуленция диспепсия). Терапията с рифабутин се прекъсва при 

поява на обриви, увеит с кърваво виждане, артралгия (със силна болка). Последните две 

НЛР се наблюдават при комедикация с кларитромицин и флуконазол. Противопоказания: 
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Повишена чувствителност към рифабутин, рифампицин или други рифамицини; брой на 

тромбоцитите <50 000 mm3, комедикация с ритонавир. 

 

RIFAMPICIN – INN (АТС код: J04AB02) 

●Tubocin® („Актавис” ЕАД) – капсули 300 mg (оп. 100 бр.). USAN: Rifampin. ▼При орално 

приложение рифампицинът се резорбира добре, като неговата МПК (10 mcg/ml) се измерва 

след 2–4 h. Туберкулозните микобактерии in vitro загиват при концентрация 0,5 mcg/ml. 

Рифампицинът има СПП 80%, t1/2 34 h и tmax 2–4 h. Отличава се с добро разпределение в 

тъканите, вкл. в плеврата. Екскретира се с жлъчката (където достига високи концентрации) и 

урината. ▲Тубоцин инхибира ДНК-зависимата РНК-полимераза в туберкулозния 

микобактерий и в други микроорганизми и нарушава синтеза на РНК, респ. РНК 

транскрипцията. Действа бактериостатично, а във високи дози – бактерицидно. Повлиява 

микобактериите на туберкулозата и лепрата, Грам-положителни бактерии и коки (бета-

лактамазоустойчиви стафилококи, вкл. MRSA, стрептококи, B. anthracis, клостридии) и Грам-

отрицателни микроорганизми (гоно- и менингококи, бруцели, легионели, S. typhi, H. influenzae 

b).  

Показания: В комбинираната терапия на туберкулозата и лепрата; бруцелоза; тежки 

нозокомиални инфекции, причинени от стафилокококи (вкл. MRSA), ентерококи и Грам-

отрицателни бактерии; за профилактика на менингоков менингит.  

Рисковa категория за бременност: C. 

Рискова категория за кърмене: L2. 

Приложение: (1) При туберкулоза у възрастни рифампицин се предписва по 600 mg p.o. 

на ден обикновено в 1 прием сутрин 30 min преди хранене. Лечението с препарата е 2 мес. в 

началната и 4 мес. в консолидиращата фаза. (2) При деца над 3 мес.  и повече  рифампицин 

се прилага в ДД 10−20 mg/kg (средно 15 mg/kg), разделени в два приема през 12 h. В случай 

на недохранване се препоръчва ДД 10 mg/kg. ЕД се приема поне 1 h преди или 2 h след 

хранене. 

Взаимодействия: Рифампицин е ензимен индуктор особено по отношение на следните 

изоформи на CYP: 1A2, 2C, 2D6 и 3A; затова той понижава плазмените нива и отслабва 

ефектите на голям брой лекарства – верапамил и други калциеви антагонисти, СГ, 

циклоспорин, ГКС, естрогени, прогестагени, кумариновите антикоагуланти, халоперидол, 

нортриптилин, теофилин, барбитурати, хидантоини, хлорамфеникол, доксициклин, 

флуорохинолони, имидазолови антимикотици, парацетамол, бензодиазепини, еналаприл и 

други ACE инхибитори, бета-блокери, клофибрат, дапсон*, някои ААЛ (дизопирамид*, 

мексилетин*, хинидин), СУП, левотироксин, зидовудин. По същата причина едновременното 

приемане на препарата с хормонални контрацептиви може да дискредитира очаквания 

контрацептивен ефект и следва да се избягва. Комедикацията с халотан* засилва 

хепатотоксичността. Ко-тримоксазол повишава плазмените нива на рифампицин. 

Антиацидите намаляват резорбцията на антибиотика. Съществува синергизъм между 

рифампицин и линкомицин.  

Нежелани реакции: Диспептични явления, анорексия, повишаване серумните нива на 

трансаминазите и билирубина, оранжево-червено оцветяване на урината (корелиращо с 

ТПК), преходна остра БН, абдоминални болки, тромбоцитопения; при предозиране – 

хепатотоксичност. Не се наблюдава кръстосана резистентност между рифампицина и други 

антибиотици с изключение на други рифамицини. Противопоказания: Жълтеница, първите 

три гестационни мес., свръхчувствителност към рифамицини. 

 

RIFAPENTINE* – INN (АТС код: J04AB03) – филмирани таблетки по 150 mg. ▼Резорбира се в 

70% след орално приложение. Има t1/2 13 h. СПП 98%. Отчасти се хидролизира до 

микробиологично активния метаболит 25-desacetyl rifapentine. Преминава през плацентата. 

Екскретира се с урината и жлъчката. ▲Рифапентин е рифамицинов дериват, подобен на 

рифампицина по механизъм и спектър на действие. Бактерициден е спрямо рифамицин-

чувствителни M. tuberculosis и MAC. Установена е кръстосана резистентност между 

рифампицин и рифапентин.  

Показания: За лечение на белодробна туберкулоза, предизвикана от рифамицин-

чувствителни M. tuberculosis. Прилага се в интензивната и продължителна фази на 

противотуберкулозна терапия, в комбинация с други антимикобактериални лекарства. 

Рисковa категория за бременност: C. 
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Приложение: В интензивната 2-месечна фаза на противотуберкулозно лечение 

рифапентин се прилага в еднократна орална доза 600 mg/72 h. Приемът с храна повишава 

бионаличността на лекарството. През следващите 4 мес. се назначава в ДД 600 mg 

еднократно седмично, комбиниран с поне едно противотуберкулозно лекарство (H). 

Препоръчва се комедикация с пиридоксин. 

Взаимодействия: Рифапентин е ензимен индуктор на CYP3A4 и CYP2C8/9 

(рифампицин>рифапентин>рифабутин). Той понижава плазмените концентрации и 

ефективността на АРС (протеазни инхибитори, инхибитори на обратната транскриптаза), 

хинолони, кетоконазол, итраконазол, антиаритмици, преднизон, фенитоин, пропранолол, 

дигитоксин*, варфарин*, СУП, перорални контрацептиви, дапсон*. Препоръчителна е 

корекция на ДД на тези лекарства при съвместно приложение с рифапентин. При ежедневен 

прием на рифапентин, ензимната активност се индуцира в първите 4 дни и се нормализира 

около 14 дни след преустановяване на лечението. По-слабо се променя при интермитентно 

приложение (на 72 ч.). 

Нежелани реакции: Алергични реакции, хепатотоксичност, хипербилирубинемия, 

оранжево оцветяване на секретите и екскретите, СЧ нарушения, псевдомембранозен колит, 

порфирия. Противопоказания: Свръхчувствителност към рифамицини. 

 
STREPTOMYCIN* (вж. гл. J01GA)  

 
J04АС Хидразиди 
 

ISONIAZID – INN (АТС код: J04AC01) 

●Isonid® (Фармацевтични заводи "Милве") – таблетки 100 mg (оп. по 25 и 100 бр.). 

●Rimicid® (Софарма АД) – инжекционен разтвор в ампули 50 mg/2 ml (оп. по 10 и 50 бр.); 

таблетки 100 mg (оп. 100 бр.). ▼Чревната резорбция на изониазида е добра, но се забавя 

при приемане по време на хранене. Има СПП 10–15% и t1/2 1,1 h при бързите и 3,1 h при 

бавните ацетилатори. Уринната екскреция на изониазида в непроменен вид е 29% при 

бавните и 7% при бързите ацетилатори. Ликворната му концентрация е 50–100% в сравнение 

с тази в плазмата. Прониква в плевралната течност и в казеозните тъкани. Повлиява дори 

туберкулозните микобактерии в макрофагите. MIC50 на изониазида е 0,2 mcg/ml. 

Метаболизира се в хепатоцитите предимно чрез ацетилиране. Установени са генетично 

обусловени особености у отделните индивиди. Съществуват бързи инактиватори 

(ацетилатори) на изониазид, срещани по-често при японци и ескимоси, и бавни инактиватори 

(по-често сред европейските народи). ▲Изониазид инхибира синтеза на миоколиковата 

киселина, важна съставки на клетъчната стена на микобактериите. Действа 

бактерицидно върху делящи се вътреклетъчни и извънклетъчни туберкулозни микобактерии.  

Показания: Всички форми на туберкулоза в комбинация с други антимикобактериални 

лекарства.  

Рисковa категория за бременност: C. 

Рискова категория за кърмене: L3. 

Приложение: (1) При ежедневни режими се назначава еднократно дневно перорално в 

ДД 300 mg при възрастни и до 10 mg/kg при деца. МДД е 300 mg. При интермитентни 

режими се прилага в доза 10 до 15 mg/kg 3 пъти седмично при възрастни (не по-висока от 

900 mg) и в доза 10 mg/kg 2 пъти седмично при деца. Изониазид е подходящ за лечение на 

туберкулоза при бременни жени – препоръчителната ДД е10 mg/kg. (2) Инжекционният 

разтвор на изониазид се прилага интрамускулно: при възрастни – в ДД 5 mg/kg еднократно 

дневно или по 15 mg/kg 2 до 3 пъти седмично; при деца – в ДД 10 до 20 mg/kg еднократно 

дневно или по 20 до 40 mg/kg 2 до 3 пъти седмично. МДД е 300 mg. При туберкулозен 

менингит изониазид се назначава перорално в ДД до 30 mg/kg или интратекално в ДД 25 

до 50 mg, като допълнение към оралната терапия. Инжекционните разтвори се използват 

също за локална терапия на туберкулозни язви, абсцеси, иригация на фистули. (3) При УЧФ 

дозата на изониазид се редуцира с 50% с оглед потенциалната хепатотоксичност. (4) Не се 

изисква коригиране на дозата при плазмена концентрация на креатинина 6 mg/100 ml. При 

тежки УБФ е необходима адекватна корекция на дозата съобразно КК и серумното ниво на 

креатинина. 

Взаимодействия: Продукти, съдържащи алуминиев хидроксид, намаляват чревната 

резорбция на лекарството. Изониазидът потиска чернодробния метаболизъм и повишава 
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токсичността на фенитоин, карбамазепин, етосукцимид, диазепам, теофилин, циклозерин*, 

варфарин*. Може да намали плазмената концентрация и ефективността на кетоконазол. Има 

данни за повишена хепатотоксичност при комбиниране с рифампицин и пиразинамид. 

Приложен едновременно с дисулфирам, може да провокира психотични епизоди и атаксия. 

При хроничен алкохолизъм са налице ускорен метаболизъм и намалена ефективност на 

изониазид, повишен риск от периферни невропатии и хепатотоксичност. Изониазидът е 

инхибитор на моно- и диаминооксидазата. Не се препоръчва едновременното му приемане с 

храни, богати на тирамин или хистамин (сирене, червено вино, някои видове риба и др.), 

поради наблюдавани палпитации, главоболие, тахикардия и тахипнея, с повишен риск от 

хипертонични кризи и анафилактични реакции. За да се предотврати развитието на 

полиневрити, е необходимо пациентите да приемат орално по 10 mg пиридоксин/100 mg 

изониазид.  

Нежелани реакции: Алергични реакции, артралгии, lupus erythematosus-синдром, 

анорексия (у някои болни апетитът се повишава), епигастралгия, анемии, ендокринни 

нарушения, парестезии, симетричен полиневрит със сензомоторни нарушения, шум в ушите, 

замаяност, паметови смущения и загуба на самоконтрол, артралгии и миалгии (което се 

дължи на дефицит на пиридоксин поради образуването с него на неактивни хидразони и 

потискане фосфорилирането на витамина). В случай, че при терапия с изониазид пиридоксин 

не се прилага, периферни неврити се развиват в 10–20% от случаите. Наблюдавани са 

единични случаи на развитие на неврит и дори атрофия на зрителния нерв. Понякога при 

лечение с изониазид се наблюдават главоболие, психични нарушения, повишена склонност 

към гърчове. Тези НЛР са дозозависими и се засилват при БН, алкохолизъм, хронични 

заболявания на стомаха и червата. При болни с предварително УЧФ са наблюдавани 

хепатотоксични явления с повишаване плазмените нива на чернодробните ензими. При 

остро отравяне изониазид предизвиква задръжка на урина, метаболитна ацидоза, 

хипергликемия, гърчове, кома. Противопоказания: Епилепсия, психични заболявания, 

изразена атеросклероза, хематурия, бъбречна или ЧН, фармакогенен хепатит, повишена 

чувствителност към изониазид.  

 

J04АD Тиокарбамиди 
 

ETHIONAMIDE – INN (АТС код: J04AD03) 

●Trecator* (Wyeth Pharmaceuticals Inc.) – филмирани таблетки 250 mg (оп. по 100 бр.). 

▼Противотуберкулозно средство от II ред с бърза и пълна резорбция, орална 

бионаличност 80% и t1/2 от 2 до 3 h. Разпределя се бързо в тъканите и телесните течности. В 

ликвора достига концентрации, съизмерими с плазмените. СПП 30%. Екстензивно се 

метаболизира в черния дроб до активни и неактивни метаболити, от които сулфоксидът е с 

установена активност срещу туберкулозни микобактерии. Екскретира се основно в 

метаболизиран и в много ниска степен (под 1%) в неметаболизиран вид с урината. В 

концентрации 0,6-2,5 µg/ml инхибира синтеза на миколовата киселина и действа 

бактериостатично (във високи концентрации – бактерицидно) върху екстра- и интрацелу-

ларни туберкулозни микобактерии. В концентрации 10 µg/ml потиска растежа на 75% от 

фотохромогенните микобактерии (M. kansasii, някои щамове MAC и др.) и M. leprae. При 

монотерапия бързо се развива резистентност, с известна степен на кръстосана резистент-

ност между етионамид и изониазид.  

Показания: За комбинирана терапия на активна туберкулоза, при доказана 

резистентност или противопоказания за приложение на изониазид или рифампицин. За 

алтернативно комбинирано лечение на микобактериални инфекции, причинени от 

резистентни на други антимикобактериални лекарства щамове M. kansasii, МАС и M. leprae. 

Рисковa категория за бременност: C. 

Приложение. Назначава се винаги в комбинация с поне едно или две 

противотуберкулозни лекарство, към които микобактериите са доказано чувствителни. ДД за 

възрастни е 15 до 20 mg/kg (МДД 1 g). Прилага се перорално, еднократно дневно или в 2 до 

3 приема (при гастроинтестинални смущения). Терапията обичайно стартира с 250 mg 

еднократно дневно за 1 или 2 дни, последвана от 500 mg еднократно или в два приема, с 

постепенно повишаване на дозата до максимално поносимата. Препоръчва се комедикация с 

pyridoxine. ДД за деца е 10 до 20 mg/kg, за предпочитане в 2 или 3 приема, след хранене. 

http://en.wikipedia.org/wiki/ATC_code_J04
http://en.wikipedia.org/wiki/ATC_code_J04
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Взаимодействия: Увеличава плазмените концентрации на изониазид; потенцира НЛР на 

други противотуберкулозни лекарства (гърчове при комбинация с циклозерин); описани са 

психотични реакции при употреба на алкохол. 

Нежелани реакции (най-често са дозозависими): гадене, повръщане, коремни болки, 

диария, стоматит; ортостатична хипотензия; психично разстройство, замаяност, мускулна 

слабост, гърчове, главоболие, рядко – периферни неврити, неврит на зрителния нерв; 

жълтеница; хипогликемия; алопеция; гинекомастия. Противопоказания: Тежки УЧФ, 

свръхчувствителност към етионамид. 

 

PROTIONAMID* – INN (АТС код: J04AD01) – филмирани таблетки 250 mg.  

Протионамидът е тиоамидно антимикобактериално лекарство, подобно на етионамида по 

механизъм на действие и НЛР. Действа бактериостатично (във високи концентрации – 

бактерицидно) спрямо M. tuberculosis, M. leprae и M. avium complex. Прилага се като орално 

противотуберкулозно лекарство от ІІ ред, в комбинирани терапевтични режими при 

мултирезистентни форми на белодробна и извънбелодробна туберкулоза у деца и 

възрастни. На възрастни се назначава в ДД от 750 до 1000 mg, в един прием орално. 

Съществува кръстосана резистентност между протионамид, етионамид и изониазид. В 

комбинация с ПАСК потенцира гастроинтестиналните НЛР. Наред с етионамид, протионамид 

е предпочитано орално противотуберкулозно лекарство, поради ниската цена. За лечение на 

лепра се прилага в комбинация с дапсон* и рифампицин. 

 

J04АК Други лекарства за лечение на туберкулоза 
 

BEDAQUILINE FUMARATE (АТС код: J04AK05)  

●Sirturo® (Janssen-Cilag International N.V.) – таблетки 100 mg в бутилки (оп. 188 бр.). 

Продуктът е обект на допълнително постмаркетингово наблюдение. ▲Бедаквилин е 

диарилхинолон. Той блокира микобактериалната АТР-синтаза, която осигурява енергийно 

Mycobacteroim tuberculosis.  

Показания: Като част от комбинирана схема за лечение на белодробна 

мултирезистентна туберкулоза при възрастни в случаите, ако е невъзможно да се 

приложи друга фармакотерапия поради резистентност или толеранс. 

Приложение. Приема се орално по време на хранене (храната увеличава до 2 пъти 

орална бионаличност на бедаквалин) по следната схема: (1) седмици 1 и 2 – 400 mg един път 

на ден; (2) седмици от 3 до 24 – 200 mg/3 пъти седмично (с интервал между приемите ≥ 48 h). 

Нежелани реакции: Главоболие, замаяност, удължаване на QT интервала, гадене, 

повръщане, диария, трансаминазна елевация, артралгия, миалгия. 

 

DELAMANID (АТС код: J04AK06) 

●Deltyba® (Otsuka Novel Products GmbH) – филмирани таблетки 50 mg (оп. по 8, 40, 50 и 

300 бр.). Продуктът е обект на допълнително постмаркетингово наблюдение. 

▲Деламенд инхибира синтеза на миколови киселини (метокси- и кето-миколова), които са 

компоненти на клетъчна стена при микобактериите. 

Показания: Като част от комбинирана схема за лечение на белодробна 

мултирезистентна туберкулоза при възрастни в случаите, ако е невъзможно да се 

приложи друга фармакотерапия поради резистентност или толеранс. 

Приложение: Приема се орално по време на хранене в доза 50 mg/12 h.  

Нежелани реакции: Левкопения, тромбоцитопения, анемия, орофарингеална кандидоза, 

herpes zoster, кашлица, дехидратация, хипокалиемия, хиперхолесеролемия, агресия, 

паническо разстройство, дисфория, смушения в съня и паметта, летаргия, тремор, 

замаяност, парестезии, удължаване на QT интервала, AV блок от първа степен, камерни и 

SV екстрасистоли, промени в артериалното налягане, палпитации, шум в ушите, дисфагия, 

гадене, диспепсия, сърбеж, обриви, хиперхидроза, артралгия, миалгия, спиналгия, астения. 

 

ETHAMBUTOL – INN (АТС код: J04AK02) 

●Ethambutol Sopharma® (Софарма АД) – таблетки 250 mg (оп. 50 бр.). ●Ethambutol-

Milve® („Фармацевтични заводи Милве” АД) – таблетки 250 mg (оп. по 100 и 50 бр.). 

▼Етамбутолът има pKb 9,5, орална бионаличност 778% и t1/2 3,10,4 h (при уремия се 

удължава), СПП <5% и уринна екскреция в непроменен вид 793%. Разпределя се бързо в 
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тъканите, като в еритроцитите образува депо. В ликвора прониква само при менингит и 

достига 50% от плазмената концентрация. ▲Инхибира микобактериалната 

арабинозилтранфераза, която се включва в полимеризирането на арабиногликана, 

есенциален компонент на микобактериалната клетъчна стена. Образува хелатни комплекси с 

медни и цинкови йони, участващи в биосинтеза или стабилизирането на ДНК. Ефективен е 

срещу повечето резистентни на изониазид, стрептомицин* и етионамид* туберкулозни 

микобактерии, M. kansasii и M. avium-intracellulare. Има MIC от 1 до 4 mcg/ml. Към него рядко 

се развива резистентност. 

Показания: Като туберкулостатик от І ред, в комбинация с други противотуберкулозни 

лекарства: при всички форми на активна белодробна туберкулоза, извънбелодробна 

туберкулоза (вкл. туберкулозен менингит, с изключение на очна туберкулоза), 

мултирезистентна туберкулоза, латентна туберкулозна инфекция, микобактериози, 

туберкулоза в съчетание с други заболявания – карцином, СПИН, кожна лайшманиоза.  

Рисковa категория за бременност: С. 

Рискова категория за кърмене: L2. 

Приложение: Перорално, в комбинация с други противотуберкулозни лекарства. (1) При 

ежедневни терапевтични режими: за първоначално лечение етамбутол се прилага в ДД за 

възрастни 15 mg/kg в един прием; за повторно лечение (и при туберкулозен менингит) през 

първите 2 мес. ДД за възрастни е 25 mg/kg в един прием (с ежемесечни офталмологични 

прегледи) и последваща редукция на ДД до 15 mg/kg. МДД – 2.5 g. При интермитентни 

терапевтични режими: 2-месечно лечение с ДД за възрастни 15 до 20 mg/kg в един прием, 

след което се прилага в доза 22 до 33 mg/kg 3 пъти седмично или 50 mg/kg 2 пъти седмично. 

При КК 10–50 ml/min ДД се назначава през интервал от 24 до 36 h; при КК 10 ml/min – през 

интервал от 48 h, или понижаване на дозата до 65% от обичайната. (2) При деца над 13 г. 

етамбутол се прилага орално в доза 15 mg/kg един път на ден (начален курс). Повторният 

курс започва с ДД 25 mg/kg в един прием в продължение на 2 мес., след което лечението 

продължава с 15 mg/kg/24 h. На деца под 13 г. се прилага по специални индикации 

(резистентни щамове), под директно наблюдение от офталмолог: 7–11 г. – ДД 20 mg/kg; под 7 

г. – 25 mg/kg. МДД – 1 g. 

Взаимодействия: Понижена резорбция при съвместна употреба на антиацидни 

лекарства (приемът на антиациди трябва да е 2 h след приема на етамбутол); потенцирана 

намалена екскреция на пикочна киселина при комбинирано приложение с изониазид и 

пиридоксин. 

Нежелани реакции: При ДД над 25 mg/kg след 2 до 3-месечна терапия в около 3% от 

случaите може да се развие най-често обратим ретробулбарен неврит на зрителния нерв 

с нарушение в червено-зеленото виждане, намален визус, централен или периаксиален 

скотом с ограничаване на зрителното поле. Ретината обикновено не се уврежда. Необходим 

е офталмологичен контрол през 4 седмици на всяко око поотделно, защото невритът може 

да е едностранен. Много по-рядко се наблюдаваталергични реакции, СЧ смущения, 

световъртеж, главоболие. Токсичната плазмена концентрация на етамбутола е <10 mcg/ml. 

Противопоказания: Увреждане на зрителния нерв, тежка БН, свръхчувствителност към 

етамбутол.  

 

PYRAZINAMIDE – INN (АТС код: J04AK01) 

●Pyrazinamid® (KRKA, d.d., Novo Mesto) – таблетки 500 mg (оп. 100 бр.). ▼Има добро 

тъканно разпределение и t1/2 9–10 h. Прониква в ЦСТ. Метаболизира се в черния дроб. 

Отстранява се чрез хемодиализа. Пиразинамид действа бактерицидно спрямо Mycobacterium 

tuberculosis. По-активен е в кисела среда. Има изразено действие върху бавно и умерено 

растящи микобактерии, локализирани интрацелуларно и в огнища на възпаление. По 

механизъм, различен от този на изониазида, потиска синтеза на миколова киселина в 

микобактериалната клетъчна стена.  

Показания: Пиразинамид е високоефективен в първите 2 мес. на интензивно 

противотуберкулозно лечение и е третото по значимост лекарство, наред с изониазид и 

рифампицин. Включва се в комбинирани терапевтични режими при всички форми на 

туберкулоза. 

Рисковa категория за бременност: C. 

Приложение: На деца и възрастни се назначава в ДД 15 до 30 mg/kg еднократно дневно, 

орално. МДД е 2 g. При интермитентни режими се прилага в ДД от 50 до 70 mg/kg два или 
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три пъти седмично. При приложение 2 пъти седмично МДД не трябва да надхвърля 4 g, а при 

приложение 3 пъти седмично – 3 g.  

Нежелани реакции: Гадене, повръщане, анорексия, треска, гърчове, артралгия, 

сидеробластна анемия, дизурия, фотосенсибилизация, кожни обриви,  хиперурикемия, 

дозозависима хепатотоксичност. Противопоказания: Чернодробно увреждане, подагра, 

заболявания на кръвотворния апарат, повишена чувствителност към пиразинамид. 

 

J04B Лекарстава за лечение на лепра 
 

 Антилепрозните лекарства се прилагат за лечение на лепра (проказа) – хронична грануломатозна 

инфекция, която се причинява от Mycobacterium leprae. Последователното въвеждане на дапсон* (1940 

г.), рифампицин и клофазимин* (1960 г.) ограничава разпространяването на инфекцията и оптимизира 

прогнозите за контрол на заболеваемостта в засегнатите региони.  

 По препоръки на СЗО, от 1998 г. се провежда комбинирана терапия на лепра с три основни групи 

лекарства: сулфони (дапсон*), феназинови производни (клофазимин*) и рифампицин. Поради 

нарастваща резистентност, лекарствата не се използват като монотерапия. При непоносимост към 

утвърдените антилепрозни медикаменти, алтернативно се прилагат някои флуорохинолони 

(офлоксацин и спарфлоксацин*), макролиди (кларитромицин), тетрациклини (миноциклин*).  

 Олигобациларна (туберкулоидна) форма на лепра се лекува с комбинация на дапсон* и 

рифампицин, за 6 мес. При мултибациларна (лепроматозна) форма се назначават рифампицин, 

дапсон* и клофазимин*, като лечението продължава минимум 3 г. 

 

J04BА Антилепрозни лекарстава  
 

CLOFAZIMINE* – INN (АТС код: J04BА01) 

●Lamprene* – капсули 50 mg. Клофазиминът е феназиново багрило с лепростатично 

действие, което се свързва избирателно с микобактериалната ДНК и потиска растежа на 

микобактериите. Има вариабилна резорбция в СЧТ (20 до 70%). Разпределя се в мастната 

тъкан, ретикулоендотелната ситема и макрофагите. Високи концентрации се откриват в 

мезентериалните лимфни възли, черния дроб, белите дробове, жлъчката и далака. 

Екскретира се с жлъчката. Има придружаващо противовъзпалително действие и t1/2 8 дни. 

Неговата PRC е C. Прилага се при мултибациларни форми на лепра, перорално обичайно в 

ДД 100 mg в комбинация с дапсон* и рифампицин. Може да се назначи в ДД 50 mg, 

придружена с еднократен месечен прием на 300 mg под наблюдение. При деца на 10 до 14 г. 

се назначава в ДД 50 mg, през ден. Антилепрозният ефект се развива след  6 до 7 седмици. 

Може да предизвика червеникавокафяво оцветяване на кожата, пигментация на 

конюнктивата, фототоксични реакции, анорексия, коремни болки, диария и отлагане на 

кристали клофазимин в чревната лигавица. Намалява резорбцията на рифампицин. При 

пациенти с тежки чернодробни заболявания е необходима корекция на дозата. 

Противопоказан е при ЧН и свръхчувствителност към лекарството. 

 

DAPSONE* – INN (АТС код: J04BА02) 

●Avlosulfon* – таблетки по 25 и 50 mg. Дапсон (diaminodiphenylsulfone) е лепростатично 

лекарство от групата на сулфоните. Действа подобно на сулфонамидите – инхибира 

дихидрофолатредуктазата и потиска синтеза на фолиева киселина. Има висока орална 

бионаличност и добро разпределение в телесните тъкани и течности. Достига високи 

концентрации в кожата, мускулите, черния дроб и бъбреците, където се задържа до 3 

седмици след прекратяване на терапията. Има t1/2 24 до 48 h. Метаболизира се чрез 

ацетилиране в черния дроб. Екскретира се основно чрез жлъчката (претърпява 

ентерохепатален кръговрат) и отчасти с урината, в ацетилиран вид. При различни форми на 

лепра дапсон се назначава перорално, в ДД 100 mg, в комбинация с рифампицин и 

клофазимин*. При деца на възраст от 10 до 14 г. ДД е 50 mg, в един прием. Обикновено се 

понася добре. При дефицит на Г6ФД може да предизвика хемолиза. Наблюдават се СЧ, 

обриви, пруритус, метхемоглобинемия. Дапсон може да индуцира erythema nodosum leprosum 

(трудно разграничима от основното заболяване), която се овладява с назначаване на ГКС 

или талидомид. Освен за лечение на лепра, се прилага и при херпетиформен дерматит. 

 

RIFAMPICIN – INN (АТС код: J04АB04) 
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За лечение на лепра рифампицин се прилага в комбинации с дапсон* и клофазимин* При 

възрастни се назначава в ДД 600 mg еднократно месечно, при контролирано наблюдение на 

приема. Курсът на лечение продължава от 6 мес. (при олигобациларни форми) до минимум 

12 мес. (при мултибациларни форми). При единични кожни лезии на олигобациларна форма 

се комбинира с миноциклин* и офлоксацин. При деца от 10 до 14 г. се назначава в 

еднократна месечна доза 450 mg, под наблюдение. 

 

J05 АНТИВИРУСНИ ЛЕКАРСТВА ЗА СИСТЕМНО ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

 ДНК вируси: вакуолизиращ вирус (причиняващ брадавици); аденовируси; herpes simplex и 

varicella/zoster вируси, цитомегаловируси; вариолни вируси; хепатит B и D вируси и др.  

 РНК вируси: полиовируси, коксакивируси, ECHO вируси, риновируси, шапни вируси; хепатит А, 

C, Е и G вируси; реовируси, ротавируси; грипни и парагрипни вируси; HIV1 и HIV2; синцитиален 

респираторен вирус, вирус на беса, на японския и кърлежовия енцефалит, на птичия грип, рубеолата, 

морбили, паротита, жълтата треска, денгата и др. 

 

J05A Препарати, действащи директно върху вируса  
 

SOFOSBUVIR & VELPATASVIR (АТС код: J05A000)  

●Epclusa® (Gilead Sciences International Ltd) – филмирани таблетки, съдържащи 40 mg 

софасбувир и 100 mg велпатасвир в бутилки (оп. 28 бр.). Продуктът е обект на 

допълнително постмаркетингово наблюдение. ▲Софосбувир е нуклеотидно предлекар-

ство, което след активиране (фосфорилиране) инхибира HCV NS5B РНК-зависимата 

полимераза, учатстваща във вирусната репликация. Велпатасвир инхибира както вирусната 

митохондриална РНК-зависима полимераза, така също сглобяването на HCV вирионите.     

Показания: За лечение на възрастни с хронична инфекция, причинена от HCV. 

Приложение: ДД е таблетка на ден, приета със или без храна.  

Взаимодействия: Силните индуктори на CYP450 (рифамицини, карбамазепин, 

фенобарбитал, фенитоин, фитопродукти на жълтия кантарион) могат да намалят терапев-

тичната ефективност на Епклуза. 

Нежелани реакции: Брадикардия, AV блок. Противопоказания: Повишена чувствител-

ност към към някои от съставките на продукта, кърмене. 

 

SOFOSBUVIR & VELPATASVIR & VOXILAPREVIR – INN (АТС код: J05A000)  

●Vosevi® (Gilead ciences International Ltd) – филмирани таблетки, съдържащи 400 mg 

sofosbuvir, 100 mg velpatasvir и 100 mg voxilaprevir (оп. 28 бр.). Продуктът е обект на 

допълнително постмаркетингово наблюдение. ▲Софосбувир е нуклеотидно предлекар-

ство, което се превъръща във фармакологично активен метаболит, представляващ 

пангенотипен инхибитор на HCV NS5B РНК зависимата РНК полимераза, необходима за 

вирусната репликация. Велпатасвир е пангенотипен HCV инхибитор, насочен към HCV NS5A 

протеина, който е необходим за вирусната репликация. Воксилапревир е пангенотипен 

инхибитор  на HCV NS3/4A протеаза.      

Показания: Лечение на хронича инфекция с HCV при възрастни. 

Приложение: Препоръчителната ДД е една таблетка, приемана един път на ден, с храна. 

Продължителността на лечение в Vosevi за всички HCV генотипoве е съответно: а) 8 седмици 

при пациенти без цироза, нелекувани по-рано с директно действащо АВС (антивирусно 

средство); б) 12 седмици при пациенти с компенсирана цироза, нелекувани по-рано с 

директно действащо АВС (но при болни, инфектирани с генотип 3 може да се обмисли 

скъсяване на терапията на 8 седмици); в) 12 седмици при пациенти без цироза или с 

компенсирана цироза на черния дроб, лекувани по-рано с директно действащо АВС. 

Нежелани реакции: Хипербилирубинемия, при предозиране – гадене, гкавоболие, 

диария. Противопоказания: Повишена чувствителност към съставките на продукта, 

съпътстваща терапия със силни индуктори на P-гликопротеина и/или на CYP450 

(рифамицини, екстракти от жълт кантарион, барбитурати, фенитоин, карбамазепин); 

комедикация със розувастатин или дабигатран, етинилестрадиол-съдържащи контрацептиви, 

кърмене. 

 

J05AB Нуклеозидни и нуклеотидни аналози (без средства за лечение на СПИН)  
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ACICLOVIR – INN (ATC кодове: D06BB03, G01AF02, J05A01 и S01AD03) 

●Acic® 200 (Hexal AG) – дермален крем 5% 2 g (оп. 1 бр.); таблетки 200 mg (оп. по 25 и 100 

бр.). ●Aciclovir Actavis® („Актавис” ЕАД) – таблетки по 200 и 400 mg (оп. 10 бр.); дермален 

крем 5% в туби по 5 и 10 g (оп. по 1 бр.). ●Aciclovir ABR® (Антибиотик−Разград АД) − 

дермален крем 5% в туби по 5 и 10 g (оп. по 1 бр.). ●Aciclovir АL® 200 (Aliud Pharma GmbH) – 

таблетки 200 mg (оп. 25 бр.), 400 mg (оп. 35 бр.) и 800 mg (оп. 35 бр.). ●Acyclostad® (Stada 

Arzneimittel AG) − дермален крем 5% в туби 2 g (оп. 1 бр.). ●Acyclovir Stada® (Stada 

Arzneimittel AG) − дермален крем 5% в туби по 5 и 20 g (оп. по 1 бр.). ●Antiherpin® (Софарма 

АД ) – дермален крем 5% в туби по 5, 10, 20 g (оп. 1 бр.). ●Viranti® (Alvogen IPCo S.àr.l) – 

пръчица за кожа (cutaneous stick) 5% 3 g (оп. 1 бр.). В 1 пръчица се съдържат 150 mg 

ацикловир. ●Zovirax® (ГлаксоСмитКлайн ЕООД) – прах за инфузионен разтвор 250 mg в 

стъклен флакон (оп. 5 бр.); дермален крем 5% в туби по 2 и 10 g (оп. по 1 бр.); очен унгвент 

3% 4.5 g (оп. 1 бр.). ▼Оралната бионаличност на ацикловир е ниска (15–30%), СПП 15%, 

t1/2β 2,5 h и уринната екскреция 75%/24 h. При пациенти с ХБН средният плазмен полуживот 

на ацикловир е 19,5 h, а по време на хемодиализа – около 5,7 h. Плазмените концентрации 

на aciclovir по време на диализа се намаляват с 60%. Преминава ХЕБ и ликворните му 

концентрации са 50% по-ниски от плазмените. ▲Ацикловир е гуанoзинов аналог. След като 

навлезе в инфектираните клетки на макроорганизма вирусната тимидин-киназа го 

фосфорилира до моно-, ди- и трифосфат. Aцикловир-трифосфатът избирателно блокира 

вирусната ДНК полимераза (обратна транскриптаза). Той проявява 200 пъти по-силен 

афинитет към вирусната тимидин-киназа в сравнение с тази на клетките на 

макроорганизма. Има висока специфичност по отношение на Herpes simplex (вирус тип 1 и 

тип 2) и varicellla-zoster вирусите, като е сравнително по активен спрямо Herpes simplex. 

Повлиява също, но в по-слаба степен, вируса на Epstein–Bar (причиняващ гландуларна 

треска у възрастни) и цитомегаловируса, причиняващ ретинит (който може да доведе до 

ослепяване) и увреждащ фетуса.  

Показания: Инфекции, причинени от Herpes simplex virus, Varicella-Zoster virus и 

Cytomegalovirus.  

Рисковa категория за бременност: B. 

Рискова категория за кърмене: L2. 

Приложение: Ацикловир се приема с достатъчно количество течности и когато е 

възможно след хранене. При малки деца и възрастн пациенти, които не могат да поглъщат 

таблетките, е необходимо предварителното им суспендиране с минимум 50 ml вода, която 

трябва да се разбърка преди пиене. При ПНВ и пациенти с УБФ се използват по-малки дози и 

е необходимо съобразяване с КК. (1) За лечение на herpes simplex инфекции на възрастни и 

деца над 2 г. ацикловир се приема в доза 200 mg 5 пъти дневно през 4-часови интервали 

(като нощната доза се пропуска). Лечението трябва да продължи 5 дни, но при тежки 

първични инфекции може да бъде по-дълго. При КК под 10 ml/min ацикловир се приема в 

доза 200 mg/12 h. При тежко имунокомпрометирани пациенти или при пациенти с увредена 

чревна резорбция ЕД може да бъде удвоена до 400 mg или да се премине на венозно 

приложение. Лечението трябва да започне възможно по-рано след началото на инфекцията. 

При рецидивиращи случаи лечението трябва да започне по време на продромалния период 

или когато лезиите се появят за пръв път. (2) За профилактика на herpes simplex при 

имунокомпрометирани пациенти възрастни ацикловир се приема в доза 200 mg/6 h. При 

тежко имунокомпрометирани пациенти (напр. след трансплантация на костен мозък) или при 

пациенти с увредена чревна резорбция се препоръчва венозното приложение на препарата. 

(3) За профилактика на тежки форми и често повтарящи се инфекции с генитален херпес 

симплекс вирус,  при пациенти с нормален имунитет ацикловир се приема орално в доза 

200 mg/6 h или 400 mg/12 h в продължение на не повече от 6 до 12 мес. Някои пациенти 

могат да постигнат ефективна профилактика с ацикловир в орална доза 200 mg/8 h и дори 

200 mg/12 h. При пациенти с тежък имунен дефицит се препоръчва дозировка от 400 mg/6 

h, а при данни за нарушена чревна резорбция се преминава на i.v. инфузия на ацикловир. (4) 

За лечение на варицела и herpez zoster при възрастни с  НБФ препаратът се назнaчава 

орално пет пъти на ден в доза 800 mg/4 h, като се пропуска нощната доза. Лечението 

продължава от 5 до 7 дни. При КК под 10 ml/min обаче ацикловир се приема в доза 800 mg/12 

h, а от 25 до 10 ml/min – по 800 mg/8 h. При тежко имунокомпрометирани болни или пациенти 

с нарушена чревна резорбция се препоръчва венозна инфузия на продукта. (5) За лечение на 
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варицела при деца от 2 до 5 г. ацикловир се приема орално в доза 400 mg/6 h в продължение 

на 5 дни; деца над 6 г. − 800 mg/6 h в продължение на 5 дни. ДД ацикловир може да се 

изчисли по-точно в зависимост от т.м. на детето, респ. 20 mg/kg/6 h. 6) Венозно ацикловир се 

инфузира в продължение на 60 min (със или без перфузор). За целта 250 mg субстанция се 

разтварят в 10 ml вода за инжекции или физиологичен разтвор, които се добавят към 

флакона и той се разклаща. Така приготвеният разтвор се разрежда с физиологичен разтвор 

до концентрация не по-висока от 5 mg/ml. При възрастни ЕД ацикловир се разрежда до обем 

100 ml. При новородени и малки деца обемът на инфузионния разтвор е 20 ml/ЕД. При 

стайна темперура инфузионният разтвор е стабилен 12 h. а) При херпесен енцефалит на 

възрастни пациенти с НБФ ацикловир се инфузира венозно в доза 10 mg/kg/8 h в 

продължение на 10 дни. б) За профилактика на инфекции, причинени от H. simplex virus при 

имунокомпрометирани болни ацикловир се инфузира венозно в доза 5 mg/kg/8 h в 

продължение на 5 дни. в) При инфекции, причинени от Varicella-Zoster virus ацикловир се 

инфузира венозно в доза 5 mg/kg/8 h 5 ени. г) При имунокомпрометирани болни с инфекции, 

причинени от Varicella-Zoster virus ацикловир се инфузира венозно в доза 10 mg/kg/8 h 5 дни 

при условие, че е налице НБФ. д) За профилактика на цитомегаловирусна инфекция при 

пациенти с НБФ и костно-мозъчна трансплантация ацикловир се инфузира венозно в доза 

500 mg/m2/8 h. Инфузиите започват 5 дни преди трансплантацията и продължават до 30-ия 

ден след нея (общо 35 дни). Ако след това се премине на орална приложение с високи ДД 

ацикловир в продължение на 6 мес., честотата на виремията и леталитет значително 

намаляват. (7) Венозни инфизии при деца. а) При деца над 3-месечна възраст и повече с 

инфекции, причинени от херпес симплекс вирус (без енцефалит!) или варицела-зостер вирус 

ацикловир се инфузира i.v. в доза 250 mg/m2/8 h 5 дни (при НБФ). б) а) При деца над 3-

месечна възраст и повече с херпесен енцефалит ацикловир се инфузира i.v. в доза 500 

mg/m2/8 h 10 дни (при НБФ). в) При новородени и кърмачета до 3-месечна възраст с НБФ с 

неонатален херпес или при съмнение за такъв препоръчителната дозировка на ацикловир е 

20 mg/kg/8 h. При заболяване, засягащо само кожата и лигавичните мембрани, инфузиите 

продължават 14 дни, а при дисеминирано заболяване или засягане на ЦНС − 21 дни. (8) При 

кожни поражения на устните и лицето, предизвикани от H. simplex virus, при възрастни и 

деца със запазен имунитет дермалният крем се прилага 5 пъти на ден (нощната доза се 

пропуска) през 4-часови интервали в продължение обикновено на 4 или 5 дни (в по-тежки 

случаи до 10 дни). Използва се памучно тампонче, за да се нанесе необходимото количество 

крем върху инфектирания кожен участък. Трябва да се обвхване както областта с видими 

прояви на херпесна инфекция (мехурчета, подуване, зачервяване), така също и съседните на 

нея участъци. Вместо дермалния крем може да се използват дермалните пръчици за кожа 

(по 1 пръчица през 4 h). При пациенти с тежък имунен дефицит (болни от СПИН или след 

костно-мозъчна трансплантанция) е нужно да се обсъди комбинирана терапия с пероралната 

форма на ацикловир или с друго противовирусно средство със системно действие. (9) При 

кератит, причинен oт H. simplex се използва oчният унгвент (вж. гл. S01AD). 

Взаимодействия: При комедикация със зидовудин са наблюдавани сомнолентност и 

летаргия. Препаратите циклоспорин, амфотерицин В и аминозидите засилват 

нефротоксичността на ацикловир. Уринната екскреция на метотрексат се понижава при 

комедикация с ацикловир.  

НЛР при системна (p.o./i.v.) апликация: С честота ≥ 1% – гадене, повръщане, диария, 

главоболие, енцефалопатия (при i.v. въвеждане), флебит (при i.v. въвеждане), халюцинации  

(във високи ДД при p.o. или i.v. приложение). С честота от 0.1% до 1% – безпокойство, 

световъртеж, обърканост, замаяност, оток, артралгия, фарингит, констипация, болки в 

корема, обрив, отпадналост. С честота < 0.1% – тремор, гърчове, кома, левкопения, 

неутропения, кристалурия, безапетитие, астения, елевация на аминотрансферазите, хепатит, 

синдром на Stevens–Johnson, токсична епидермолиза, тромботична тромбоцитопенична 

пурпура, анафилаксия. При плазмени концентрации ацикловир над 0,25 mg/ml съществува 

нефротоксичен (развитие на интерстициален нефрит и др.) и невротоксичен риск. 

Нефротоксичността се среща главно при i.v. приложение в 5% до 10% от случаите и се 

дължи на преципитация на ацикловировир под форма на кристали в бъбречните тубули. Тя 

има обратим характер. Изисква адекватна хидратция и намаляване на ДД. 

Невротоксичността се среща при 1% до 4% от пациентите. Манифестира се с променена 

сетивност, тремор, делир, много силно главоболие, гърчове, ЕПН. Ацикловир се отстранява 

чрез хемодиализа. НЛР при локална апликация: Парене, щипане, еритем, сърбеж. 
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Противопоказания: Повишена чувствителност към ацикловир, валацикловир, ганцикловир, 

ПЕГ. Дермалният крем не трябва да се нанася върху конюнктивите.  

 

BRIVUDINE* – INN (АТС код: J05AB15) 

●Brivir* (Berlin-Chemie AG – Menarini Group) – таблетки 125 mg (оп. по 1, 7 и 35 бр.). 

▲Представлява аналог на нуклеозида тимидин. Има t1/2 16.5 h. Активният му метаболит – 

бривудинтрифосфат, потиска вирусната ДНК полимераза и селективно инхибира 

репликацията на Herpes simplex virus тип 1 и varicella-zoster virus. 

Показания: За лечение на остра инфекция, причинена от Herpes zoster, при възрастни 

пациенти със запазена имунна система.  

Приложение: На възрастни се прилага орално по 125 mg на ден в продължение на 7 дни. 

Лечението трябва да започне колкото е възможно по-рано, за предпочитане до 72 h от 

появата на първите кожни лезиии или до 48 h от появата на везикулите. Не се налага 

промяна в дозировката при бъбречна или ЧН, а също при ПНВ. След първия 7-дневен 

лечебен курс втори не трябва да се провежда. Бривудин се отличава с много висок 

терапевтичен индекс. Фармакологично активният метаболит на бривудин обаче е ензимен 

инхибитор, който и засилва токсичността на 5-FU и флуцитозин.  

Противопоказания: Свръхчувствителност към активното или някое от помощните 

вещества, едновременно приложение с 5-FU или флуцитозин, имунокомпрометирани болни. 

 

GANCICLOVIR – INN (АТС код: J05AB06) 

●Cymevene® (F.Hoffmannn-La Roche Inc) – субстанция 500 mg/10 mg в стъклени флакони 

(оп. 1 и 5 бр.). ▼При пациенти с НБФ има t1/2 3,5-4 h, а при УБФ – до 28,5 h. Не се 

метаболизира и се екскретира с урината.  Механизмът на действие е идентичен с този на 

ацикловир. Ганцикловир е синтетичен аналог на 2'-deoxy-guanosine, инхибира елонгацията на 

вирусната ДНК. Потиска репликацията на цитомегаловирус, H. simplex – тип I и II, Epstein-Barr 

вируса, varicella-zoster вируса и herpes virus 6.  

Показания: Цитомегаловирусни инфекции, главно ретинит при имунокомпрометирани 

болни.  

Рисковa категория за бременност: C. 

Приложение: Под форма на венозни инфузии с продължителност 1 h. Отначало се 

приготвя 5% изходен разтвор, който след това се разрежда до подходящия за инфузия 1% 

разтвор (10 mg/ml). Обичайната начална доза при вирусен ретинит е 5 mg/kg/12 h или 2,5 

mg/kg/8 h. Курсът на лечение е от 14 до 21 дни. За да се предотвратят рекурентни явления 

особено у имунокомпрометирани болни, се преминава няколко седмици на поддържащо 

лечение с по-ниски дози – 6 mg/kg пет дни от седмицата. При неефективност целият лечебен 

курс може да бъде повторен. 

   Нежелани реакции: Неутропения (при 40% от случаите), тромбоцитопения (в 20%), 

анемия, фебрилитет, обриви, повишаване серумните нива на уреята и креатинина. 

Противопоказания: Свръхчувствителност към ганцикловир или ацикловир, неутрофили под 

500/ml и тромбоцити под 25 000/ml. 

 

RIBAVIRIN – INN (АТС код: J05AB04) 

●Copegus® (Рош България ЕООД) – филм-таблетки 200 mg (оп. по 28, 42, 112 и 168 бр.). 

●Ribavirin Mylan® (Generics Ltd) – капсули 200 mg (оп. по 56, 84 и 112 бр.). ●Tribavirin (BAN). 

▼Рибавирин претърпява екстензивен първопасажен чернодробен метаболизъм, поради 

което има орална бионаличност 45–65%. Не се свързва с плазмените протеини. 

Метаболизира се чрез фосфорилиране и хидролиза. Mетаболитите му се излъчват с 

урината. При орално приложение в доза 600 mg/12 h неговата Css се достига след 4 седмици. 

След прекратяване на лечението рибавиринът се отделя много бавно поради бавно 

освобождаване от тъканите. ▲Рибавирин е синтетичен нуклеозиден аналог с антивирусно 

действие срещу РНК и ДНК вируси. Kомбинираното му приложение с interferon alfa, 

peginterferon alfa или софосбувир има терапевтичен ефект при хепатит С. Предполага се, 

че рибавирин повлиява също корона-вирусите, вкл. причинителя на тежкия остър 

респираторен синдром (ТОРС, SARS) и респираторния синцитален вирус. 

Показания: Лечение на хроничен хепатит С (като част от комбинирана схема, а не като 

монотерапия); бронхит, причинен от респираторен синцитален вирус (оспорвана индикация). 
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Приложение: ДД рибавирин се разделя на 2 приема. Препаратът се приема по време на 

хранене в комбинация с инжекционен разтвор на interferon alfa или peginterferon alfа. 

Препоръчваната ДД рибавирин за пациенти с т.м. до 75 kg е 1 g (400 mg сутрин и 600 mg 

вечер), а при т.м. над 75 kg е 1,2 g (600 mg сутрин и 600 mg вечер). ДД рибавирин трябва да 

се намали на 600 mg (200 mg сутрин и 400 mg вечер) при стойности на Hb от 100 g/l до 80 g/l 

или при болни без значително  сърдечно заболяване, получили понижение на Hb с 20 g/l в 

продължение на 4 седмици. При Hb под 80 g/l, а също ако не се поддържа Hb 120 g/l на 

четвъртата седмица след редукция на дозата, лечението се преустановява до отзвучаване 

на промените. При възстановяване на лечението рибавирин се прилага в ДД 600 или 800 mg. 

При терапия с рибавирин трябва да се извършат стандартни хематологични и биохимични 

изследвания на втората и четвъртата седмица, и периодично – по време на лечението. 

Рискова категория за бременността: X. 

Взаимодействия: Оралната бионаличност на рибавирин намалява при едновременнто 

му приложение с антиациди, съдържащи магнезий, алуминий и симетикон. Рибавирин 

потенцира терапевтичните и НЛР на диданозин (невропатия, панкреатит, чернодробна 

стеатоза). 

Нежелани  реакции: Главоболие, умора, фебрилитет, гадене, анорексия, артралгия, 

миалгия, безсъние, раздразнителност, депресия, алопеция, сърбеж, дерматит; хемолитична 

анемия (в началото на лечението и понякога изискваща намаляване на ДД), левкопения, 

тромбоцитопения. Противопоказания: Повишена чувствителност към рибавирин, анамнеза 

за ИБС през последните 6 мес., бременност, кърмене.  

 

VALACICLOVIR – INN (АТС код: J05AB11) 

●Valdacir® (Actavis Group PTC ehf.) – филм-таблетки по 250, 500 и 1000 mg (оп. по 10, 30 и 

100 бр.). ●Valtrex™ (GSK) – филм-таблетки 500 mg (оп. по 10, 30, 42 и 90 бр.). ▲Ацикловир е 

пуринов аналог. In vitro е активен срещу H. simplex тип 1 и тип 2, Varicella-zoster вируса, 

цитомегаловируса, вируса на Epstein-Barr вирус и човешки херпес вирус 6. 

Показания: Herpes zoster инфекция. Повлиява успешно болката, свързана с херпесната 

инфекция, като намалява нейната сила и продължителност. Влияе добре и на 

следхерпесната невралгия. Показан е при Herpes simplex инфекции на кожата и лигавиците, 

вкл. първичен и рецидивиращ генитален херпес. 

Рисковa категория за бременност: B.  

Рискова категория за кърмене: L1. 

Приложение: При инфекция, причинена от H. zoster, на възрастни препаратът се 

назнaчава орално по 1000 mg/8 h в продължение на 7 дни. При инфекция, причинена от H. 

simplex, той се предписва по 500 mg/12 h в продължение на 5 дни. В периоди на рецидиви 

лечението продължава 5 дни. При началните по-тежки епизоди лечението трябва да е с 

продължителност 10 дни. Лечението следва да започне възможно най-рано. При рецидиви на 

Herpes simplex най-добре е лечението да се провежда по време на продромалния период 

или веднага след първите прояви или симптоми. При ПНВ не се налага промяна на ДД, ако 

няма значително увреждане на бъбречната функция. Необходимо е поддържане на 

адекватно оводняване на организма. При пациенти на хемодиализа се препоръчват същите 

дози валцикловир като тези при болни с KK по-нисък от 15 ml/min. Препаратът се прилага 

след хемодиализата. При болни с лека или средна по тежест цироза (когато чернодробните 

регенеративни функции са запазени) не е необходима корекция на ДД. 

Нежелани реакции: Повдигане, главоболие. При имунокомпрометирани болни, 

получавали високи дози валацикловир (8 g/24 h) продължително време, са наблюдавани 

симптоми на БН, микроангиопатична хемолитична анемия и тромбоцитопения. Валацикловир 

няма канцерогенен потенциал при мишки и плъхове. Противопоказания: Свръхчувст-

вителност към ацикловир и валацикловир. 

 

VALGANCICLOVIR – INN (АТС код: J05AB14) 

●Alvanocyt® (Alvogen IPCo.S.ar.I.) – филм-таблетки 450 mg (оп. 60 бр.). ●Valcyte® (Рош 

България ЕООД) – филм-таблетки 450 mg (оп. 60 бр.). ▼След орално приложение под 

влияние на чревните и чернодробните естерази валганцикловир бързо се превръща в 

ганцикловир. Последният е синтетичен аналог на 2’-дезоксигуанозин, който инхибира 

репликацията на херпесните вирусите. Чувствителни към препарата са цитомегаловирусите 

(CMV), herpes simplex вирус 1 и 2, Epstein–Barr вируса, варицела-зостер вируса и хепатитен 



 85 

вирус B. Вирустатичната активност на ганцикловир се дължи на инхибиране на синтеза на 

вирусната ДНК чрез конкурентно инхибиране инкорпорирането на дезоксигунаозин 

трифосфата в ДНК от вирусната ДНК полимераза. След фосфорилиране, полученият 

ганцикловир трифосфат се инкорпорира във вирусната ДНК и прекъсва елонгацията на 

вирусната ДНК.  

Показания: Цитомегаловирусен ретинит у имунокомпрометирани пациенти.  

Рискова категория за кърмене: L3. 

Приложение: Валганцикловир се предписва орално и се приема по време на хранене. 

При активна форма на цитимегаловирусен ретинит лечението започва с 900 mg/12 h и 

продължава 3 седмици. След този срок се преминава на ПД 900 mg/24 h. В случай на 

влошаване на ретинита въвеждащото лечение може да се повтори. При УВФ валганцикловир 

се дозира съобразно стойностите на КК. При пациенти на хемодиализа обаче се препоръчва 

лечението да се проведе с ганцикловир. При лечение с валганцикловир се мониторира ПКК и 

броят на тромбоцитите. Удълженото начално лечение повишава миелотоксичния риск.  

Нежелани  реакции: Диария, гадене, орална кандидоза, болки в горната половина на 

корема, констипация; фебрилитет, лесна уморяемост, цефалгия, грипоподобни симптоми, 

намаляване на т.м., анорексия, дехидратация, кахексия, отоци на краката; неутропения, 

анемия, тромбоцитопения; дерматит, нощно изпотяване, сърбеж; кашлица, назофарингит, 

инфекция на ГДП, диспнея, Pneumocystis carinii пневмония, бронхит, продуктивна кашлица; 

безсъние, замайване, депресия, периферна невропатия, парестезия; ablatio retinae, синузит, 

замъглено зрение; алергични реакции. Таблетките Valcyte не трябва да се трошат, чупят 

или размачкват, защото препаратът се счита за потенциално тератогенен и 

канцерогенен. Трябва да се избягва прекият контакт на счупените или размачканите 

таблетки Valcyte с кожата и лигавиците. Ако това все пак стане, мястото бързо се измива 

обилно със сапун и вода. Очите следва да се промият обилно с чешмяна вода. 

Противопоказания: Свръхчувствителност към валацикловир и ганцикловир; бременност; 

кърмене; деца. 

 

VIEKIRAX® (АТС код: не е определен) (AbbVie SA) – филм-таблетки (оп. по 14 и 56). Всяка 

таблетка съдържа: омбитасвир  – 12.5 mg, паритапревир – 75 mg и ритонавир – 50 mg. 

Продуктът е обект на допълнително постмаркетингово наблюдение.     

Показания: Хроничен хепатит С при възрастни. 

Приложение: Препоръчваната ДД е 1 таблетка по време на хранене 1 път на ден. При 

генотип 1а, 1в и 4 без цироза терапията продължава 12 седмици. При наличие на цироза 

терапията продължава 24 седмици. 

Нежелани реакции: Анемия, безсъние, гадене, сърбеж, астения, хипербилирубинемия, 

аминотрансферазна елевация. Противопоказания: Свръхчувствителност към някоя от 

съставките на продукта; комедикация с амиодарон, хинидин, алфузосин, ерготамин, 

терфенедин*, статини, кветиапин, салметерол, еинил-естрадиол съдържащи контрацептиви; 

тежко УЧФ. 

 

JA5AC Циклични амини за лечние на грип 
 

AMANTADINE (вж. гл. N04BB). Заедно с римантадин се отнася към т. нар. М2 инхибитори. 

Те блокират йонен канал, формиран от протеин М2 (инкорпориран във вирусната мембрана) 

и потискат началната фаза на вирусната репликация („разсъбличането”). М2 инхибиторите са 

активни при грипен вирус А (H1N1, H2N2 и H3N2), но не и при грипен вирус В. Амантадин не е 

активен срещу субтип H5N1(птичи грип). За профилактика на сезонен грип той се приема по 

100 mg на ден в продължение на 28 дни. За лечение на неусложнен грип се назначава в ДД 

200 mg в продължение на 10 дни; ефективността му е максимална при ранно прилагане – 

още в първите 48 h.  

 

RIMANTADINE – INN (АТС код: J05AC02) 

●Remantadin® („Екофарм Груп” АД) – таблетки 50 mg (оп. по 10, 2, 30, 40 или 50 бр.). 

▼При възрастни римантадин има t1/2 25,4 h и СПП 40%. Той претърпява бърз чернодробен 

метаболизъм, като само 25% от приложената доза се екскретира с урината и майчиното 

мляко в непроменен вид. ▲Римантадин потиска в ранен стадий вирусната репликация, 

вероятно като нарушава образуването на вирусната обвивка на грипен вирус А. Има 
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антитоксично действие и при грип, предизвикан от грипен вирус В. Римантадин повлиява М2-

гена на вириона на грипен вирус А. In vitro римантадин инхибира репликацията на трите 

изолирани при хора антигена на подтиповете на грипния вирус А – H1N1, H2N2 и H3N2. 

Римантадин не повлиява имуногенните свойства на инактивираната ваксина за грипния 

вирус от група А. 

Показания: Грип, причинен от различни щамове грипни вируси (особено серотип А2). 

Активен е също спрямо вируса на кърлежовия енцефалит (централноевропейски и руски 

лятно-есенен), принадлежащ към групата Арбовируси. При грип, причинен от висус B, има 

антитоксично действие.  

Рисковa категория за бременност: C. 

Рискова категория за кърмене: L3. 

Приложение: Римантадин се приема орално след хранене. Той е ефективен, ако 

терапията започне в първите часове (24–48 h) от проява на грипните симптоми (миалгия, 

треска, главоболие, отпадналост, хрема). Лечението с римантадин се комбинира с витамин С 

(600 до 1000 mg/24 h орално) и фитостимуланти (напр. Esberitox N – 3 x 2 таблетки на ден). 

При фебрлитет над 38 °С се приемат антипиретици. По преценка на лекуващия лекар 

обикновено след 48–72-ия час може да се включат противокашлични средства, евентуално 

АБС и др.  За лечение на грип у възрастни римантадин се приема по следната схема: I ден 

по 100 mg/8 h, II и III ден – по 100 mg/12 h, IV и V ден – 100 mg/24 h в 1 прием. За същата цел 

FDA препоръчва римантадин да се назначава по 100 mg/12 h в продължение на 5–7 дни.  

При върастни (вкл. ПНВ) с КК ≥10 ml/min МДД римантадин за лечение на грип е 100 mg (= 2 

таблетки).  За профилактика на грип и грипоподобни заболявания при възрастни и деца 

≥11 г. препаратът се предписва в ДД 50 mg в 1 прием в продължение на 10–15 дни или 

повече (докато продължава грипната епидемия).  За лечение на грип при деца на възраст 

от 11 до 14 г. римантадин се предписва по 50 mg/8 h, а на деца от 7 до 10 г. – по 50 mg/12 h. 

Продължителността на терапията е 5 дни.  

Предупреждение: При приемане на римантадин при ПНВ с АХ се засилва рискът от 

развитие на хеморагичен инсулт. При пациенти с епилепсия, приемащи антиконвулсанти, на 

фона на римантадин гърчовият праг се понижава и нараства конвулсивният риск. В този 

случай римантадин се назначава в МДД 100 mg в един прием. 

Взаимодействия: Противогрипната активност на римантадин се засилва при 

комедикация с Vitamin C и имуностимуланти (Esberitox N, Echinacea). Римантадин е 

съвместим in vivo с парацетамол и метамизол, а също с фарингеални и стоматоантисептици. 

Ацетилсалициловата киселина намалява плазмените му концентрации.  

Нежелани реакции: Гастралгия, повръщане, безапетитие, метеоризъм, хипербилирубин-

емия; главоболие, замаяност, световъртеж, нарушена концентрация на вниманието, 

объркване, безсъние, безпокойство, повишена раздразнителност; ортостатична хипотензия; 

атропиноподобни НЛР. При предозиране – по-чести и тежко проявени атропиноподобни НЛР 

(вкл. халюцинации), слята реч, камерни тахиаритмии, атаксия, тремор, гърчове. Аритмиите 

се повлияват с бета-блокери. М-холинолитици не трябва да се използват. Диализни методи 

се препоръчват само при изразена БН. Противопоказания: Повишена чувствителност към 

римантадин или амантадаин, остри чернодробни заболявания, остри и тежки хронични 

бъбречни заболявания, остри чернодробни заболявания, тиреотоксикоза, повишена 

чувствителност към римантадин, кърмене. 

 

J05AE Протеазни инхибитори  
 

 Протеазните инхибитори са пептидоподобни вещества, които се свързват обратимо и 

блокират вирусната протеаза, ензим участващ във формирането на gp120 и gp41. 

Новообразуваните вируси не могат да съзреят и са функционално непълноценни, т.е. не могат да 

заразяват други клетки. При самостоятелно им приложение бързо се развива резистентост и най-често 

се прилагат в комбинация със зидуводин, диданозин и ставудин. 

 

ATAZANAVIR – INN (АТС код: J05AE08) 

●Reyataz® (Bristol-Mayers Squibb EEIG) – капсули по 100, 150, 200 и 300 mg (оп. по 6 и 60 

бр.); перорална прахooбразна субстанция 50 mg/1,5 g  във флакони по 180 g (оп. 1 бр.). 

Блокира HIV протеазата.  
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Показания: За лечение на HIV-инфектирани възрастни, които са преминали 

антиретровирусен терапевтичен курс с други две АРС. 

Приложение: На възрастни пациенти препоръчваната ЕД Reyataz® е 300 mg в 1 p.o. 

прием, заедно с храна. Reyataz® се прилага обикновено в комбинация с ритонавир. В случай, 

че се използва тройната комбинция от Reyataz®, ритонавир и диданозин, последният 

препарат трябва да се приема 2 h след първите два.  

Нежелани реакции: Липодистрофия, анорексия или повишен апетит, 

намаление/увеличение на т.м., тревожност, депресия, нарушение на съня, безсъние, 

цефалгия, амнезия, объркване, сънливост, нарушена походка, пожълтяване на склерите, 

синкоп, хипертония, отоци, палпитации, диспнея, коремна болка, дисария, гадене, 

повръщане, хипербилирубинемия, жълтеница, повишаване серумните нива на 

аминотрансферазите и алкалната фосфатаза, хепатит, алопеция, пруритус, артралгия, 

миалгия, хиперкератининемия, хематурия, протеинурия, нефролитиаза, гинекомастия. 

Противопоказания: Сврухчувствителност към Reyataz® или неговите съставки (помощните 

вещества), умерена до тежка ЧН, бебета и деца до 18 г., комедикация с рифампицин, 

комедикация с ензимни инхибитори на CYP3A4 (астемизол*, терфенадин*, цизаприд*, 

хинидин, ерготамин, дихидроерготамин, мертилергометрин) и продукти съдържащи жълт 

кантарион (Esbericum®, Remotiv®). 

 

DARUNAVIR – INN (АТС код: J05AE10) 

●Darunavir Alvogen® (Alvogen Malta Operations Ltd) – филмирани таблетки по 400 и 600 

mg (оп. по 60 бр.). ●Darunavir Krka® (KRKA, d.d., Novo mesto) – филмирани таблетки по 400, 

600 и 800 mg (оп. по 30, 60 и 90 бр.). ●Darunavir Mylan® (Mylan S.A.S.) – филмирани таблетки 

75 mg (оп. 480 бр.); филмирани таблетки 150 mg (оп. по 60 и 240 бр.); филмирани таблетки от 

300, 400, 600 и 800 mg (оп.  по 30 и 60 бр.). ▲Дарунавир е инхибира димеризацията и 

каталичната активност на HIV-1 протеазата и предотвратява съзряването на вирионите.   

Показания: Дарунавир се прилага едновременно с ниска доза ритонавир плюс други АРС 

за лечение на HIV-1 инфекция, вкл. при възрастни, преминали антиретровирусна терапия и 

деца над 3 г. с т.м. поне 15 kg. При вземане на решение за започване на терапия с 

дарунавир, съчетана едновременно с ниска доза ритонавир, трябва да се обсъди 

провежданото преди това лечение при всеки отделен пациент и видовете мутации, свързани 

с различните АРС. Лечението следва да се ръководи от изследванията на генотипа и 

фенотипа, когато това е възможно. 

Приложение: Не се препоръчва корекция на ДД при пациенти с умерено УЧФ или УБФ. (1) 

Препоръчителната доза дарунавир за възрастни пациенти, на които е прилагана 

антиретровирусна терапия е 600 mg/12 h, приеман едновременно с ритонавир в доза 100 

mg/12 h, с храна. (2) Препоръчителната доза дарунавир за пациенти от 3 до 17 г., на които 

е прилагана антиретровирусна терапия е дадена в следната таблица: 

 

Таблица J10. Дозиранае на дарунавир при деца 

 

Телесна маса (kg) ДД в един прием с храна 

≥ 15 – 29 kg 600 mg дарунавир плюс 100 ритонавир 

≥ 30 – 39 kg 675 mg дарунавир плюс 100 ритонавир 

≥ 40 kg 800 mg дарунавир плюс 100 ритонавир 

 

Взаимодействия: Дарунавир е инхибитор на CYP3A, поради което може да повиши 

плазмените нива на невролептиците, ТЦА, кларитромицина, статините. Очаква се ензимните 

индуктори фенобарбитал, фенитоин и други да понижат пламените му концентрации. 

Нежелани реакции: Чести – ЗД, хипертриглицеридемия, хиперхолестеролемия, безсъние, 

диария, повръщене, болки в корема, елевация на плазмените нива на аминотрансферазите, 

метеоризъм, обрив, сърбеж; редки – намален КК, ксероза, артралгия, хиперхидроза, 

дерматит, стоматит, хейлит, хематемеза, обложен език, ринорея, брадикардия, палпитации, 

зрителни нарушения, безпокойство, обърканост, понижаване броя на неутрофилите, herpes 

simplex, тромбоцитопения, левкопения, анемия. Противопоказания: Свръхчувствителност 

към продукта, кърмене. 

 

DARUNAVIR & COBICISTAT & EMTRICITABINE & TENOFOVIR – INN  
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(АТС код: не е определен)  

●Symtuza® (Janssen-Cilag International N.V) – филмирани таблетки 800 mg/150 mg/200 

mg/10 mg (оп. 30 бр.). Продуктът е обект на допълнително постмаркетингово 

наблюдение. ▲Дарунавир инхибитра димеризацията и каталитичната активност на HIV-1 

протеазата. Кобицистат инхибитра CYP3A и повишава плазмените нива на дарунавир.  

Емтрицитабин е нуклеозиден инхибитор на обратната транскриптаза. Той се фосфорилира 

от клетъчните ензими до емтрицитабин трифосфат, който инхибира репликацията на HIV. 

Тенофовир е нуклеотиден инхибитор на обратната транскриптаза, който се активра чрез 

фосфорилиране вътреклетъчно в дифосфат. Тенофовир дифосфат инхибира репликацията 

на HIV посредством инкорпориране във вирусната ДНК и разкъса ДНК веригата.   

Показания: HIV-1 инфекция при възрастни и деца ≥ 12 г. с т.м. ≤ 40 kg.  Употребата на 

Symtuza се определя от изследване на генотипа. 

Приложение: Препоръчителната ДД е Symtuza 1 таблетка в 1 прием с храна. Не е 

необходимо коригиране на ДД при пациенти с КК ≥ 30 ml/min, с леко или умерено УЧФ. 

Нежелани реакции: Анемия, анорексия, ЗД, влошаване на липидния статус, ярки сънища, 

главоболие, замяност, диария, гадене, поврщане, коремна блка, метеоризъм, остър 

панкреатит, остър хепатит, обрив, сърбеж, уртикария, токсична епидермална некролиза, 

артралгия, миалгия, артралгия, остеонекроза, умора, астения, хиперкреатининемия.  

Противопоказания: Свръхчувствителност към продукта; комедикация с карбамазепин, 

барбитурати, фенитоин, рифампицин, фитопрепарати на жълт кантарион, лопинавир, 

ритонавир, амиодарон, мидазолам, триазолам, силденафил, тадалафил, статини, хинидин, 

кветиапин, сертидол; деца под 12 г., кървене. 

 

FOSAMPRENAVIR CALCIUM  – INN (АТС код: J05AE07) 

●Telzir® (ViiV HealthCare UK Ltd.) – филмирани таблетки 700 mg (оп. 60 бр.). 

Показания: За лечение на СПИН в комбинация с ритонавир (в ниски ДД) и други АРС. 

Фозампренавир е прекурсор на ампренавир и не трябва да се прилага с други лекарства, 

съдържащи ампренавир. 

Приложение: При деца над 6 г. с т.м. поне 39 kg и при възрастни фосампренавир се 

назначава oрално в доза 700 mg през 12 h плюс 100 mg ритонавир 1 път на ден. При 

възрастни пациенти с умерено чернодробно заболяване се приемат 350 mg фосампренавир 

през 12 h плюс 100 mg зидовудин 1 път на ден. 

Противопоказания: Повишена чувствителност към някой от продуктите, комедикация със 

субстрати на CYP3A4 (алфузозин, амиодарон, астемизол*, кветиапин, хинидин, терфенадин*, 

силденафил), комедикация с ензимните инхибитори (ловастатин, симвастатин) или с ензими 

индуктори на същия ензим. 

 

INDINAVIR – INN (АТС код: J05AE02) 

●Crixivan® (MSD) – капсули по 200 mg (оп. 180 бр.) и 400 mg (оп. 180 бр.). ▼Индинавир 

има t1/2 2 h и СПП 60%. Приет на гладно той се резорбира добре, но висококалоричната, 

богата на мазнини и белтъци храна, намалява значително резорбцията му. Индинавир 

блокира HIV-протеазата. Предотвратява деленето на прекурсора на вирусните протеини, 

извършващо се по време на съзряването на новообразуваните вирусни частици. Получените 

незрели вирусни партикули не са инфектабилни и не могат да предизвикат нови цикли на 

HIV-инфекция. Препаратът инхибира незначително еукариотните протеази (ренин, човешки 

катепсин D, човешка еластаза, фактор Xа).  

Показания: HIV-1-инфекция в комбинация с други АРС.  

Рисковa категория за бременност: C. 

Приложение: Орално 1 h преди или 2 h след хранене. При нормална чернодробна и НБФ 

индинавир се назначава по 800 mg/8 h. По-ниска дозировка (600 mg/8 h) се използва при 

болни със съпътстваща ЧН и нефролитиаза или при комедикация с кетoконазол.  

Взаимодействия: Indinavir потиска метаболизма на рифабутин и увеличава плазмените 

му нива. Кетоконазол е по-силен инхибитор на цитохром CYR 3A4 и увеличава плазмените 

нива на противовирусния агент. В случаите на комбинирана терапия на indinavir с didanosine 

се препоръчват 3-часови интервали между приемането на двете лекарства.  

Нежелани реакции (в 5% от наблюдаваните случаи):  Гглавоболие, диария, астения, 

обрив, сетивни нарушения, суха кожа, повръщане, световъртеж, флатуленция, безсъние, 

сърбеж, ксеростомия, коремна болка, киселинна регургитация, миалгия, фармакогенна 
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нефролитиаза (при ДД >2,4 g); в около 10% от случаите – транзиторна хипербилирубинемия, 

увеличение на серумните нива на трансаминазите, намаление на неутрофилите, хематурия, 

протеинурия, кристалурия. Противопоказания: Свръхчувствителност към индинавир; 

комедикация с лекарства, представляващи субстрати на цитохром CYR 3A4  (астемизол*, 

цизаприд*, терфенадин*) поради възможно развитие на тежки аритмии; комедикация с 

анксиолитици поради предизвикване на продължителна седация и дори потискане на 

дихателния център. 

 

NELFINAVIR – INN (ATC код J05AE04) 

●Viracept® (Рош България ЕООД) – филм-таблетки 250 mg (оп. 270 бр.); перорален прах, 

съдържащ 50 mg нелфинавир/g прах, в пластмасови флакони по 144 g, плюс две 

дозировъчни пластмасови лъжички – бяла с вместимост 1 g прах (= 50 mg нелфинавир) и 

синя с вместимост 5 g (= 250 mg нелфинавир). ▼Нелфинавир има Vd 2–7 l/kg, СПП 98% и t1/2 

3,5–5 h. Той се екскретира с жлъчката под форма на метаболити (78%) и в непроменен вид 

(22%). Неговата МПК се измерва 2–4 h след p.o. приемане. Инхибира HIV-1 протеазата.  

Показания: СПИН – самостоятелно или в комбинация с нуклеозидни аналози.  

Приложение: На възрастни нелфинавир се назначава орално в доза 750 mg/8 h по време 

на хранене. На деца на възраст от 3 до 13 г. препаратът се предписва в доза от 20 до 30 

mg/kg 3 пъти на ден по време на хранене или с лека закуска. Пероралният прах може да 

бъде смесван за не повече от 6 h с вода, мляко, пудинг или соево мляко. Дозата трябва да 

бъде точно измерена, като с дръжката на едната лъжичка се заравнява отмерваното 

количесто прах. Деца над 13 г. трябва да приемат по 750 mg (= 3 сини лъжички) 3 пъти на 

ден.  

Рисковa категория за бременност: B.  

Нежелани реакции: Диария (в 19% от случаите), повдигане, повръщане, флатуленция, 

коремни болки; намаляване концентрацията на вниманието, възбуда, депресия, замаяност, 

емоционална лабилност, хиперкинезия, безсъние или сънливост, главоболие, фебрилитет, 

суицидни намерения; кожни обриви, дерматит; хиперлипидемия, хиперурикемия, 

хипогликемия; бъбречна калкулоза, сексуални смущения; анемия, левкопения, 

тромбоцитопения; адинамия, мускулни крампи, миалгия, артралгия, болки в гърба; диспнея, 

фарингит, ринит, синузит; диафореза. Противопоказания: Повишена чувствителност към 

нелфинавир, фенилкетонурия, ЧН; комедикация с астемизол*, терфенадин*, мидазолам, 

триазолам*, чийто метаболизъм протеазният инхибитор намалява. 

 

RITONAVIR – INN (АТС код: J05AE03) 

●Norvir® (Abbott Laboratories Ltd) – меки капсули 100 mg в оранжеви полиетиленови 

флакони с висока плътност, съдържащи по 84 капсули (оп. 4 флакона, респ. 336 капсули); 

перорален разтвор с концентрация 80 mg/ml във флакони по 90 ml (оп. 5 бр.). ●Ritonavir 

Accord® (Accord Healthcare Ltd) – филмирани таблетки 100 mg (оп. по 30 и 120 бр.). 

●Ritonavir Mylan® (Mulan S.A.S.) – филмирани таблетки 100 mg (оп. по 30 и 120 бр.). ▼Има 

t1/2 3−5 h и СПП 98−99%. Ritonavir се метаболизира чрез окисление в системата на 

чернодробния цитохром P450 главно от изоензимите CYP3A4 и в по-малка степен CYP2D6. 

Инхибира HIV-1 и HIV-2 аспартил-протеазите, което води до образуване на морфологично 

незрели частици HIV без инфектогенна активност. Ritonavir проявява много по-висок 

афинитет към HIV-протеазата и много нисък към човешките аспартил-протеази.  

Показания: Болни, инфектирани с HIV-1 с напреднал или прогресиращ имунен дефицит.  

Рисковa категория за бременност: B. 

Приложение: На възрастни и деца >12 г. се назначава по 600 mg/12 h орално по време 

на хранене. Ритонавир се прилага най-вече, за да засили ефекта на други протеазни 

инхибитори, защото инхибира техния метаболизъм. 

Взаимодействия: Дискредитиране на ановулаторния ефект на хормонални 

контрацептиви.  

Нежелани реакции: Повръщане, диария, коремни болки, промени във вкуса, безапетитие, 

дразнене в областта на фаринкса, ксеростомия, оригване, язви по лигавицата на устата; 

парестезии около устните и периферни парестезии, хиперестезия, сънливост (понякога 

безсъние и тревожност), обриви, сърбеж, изпотяване; вазодилатация; астения, главоболие, 

фебрилитет, хиперлипидемия, миалгия, отслабване, намаляване серумните нива на Т4; 

повишаване на гама-глутамилтранспептидазата, креатин фосфокиназата, триглицеридите, 
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холестерола, пикочната киселина, амилазата, глюкозата, общия билирубин; хипокалиемия и 

хипокалциемия; левкопения, понижение на Hb. Противопоказания: Свръхчувствителност 

към Ritonavir или неговите ексципиенти, тежка ЧН, деца <12 г., комедикация с анксиолитици 

(поради засилване на сънотворния ефект и потискане на дишането); комедикация със 

средства с потенциална аритмогенна активност (клозапин, пироксикам, терфенадин*, 

хинидин, пропафенон); комедикация с рифабутин (поради многократно повишаване на 

серумните нива на този антибиотик се развива много по-често увеит). 

 

SAQUINAVIR – INN (АТС код: J05AE01) 

●Invirase® (F.Hoffmannn-La Roche Inc) – твърди капсули 200 mg в стъклени бутилки (оп. 

270 бр.). Саквинавир инхибира HIV протеазите.  

Показания: СПИН (в комбинация с инхибитори на обратната транскриптаза на HIV).  

Рисковa категория за бременност: B. 

Приложение: На възрастни и деца >16 г. се предписва орално по 600 mg/8 h два часа 

след хранене.  

Взаимодействия: Ензимните индуктори (дексаметазон, карбамазепин, рифампин, 

фенитоин, фенобарбитал) понижават плазмените нива на саквинавир, а ензимният 

инхибитор кетоконазол ги повишаваа. Saquinavir е ензимен инхибитор и затова може да 

потисне метаболизма на препаратите астемизол*, терфенадин*, триазолам*, мидазолам и 

Secale алкалоидите, което засилва техните аритмогенни ефекти, свързани с удължаване на 

интервала Q–T.  

Нежелани реакции: Гастралгия, диария, жълтеница, повишена активност на плазмените 

аминотрансферази, главоболие, световъртеж, гърчове, сърбеж, кожни обриви, миалгия, 

фарингит, ринит, хемолитична анемия, тромбофлебит. Противопоказания: Повишена 

чувствителност към саквинавир, излагане на пряка слънчева светлина, комедикация с 

аритмогени. 

 

SIMEPREVIR – INN (АТС код: J05AE14) 

●Olysio® (Janssen-Cilag International N.V.) – капсули 150 mg (оп. по 7 и 28 бр.). Продуктът 

е обект на допълнително постмаркетингово наблюдение. Блокира NS3/4A сериновата 

протеаза в хепатит С вируса и инхибира неговата репликация. Показан е при хроничен 

хепатит С. ДД е 150 mg в 1 прием с храната, в продължение на 12 седмици. Може да 

предизивка гадене, обрив, сърбеж, диспнея, фотосензитивност, хипербилирубинемия. 

 

J05AF Нуклеозидни и нуклеотидни инхибитори на обратната транскриптаза за 
лечение на СПИН 

 

ABACAVIR – INN (АТС код: J05AF06) 

●Ziagen™ (GlaxoSmith Kline) – филм-таблетки 300 mg (оп. 60 бр.); перорален разтвор с 

концентрация 20 mg/ml в полиетиленови флакони по 240 ml (оп. 1 бр. с дозираща спринцовка 

от 10 ml и полиетиленов адаптер за флакона). ▼Абакавир има орална бионаличност 85% и 

t1/2 1,5 h. Той блокира вирусната ДНК полимераза и селективно предотвратява репликацията 

на HIV-1 и HIV-2.  

Показания: СПИН (в комбинация със зидовудин, ламивудин или други АРС).  

Приложение: Абакавир се прилага орално по 300 mg/12 h по време или извън приема на 

храна. При частично запазена бъбречна функция не е необходима промяна в ДД. Не се 

препоръчва приемане на абакавир в крайния стадий на БН. 

Нежелани реакции: В 10% от случаите – гадене, повръщане, диария, сънливост, 

отпадналост; фебрилитет, главоболие, анорексия, алергични реакции в 3% от случаите 

(понякога с тежки мултиорганни поражения), налагащи спирането на терапията; 

лактацидоза. При прием на ЕД от 1200 mg, и ДД до 1800 mg, абакавир не води до развитие 

на НЛР. Противопоказания: Свръхчувствителност към абакавир, тежка ЧН, бременност, 

кърмене. 

 

DIDANOSINE – INN (АТС код: J05AF02) 

●Videx ЕС® (Bristol-Myers Squibb Kft) – ентеросолвентни капсули по 250 и 400 mg (оп. по 30 

бр.). ▼Диданозин  е синтетичен аналог на деоксиаденозина с t1/2 0,6–1,5 h и СПП <5%. 

Резорбцията му се намалява от храната. Той се разпределя добре в тъканите и 
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биологичните течности. В ликвора концентрацията му е 20% от тази в плазмата. Екскретира 

се с урината и при КК <60 ml/min ДД трябва да се намали. Диданозин блокира HIV-вирусната 

ДНК полимераза (обратна транскриптаза).  

Показания: СПИН. Показан за употреба най-често в комбинация с други АРС при HIV 1 

инфекция.  

Рисковa категория за бременност: B.  

Приложение: Диданозин се назначва орално на гладно в доза 200 mg/12 h. На болни с 

т.м. <60 kg той се предписва по 125 mg/12 h, а на деца – по 120 mg/m2/12 h.  

Взаимодействия: При комедикация с флуорохинолони или тетрациклини диданозин се 

приема най-малко 2 h след или преди тях, за да предотвратят ниски плазмени нива на тези 

антибактериални лекарства. Комедикацията с ганцикловир повишава оралната бионаличност 

на диданозина, но понижава тази на ганцикловира.  

Нежелани реакции: Дозозависим фармакогенен панкреатит (изискващ диетичен режим и 

избягване на други панкреатококсични лекарства); неутропения, тромбоцитопения, анемия; 

периферна невропатия, кожни обриви, повишаване плазмените нива на чернодробните 

ензими, диария, главоболие; провокиране на подагрозен пристъп. Противопоказания: 

Свръхчувствителност към съставките на препарата, подагра. 

 

ENTECAVIR MONOHYDRATE – INN (АТС код: J05AF10)  

●Baraclude® (Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG) – таблетки по 0,5 и 1 mg (оп. по 10 и 30 

бр.); перорален разтвор 0,05 mg/ml в полиетиеленова бутилика с обем 210 ml (оп. 1 бр. с 

мерителна лъжичка с означения от 0,5 до 10 ml). ●Entecavir Alvogen® (Alvogen Malta 

Operations Ltd) – филм-таблетки по 0,5 и 1 mg (оп. по 30 и 90 бр.). ●Entecavir Mylan® (Mylan 

S.A.S.) – филмирани таблетки по 0,5 и 1 mg (оп. по 30 и 90 бр.). ▲Ентекавир е нуклеозиден 

аналог на гуанозина. След превръщане в ентекавир трифосфат той инхибира HBV 

полимеразата.   

Показания: Хронична инфекция с вируса на хепатит B при възрастни с: а) компенсирано 

чернодробно заболяване и данни за активна вирусна репликация, персистиращо повишение 

на серумните нива на ALT и хистологични данни за активно възпаление и/или фиброза; б) 

декомпенсирано чернодробно заболяване; в) хронична инфекция с вируса на хепатит B при 

при деца ≥ 2 г., нелекувани с нуклеозиди, с компенсирано чернодробно заболяване, данни за 

активна вирусна репликация и персистиращо повишение на серумните нива на ALT или 

хистологични данни за умерено до тежко възпаление и/или фиброза.  

Приложение: (1) При нелекувани с нуклеозиди възрастни пациенти ентекавир се прилага 

в доза 0,5 mg/24 h в 1 орален прием. При ламивудин-резистентни пациенти ентекавир се 

прилага в ДД 1 mg в 1 прием на празен стомах (2 h преди или след ядне). При 

декомпенсирано чернодробно заболяване препоръчваната доза за възрастни е 1 mg на ден 

на празен стомах. Не е установена оптималната продължителност на терапията с ентекавир, 

но обикновено тя варира от 3–6 до 24 мес. При УБФ се използват по-ниски ДД. (2) Oралният 

разтвор трябва да бъде използван при пациенти с т.м. < 32,6 kg. На деца с т.м. най-малко 

32,6 kg трябва да се предписват 10 ml (= 0,5 mg) перорален разтвор или една таблетка 0,5 

mg веднъж на ден. Трябва да се мониторират периодично плазмените нива на ALT. 

Терапията продължава от 3–6 до 12 мес. 

 
Таблица J11. Дозиране на Baraclude при нелекувани с нуклеозиди деца на възраст от 2 до < 18 г. 

 

Телесна маса (т.м.) Препоръчителна ДД p.o. (разтвор 0,05 mg/ml) 

10 – 14,1 kg 4 ml 

14,2 – 15,8 kg 4,5 ml 

15,9 – 17,4 kg 5 ml 

17,5 – 19,1 kg 5,5 ml 

19,2 – 20,8 kg 6 ml 

20,9 kg – 22,5 kg 6,5 ml 

22,6 – 24,1 kg 7 ml 

24,2 – 25,8 kg 7,5 ml 

25,9 – 27,5 kg  8 ml 

27,6 – 29,1 kg 8,5 ml 

29,2 – 30,8 kg 9 ml 

30,9 – 32,5 kg 9,5 ml 

Най-малко 32,6 kg 10 ml 
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Нежелани реакции: Безвъние, главоболие, замаяност, сънливост, повръщане, гадене, 

диспепсия, диария, обрив, алопеция, умора. Противопоказания: Свръхчувствителност към 

продукта, кърмене. 

 

LAMIVUDINE – INN (АТС код: J05AF05) 

●Epivir™ (GlaxoSmithKiline) – филм-таблетки 150 mg (оп. 60 бр.); перорален разтвор с 

концентрация 10 mg/ml в полиетиленови флакони по 240 ml (оп. 1 бр. с дозираща спринцовка 

от 10 ml и полиетиленов адаптер за флакона). ●Zeffix™ (GlaxoSmithKiline) – филм-таблетки 

100 mg (оп. по 14, 28 и 84 бр.); перорален разтвор с концентрация 5 mg/ml в бутилки по 240 

ml с полипропиленова дозираща спринцовка и адаптер за бутилката (оп. 1 бр). ●Lamivudine 

Teva (Teva Pharma B.V.) – филм-таблетки 100 mg (оп. 30 бр.). ▼Ламивудинът има орална 

бионаличност 80–85%. В черния дроб се превръща във фармакологично активен метаболит 

– ламивудин 5’-трифосфат, който блокира вирусната ДНК полимераза. Ламивудин има 

синергично със зидовудин действие, но повлиява и зидовудин-резистетни HIV-щамове. 

Комбинацията от двете АРС забавя развитието на резистентност.  

Показания: Възрастни и деца над 12 г., инфектирани с HIV, с прогресивна имунна 

недостатъчност (брой на CD4+ клетките 500 mm3). Комбинацията ламивудин/зидовудин (вж. 

Combivir − гл. J05AR) забавя развитието на СПИН и намалява леталитета. Препаратът Zeffix 

е показан за лечение на хроничен активен хепатит тип В, при пациенти над 16 г., особено 

ако лечението с интерферон алфа е неефективно.   

Рисковa категория за бременност: C. 

Рискова категория за кърмене: L2. 

Приложение. При СПИН на юноши и възрастни ламивудин се назнaчава орално по 150 

mg (= 15 ml)/12 h, приет 1 h преди или 2 h след хранене (обикновено едновременно със 

зидовудин, предписан в ДД 600 mg, разделена в 2–3 приема). При хроничен активен 

хепатит тип В препоръчваната ДД Zeffix е 100 mg по време или извън хранене. При 

пациенти със запазен имунитет и прояви на сероконверсия на HBeAg и/или HBsAg може да 

се обсъди прекъсване на лечението със Zeffix. При спиране на терапията трябва да се 

извършват периодични прегледи за прояви на рекурентен хепатит. Серумните концентрации 

на lamivudine се повишават при пациенти с БН, което се дължи на забавения клирънс. В табл. 

J12 се дава дозиране на препарата Zeffix при КК <50 ml/min. 

 

Таблица J12. Дозиране на Zeffix при пациенти с БН (ДД се назначава в 1 прием) 

 

Креатининов клирънc Начална ДД (0,5% разтвор)  Поддържаща доза (ПД) 

от 30 до < 50 ml/min 20 ml (100 mg) 10 ml (50 mg) 

от 15 до 30 ml/min 20 ml (100 mg) 5 ml (25 mg) 

от 5 до 15 ml/min 7 ml (35 mg) 3 ml (15 mg) 

< 5 ml/min 7 ml (35 mg) 2 ml (10 mg) 

 

Взаимодействия: При едновременно приложение на ламивудин и зидовудин последният 

повишава плазмените нива на ламивудин с около 28%, но това не налага промяна в 

дозирането. Вероятността от метаболитни взаимодействия е ниска поради слабата степен на 

метаболизиране в черния дроб (5 до 10%), слабото СПП и почти пълния бъбречен клирънс 

на ламивудин. Възможността за взаимодействия с други лекарства, прилагани 

едновременно, трябва да се има предвид, особено когато основният път на елиминиране е 

активната бъбречна екскреция. Например прилагането на профилактични дози ко-

тримоксазол води до 40% повишаване на екскрецията на ламивудин, дължащо се на 

съдържанието на триметоприм; сулфаметоксазол в този случай не взаимодейства. 

Обикновено не се налага коригиране на дозата на ламивудина, освен при пациенти с БН. 

Едновременното прилагане на ламивудин с високи дози ко-тримоксазол за лечение на 

пневмония, причинена от Pneumocystis carinii или на токсоплазмоза, трябва да се избягва.  

Нежелани реакции: Главоболие, отпадналост, повръщане, диария, коремни болки, 

спазми, безсъние, кашлица, миалгия, панкреатит, парестезии, неутропения, анемия, 

повишаване стойностите на трансаминазите и амилазата в серума. В случай на предозиране 

ламивудин се отстранява чрез хемодиализа. В сравнение с други АРС ламивудин има по-

ниска цитотоксичност към лимфоцитите и моноцитно-макрофагеалните клетъчни линии. 
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Неговият терапевтичен индекс in vitro е висок. Противопоказания: Свръхчувствителност към 

препарата, панкреатит, кърмене; комедикация с ganciclovir или foscarnet* (поради 

недостатъчни клинични проучвания). 

 

STAVUDINE – INN (АТС код: J05AF04) 

●Zerit® (Bristol-Myers Squibb) – капсули по 30 и 40 mg (оп. по 56 бр.); прах във флакони по 

200 ml за приготвяне на перорална суспензия с концентрация 1 mg/ml (оп. 1 бр.). Тимидинов 

аналог. ▼Ставудин има орална бионаличност >80%, СПП <1% и t1/2 1 h. Преминава ХЕБ и 

концентрацията му в ликвора е 55% от този в плазмата. Ставудин е тимидинов аналог, който 

в черния дроб се превръща във фармакологично активен трифосфат, блокиращ HIV-1 

вирусната ДНК полимераза.  

Показания: HIV-инфектирани болни, лекувани продължително време със зидовудин (в 

комбининация с други АРС). 

Приложение: На възрастни ставудин се прилага в доза 40 mg/12 h. При болни с т.м. <60 

kg дозата се приема по 30 mg/12 h. При деца под 30 kg се назначава в ДД 2 mg/kg p.o. 

Нежелани реакции: Главоболие, периферна невропатия, неутропения, тромбоцитопения, 

анемия, артралгия, повишаване плазмените нива на чернодробните ензими, панкреатит, 

липоатрофия. Противопоказания: Повишена чувствителност към лекарствените продукти. 

Да се избягва едновременната му употреба с диданозин поради високата токсичност на 

комбинацията. 

 

TENOFOVIR ALAFENAMIDE FUMARATE – INN (АТС код: J05AF13)  

●Vemlidy® (Gilead Sciences International Ltd) – филмирани таблетки 25 mg (оп. по 30 и 90 

бр.). Продуктът е обект на допълнително постмаркетингово наблюдение. ▼Има СПП 

80% и плазмен полуживот 32 h. ▲Тенофовир алафеманид е аналог на 2‘-дезоксиаденозина. 

В хепатоцитите се хидролизира до тенофофир, който се активира вътреклетъчно до 

фармакологично активен дифосфат. Тенофовир дифосфатът инхибира репликацията на 

хепатит B вируса.   

Показания: Хроничен хепатит B при възрастни и деца > 12 г. с т.м. ≤ 35 kg. 

Приложение: По 25 mg на ден с храна. При повръщане до 60 min след приема на 

препарата, трябва да се приеме още 1 таблетка. Не е необходима корекция на ДД при ПНВ, 

УЧФ и КК ≥15 ml/min.  

Взаимодействия: Тенофовир алафенамид не е CYP инхибитор. 

Нежелани реакции: Диария, повръщане, коремна болка, метеоризъм, флатуленция, 

отпадналост, замаяност, главоболие, сърбеж, обрив, повишение на амиотрансферазите, 

артралгия. Противопоказания: Свръхчувствителност към активното вещество, кърмене, 

лактозна непоносимост. 

 

TENOFOVIR DISOPROXIL – INN (АТС код: J05AF07) 

●Tenofovir Polpharma® (Pharmaceuticals Works Polpharma S.A.) – филмирани таблетки 

245 mg (оп. 30 бр.). ●Tenofovir Sandoz® (Sandoz d.d.) – филмирани таблетки 245 mg (оп. по 

30, 60 и 90 бр.). ●Tenofovir Zentiva® (Zentiva k.s.) – филмирани таблетки 245 mg (оп. 30 бр.). 

▲Тенофовир дизопроксил е предлекарство. Той се превръща в тенофовир (нуклеозид-

монофосфатен аналог), който се конвертира в активния метаболит нуклеозид-дифосфат. 

Последният  инхибитра обратната транскриптаза на HIV-1 и HBV.  

Показания: В комбинираната терапия на HIV-1 инфекция при възрастни и деца от 12 до 

18 г., при които не може да се прилагат АРС от първи ред. При същите възрастови групи 

тенофовир е показан за лечение на хроничен хепатит В. 

Приложение: Препоръчителната доза е 245 mg дневно, приета с храната. 

Нежелани реакции: Главоболие, замаяност, диария, повръщане, обрив; лактатна 

ацидоза и тежка хепатомегалия със стеатоза, обостряния на хепатит, влошаване на 

бъбречната функция, понижена костна плътност, синдром на имунна реактивация.    

 

ZALCITABINE* – INN (АТС код: J05AF03). Снет от употреба (2006 г.) поради тежки НЛР. 

 

ZIDOVUDINE – INN (АТС код: J05AF01) 

●Retrovir® (ViiV Healthcare UK Ltd) – капсули 100 mg  (оп. 100 бр.); ароматизиран ягодов 

сироп без захар с концентрация 10 mg зидовудин/ml във флакони по 200 ml (оп. 1 бр.).  ▼Има 

http://www.bda.bg/images/stories/documents/register/drugs/tmZELN.htm
http://www.bda.bg/images/stories/documents/register/drugs/tmZELN.htm
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орална бионаличност 60–65% и t1/2 1 h. Зидовудин се фосфорилира от клетъчната 

тимидинкиназа до монофосфат, който след това се фосфорилира до ди- и трифосфат от 

клетъчната тимидинкиназа и от неспецифични кинази. Зидовудин трифосфатът е 

едновременно субстрат и инхибитор на вирусната обратна транскриптаза.  Ефектът му върху 

вирусната обратна транскриптаза е 100 пъти по-силен отколкото върху тази на клетките на 

макроорганизма.  

Показания: СПИН (в комбинация с други АРС). Retrovir се използва и при HIV-позитивни 

родилки и новородени, защото намалява утероплацентарната трансмисия на вируса. 

Рисковa категория за бременност: C. 

Приложение: (1) Препоръчваната орална ДД зидовудин при възрастни е от 500 до 600 

mg. Тя се разделя в два или три орални приема. (2) Препоръчваната ДД Retrovir при 

бременни след 14-ата гестационна седмица е 500 mg (респ. 100 mg 5 пъти дневно) орално, 

до започване на раждането. (3) На новородени, чиийто майки са HIV носители, зидовудин 

се прилага орално в доза 2 mg/kg/6 h, като се започне от 12-ия час и се продължи до шестата 

седмица. При деца от 3 мес. до 12 г. препоръчваната ДД зидовудин в комбинация с други 

АРС е от 360 до 480 mg/m2. Тя се разделя на 3 или 4 орални приема.  

Взаимодействия: НСПВЛ, codeine, morphine, oxazepam*, lorazepam*, clоfibrate, cimetidine*, 

dapsone* и inosine, могат да засилят токсичността на zidovudine, чрез конкурентно 

инхибиране на глюкуронирането или директно потискане на хепаталния микрозомален 

метаболизъм. При системно лечение с тези препарати следва да се обсъдят възможните 

нежелани лекарствени Взаимодействия: Нуклеозидният аналог ribavirin антагонизира 

антивирусната активност на zidovudine в условия in vitro. Едновременният прием на двете 

АРС трябва да се избягва. Рискът от развитие на НЛР към zidovudine нараства при 

едновременното му прилагане с потенциално нефротоксични или миелосупресивни 

лекарства (pentamidine*, dapsone*, pyrimethamine*, co-trimoxazole, amphotericin*, flucytosine*, 

ganciclovir, интерферон, vincristine, vinblastine, doxorubicin, хлорамфеникол, парацетамол). 

Нежелани реакции: Повръщане, анорексия, промени във вкуса, болки в корема, диария, 

миалгии, задух, микционни смущения, главоболие, тремор, страхови състояния (от високи 

дози), гърчове, енцефалопатия, кожни обриви, сърбеж, увреждане на черния дроб и 

бъбреците, влошаване на общото състояние, потискане на костно-мозъчната функция 

(дозозависима анемия при 25% от пациентите, гранулоцитопения, тромбоцитопения, 

тромбоцитоза). При болни с дефицит на фолиева киселина и цианокобаламин миело-

токсичността на зидовудина е по-силно проявена. Противопоказания: Неутропения 

(неутрофили <0,75.109/l), Hb <7,5 g/dl, повишена чувствителност към зидовудин. 

 

J05AG Ненуклеозидни  инхибитори на обратната транскриптаза 
 

 Тази група АРС инхибират обратната транскриптаза на HIV-1, без необходимост 

от интрацелуларно активиране (респ. фосфорилиране). 

 

EFAVIRENZ – INN (АТС код: J05AG03)  

●Efavirenz Teva® (Teva Pharma B.V.) – таблетки  600 mg  ●Sustiva® (Bristol-Myers Squibb 

Pharma EEIG). Предлага  се под формата на капсули (жълти и бели по 50 mg, бели − 100 mg, 

жълти − 200 mg), като жълти таблетки с капсуловидна форма (600 mg) и като перорален 

разтвор (30 mg/ml). ▼Ефавиренц има tmax 5 h след орален прием в доза от 100 до 1600 mg, 

СПП 99,5–99,75% и t1/2 40–55 h, уринна екскреция в непроменен вид под 1%. Ликворните му 

концентрации са 3 пъти по-високи от тези в плазмата. Метаболизира се при участие на 

цитохром Р450 до хидроксилирани производни с последващо глюкурониране, индуцирайки 

собствения си метаболизъм. Ефавиренц се отнася към групата на ненуклеозидни 

некомпетитивни инхибитори на обратната транскриптаза на HIV-1. Той не потиска 

съществено обратната транскриптаза на HIV-2, както – и ДНК полимеразите на хазаина. 

Рискът от развитие на кръстосана резистентност между ефавиренц и нуклеозидните 

инхибитори на обратната транскриптаза (ДНК полимераза) е нисък поради различните места 

на свързване върху таргетния ензим. 

Показания: В комбинирата антивирусна терапия на възрастни, юноши и деца, навършили 

най-малко 3 г., носители на HIV-1. Няма достатъчно клинични данни за ефективността на 

препарата при пациенти с напреднало HIV заболяване (респ. болни с CD4 брой < 50 

клетки/mm3) или след неуспешно лечение с протеазен инхибитор.  
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Рискова категория за бременност: C. 

Приложение: С цел намаляване на НЛР от страна на ЦНС се препоръчва ефавиренц да 

се приема през първите 2 до 4 седмици от терапията и при персистиращи оплаквания вечер 

преди лягане. Дългият му плазмен полуживот позволява ДД да се назначи в 1 орален прием. 

Ефавиренц се прилага в комбинация с нуклеозиден инхибитор на обратната транскриптаза, 

със или без протеазен инхибитор. (1) За възрастни препоръчителната ДД е 600 mg. (2) При 

юноши и деца с т.м. 13 до 15 kg ДД ефавиренц е 200 mg; от 15 до 20 kg − 250 mg; от 20 до 25 

kg − 300 mg; от 25 до 32,5 kg − 350 mg;  от 32,5 до 40 kg − 400 mg; над 40 kg − 600 mg. Да се 

приема на празен стомах и без храна, за предпочитане преди лягане. Подобно на всички 

ненуклеозидни некомпетитивни инхибитори на обратната транскриптаза, при монотерапия с 

ефавиренц бързо се развива резистентност. 

Взаимодействия: Ефавиренц е индуктор на CYP3А4. Той не трябва да се прилага 

едновременно с терфенадин*, астемизол*, мидазолам или триазолам*, тъй като може да 

потисне техния метаболизъм и да засили токсичността им, като предизвика сърдечни 

аритмии, трайно седиране или потискане на дишането. Фитопрепарати, съдържащи 

екстракти от жълт кантарион – Hypericum perforatum, могат да понижат плазмените 

концентрации на ефавиренц. Ако ефавиренц се приема едновременно с фенитоин или 

фенобарбитал, съществува възможност за намаляване на плазмените концентрации на 

всеки медикамент. Комбинацията ефавиренц с протеазни инхибитори (нелфинавир, indinavir 

или ritonavir) обикновено се понася добре. Комедикацията на еfavirenz и saquinavir обаче не 

се препоръчва.  

Нежелани  реакции: Kожни обриви при 11,6% от наблюдаваните случаи, замаяност 

(8.5%), повдигане (8%), главоболие (5,7%), отпадналост (5,5%); тежка депресия, суицидни 

намерения и опити, агресивно поведение, параноидни или маниакални реакции; рядко − 

тежки алергични реакции, нарушена координация, атаксия, объркване, ступор, световъртеж, 

повръщане, диария, хепатит, нарушена концентрация, безсъние, повишена тревожност, 

кошмарни сънища, сънливост, възбуда, амнезия, делир; повишение на серумните нива на 

аминотрансферазите, а също – и на общия холестерол с около 10–20%. Противопоказания: 

Свръхчувствителност към ефавиренц  или някоя от съставките му; тежко чернодробно 

заболяване; комедикация с терфенадин*, мидазолам или триазолам*, кърмене. 

 

NEVIRAPINE – INN (АТС код: J05AG01) 

●Viramune® (Boehringer Ingelheim International GmbH) – таблетки 200 mg (оп. по 60 и 100 

бр.). ▼Има орална бионаличност 90%, СПП 50–60%, t1/2 23–45 h. ▲Инхибира обратната 

транскриптаза на HIV-1 (РНК-зависима ДНК полимераза) без необходимост от 

интрацелуларно активиране (фосфорилиране).  

Показания. Включва се в комбинираната терапия на СПИН.  

Рисковa категория за бременност: C. 

Приложение: Дозата за възрастни през първите 14 дни е 200 mg/24 h орално, а след 

това по 200 mg/12 h (в комбинация с други АРС).  

Нежелани реакции >10%: Главоболие, хиперпирексия, кожни обриви, диария, 

неутропения; <10% – улцерозен стоматит, гадене, коремни болки, анемия, хепатит, 

периферна невропатия, парестезии, миалгия; <1% – тромбоцитопения. 

 

J05AH Невраминидазни инхибитори за лечение на грип 
 

OSELTAMIVIR – INN (АТС код: J05AH02) 

●Ebilfumin® (Actavis Group PTC ehf.) – капсули по 30, 45 и 75 mg (оп. по 10 бр.). ●Tamiflu® 

(F.Hoffmann-La Roche) – капсули по 30, 45 и 75 mg (оп. по 10 бр.); прах за приготвяне на 

перорална суспензия с концентрация 12 mg/ml в бутилка с обем 100 ml (оп. 1 бр. с 

пластмасов дозатор). Суспензията се приготвя с 52 ml преварена вода, като фармацевтът 

отбелязва на етикета датата на приготвяне. Една бутилка с приговена суспензия (75 ml) 

съдържа 900 mg озелтамивир (= 12 mg/ml). Тя има срок на годност 10 дни при съхранение 

при темература под 25 °С. Тамифлу се отпуска още под форма на прах за приготвяне на 

перорална суспензия с концентрация 6 mg/ml в бутилка. Тринадесетте грама прах, съdържащ 

се в бутилката, се смесват с 55 ml преварена и охладена вода в аптекaта. Към тази опаковкa 

има пластмасова мерителна каничка с вместимост 55 ml и пластмасови дозатори съответно 

от 3 и 10 ml. Суспензия с концентрация 6 mg/ml в аптеките може да се приготви и от 
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капсулите съгласно указанията на F.Hoffmann-La Roche, описани в КХП, включваща 202 стр. 

▼Приложен орално oseltamivir има добра СЧ резорбция. В черния дроб той се превръща в 

активен метаболит − oseltamivir carboxylate, чиято бионаличност е 80%. Максимална 

концентрация в плазмата се достига след 3−4 h, а t1/2 е 6−10 h. Чернодробни увреждания не 

компрометират метаболизма; oseltamivir и oseltamivir carboxylate се екскретират с урината. 

Oseltamivir е предшественик на мощен и селективен инхибитор на невраминидазните ензими 

на вируса на грипа. Вирусните невраминидази са необходими за освобождаване на 

новообразуваните вирусни частици от инфектираните клетки и дисеминиране на инфекцията 

в други клетки на хазаина. ▲Активният метаболит – оseltamivir carboxylate инхибира 

невраминидазите на грипните вируси A и  B. Той намалява също разпространението на 

грипните вируси А и В, като инхибира освобождавнето им от инфектираните клетки.   

Показания: За лечение и профилактика на грип при възрастни и деца, вкл. доносени 

новородени. Озелтамивир не замества противогрипната ваксинация. 

Рисковa категория за бременност: C. 

Рискова категория за кърмене: L3.   

Приложение: Лечението на грип с озелтамивир започва през първия или втория ден от 

появата на симптомите. Той се назначава орално. Приема се със или без храна, но 

приемането му с храната може да подобри неговата поносимост при някои пациенти. (1) За 

лечение на грип на възрастни и деца над 13 г. с КК над 60 ml/min се предписва в доза 75 

mg/12 h в продължение на 5 дни. За профилактика на грип oseltamivir се прилага в ДД 75 mg 

в 1 прием, най-малко в продължение на 10 дни. Профилактиката трябва да започне до 48 h 

след контакта с грипно болни. Безопасността и ефективността на продукта е клинично 

доказана при ежедневното му приемане в ДД 75 mg в продължение на 6 седмици. (2) При 

възрастни и деца над 13 г. с КК от 30 до 60 ml/min за лечение на грип oseltamivir се приема в 

доза 30 mg/12 h 5 дни, а за профилактика – 30 mg/24 h в продължение на 10 дни. При КК от 

10 до 30 ml/min за лечение на грип той се приема в доза 30 mg суспензия/24 h 5 дни, а за 

профилактика – 30 mg/48 h в продължение на 10 дни. При УЧФ ДД не трябва да се променя. 

(3) За лечение на грип при деца от 1 до 12 г. се използва суспензията Tamiflu с концентрация 

12 mg/ml. Лечението е 5 дни и в зависимост от т.м. еднократните дози (които се приемат през 

12 h), са: <15 kg – 30 mg; от 15.1 до 23 kg – 45 mg; от 23.1 до 40 kg – 60 mg; > 40.1 kg – 75 mg. 

По време на епидемия профилактично озелтамивир се приема 10 дни в същите еднократни 

дози в зависимост от възрастта  на детето, но само един път дневно (профилатичната ДД е 

два пъти по-малка от лечебната ДД). (4) Препоръчваната ДД озелтамивир при деца от 0 до 

12 мес. за лечение е 3 mg/kg/12 h в продъжение на 10 дни, а за профилактика при контакт с 

грипно болни е 3 mg/kg/24 h в продъжение на 10 дни.  

Взаимодействия: Oseltamivir се превръща в активно съединение от чернодробните 

естерази. В литературата има малко данни за лекарствени взаимодействия, свързани с 

конкуриране на естеразите. Нито oseltamivir, нито неговият активен метаболит са добри 

субстрати на CYP450 оксидазите. Комедикацията с парацетамол, АСЕ инхибитори, H2-

блокери, бета-блокери, ГКС, инхалаторни бронходилататори, НСПВЛ или антибиотици не 

променя плазмените му концентрации.  

Нежелани реакции: Гадене, повръщане, диария; фебрилитет, лабиален херпес, 

главоболие, хрема, конюнктивит, кашлица, болки в гърлото и гърдите; абдоминални болки; 

замайване, безсъние, кошмарни сънища, зрителни нарушения, световъртеж; лесна 

уморяемост; много рядко – дерматит, последвани от обрив предимни в горната част на 

лицето с червен или пурпурен цвят, говорни проблеми, халюцинации, гърчове. Има 

съобщения, че при деца НЛР са по-чести. За не малка част от сериозните НЛР обаче е 

твърде спорно да се определи до колкоте са предизвикани от грипния вирус или 

озелтамивир. Противопоказания: Повишена чувствителност към препарата или сорбитол 

(помощно вещество) . 

 

ZANAMIVIR – INN (АТС код: J05AH01) 

●Relenza® Rotadisk (GlaxoGroup Ltd) – ротадиск, разделен на четири еднакви и 

равномерно разполжени гнезда от двойно амуминиево фолио. Всяко гнездo съдържа 5 mg 

прахова смес от занамивир и 20 mg лактоза. Една доза включва съдържанието на две 

гнезда от ротадиска. Препаратът се инхалира с пластмасовото устройство Diskhaler (оп. 

20 бр.). ▼След орално инхалиране zanamivir се разпредя във високи концентрации в 

дихателните пътища, където достига до мястото на инфекцията. Той се отлага в най-голяма 
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степен в белия дроб и орофаринкса, съответно в 13,2% и 77,6% от приетата доза. Неговият 

плазмен полуживот е между 2,6 и 5 h. Екскретира се 100% непроменен с урината. При 

терапевтични ДД от 20 mg zanamivir инхалаторната бионаличност на препарата е ниска (от 

10% до 20%) и не се очакват значими системни ефекти. При пациенти с остра БН има 

възможност за повишени серумни концентрации, но zanamivir има голяма терапевтична 

ширина и не е необходима промяна в ДД. Zanamivir е мощен и високоселективен инхибитор 

на невраминидазата, локализирана на повърхността на грипния вирус. Вирусната 

невраминидаза подпомага освобождаването на новообразувани вируси от инфектираните 

клетки. Невраминидазата може да улесни преминаването на грипния вирус от мукозата към 

повърхността на епителните клетки, както и вирусното инфектиране на други клетки. В 

условия in vitro и in vivo инхибирането на този ензим предотратява репликацията на грипни 

вируси тип А и тип В, като блокира също, всички познати субтипове невраминидаза на грипни 

вируси тип А. Zanamivir проявява своята активност извънклетъчно. Той ограничава 

разпространението на грипни вируси тип А и тип В като инхибира излизането на грипни 

вириони извън респираторните епителните клетки. Репликацията на грипния вирус 

протича в повърностния епител на дихателните пътища.  

Показания: Грип тип А и тип В. Подходящ е за деца над 12 г. и възрастни. 

Рискова категория за кърмене: L3. 

Приложение. Лечението със Zanamivir трябва да започне още през първите 24–48 h от 

появата на грипните симптоми. То се комбинира с витамин С и фитостимуланти (Esberitox N, 

Echinacea и др.). При фебрлитет над 38 °С се приемат антипиретични аналгетици. По 

преценка се включват противокашлични средства, АБС и др. При деца над 12 г. и възрастни 

zanamivir се инхалира през устата с инхалатор Diskhaler. За лечение на грип zanamivir се 

инхалира два пъти на ден (сутрин и вечер) по 5 mg. Лечението трябва да започне в първите 

48 h и да продължи 5 дни. За профилактика на грип по време на рисковия период той се 

назначава веднъж дневно по две инхалации (2 х 5 mg) в продължение на 28 дни. В случай на 

късно направена противогрипна ваксинация zanamivir се предписва в продължение на 2 до 4 

седмици. Това е необходимо с цел да се избегне развитие на грипна инфекция, докато се 

прояви ефектът на ваксината. Не е нужна промяна в ДД при ПНВ и тези с бъбречна или ЧН. 

Взимодействия. Zanamivir не се свързва с плазмените протеини и не се метаболизира в 

черния дроб. По тази причина не се очакват клинично значими лекарствени Взаимодействия: 

Нежелани реакции. След орално инхалиране zanamivir се понася добре. 

Противопоказания: Свръхчувствителност към някоя от съставките на продукта. 

 

J05AR Комбинирани антивирусни лекарства за лечение на СПИН 
 

 Броят на HIV-инфектираните постоянно се увеличава. Само в САЩ (2015) те са над 1,2 млн. 

Нелекуваните HIV-инфектирани развиват СПИН. Това променя качеството на живот и го скъсява 

значително.  

 Заразяването със СПИН става с кръв, кръвни продукти, сексуални секрети и майчино мляко, 

съдържащи HIV. Вирусът се фиксира към CD4-рецепторите на лимфоцитите, макрофагите и 

дендритите и прониква в кръвта, лимфоидните органи (респ. ретикулоендотелната система) и ЦНС. 

Основните показания за терапия на СПИН включват: 

 Наличие на отделни симптоми на СПИН 

 Анамнестични данни за възможно заразяване със СПИН 

 СПИН-носителство у бременни 

 CD4 < 350 клетки/mm3 

 HIV RNA (РНК) > 55 000 копия/ml 

 Сигурни остри симптоми на СПИН 

 Антиретровирусните средства (АРС) включват: нуклеозидни и нуклеотидни инхибитори на 

вирусната ДНК полимераза (обратна транскриптаза), ненуклеозидни инхибитори на вирусната ДНК 

полимераза, протеазни инхибитори, корецепторни инхибитори, интегразни инхибитори, 

комбинирани препарати. 

 Лечението на СПИН е комбинирано. То  удължава и подобрява качеството на живот на 

пациентите. При СПИН се прилагат също лекарства за профилактика и лечение на 

опортюнистичните инфекции. (1) Пневмониите, причинени от Pneumocystis carinii, се овладяват с 

високи дози ко-тримоксазол. (2)  Езофагеалната и орофарингеалната кандидоза и криптококовият 

менингит се лекуватс флуконазол. (3) Профилактиката на дисеминирана инфекция, причинена от MAC 
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(с честота ≤ 40%), се извършва с Rifabutin. (4) Прилагат се също лекарства, намаляващи или 

предотвратяващи някои НЛР на AРC като анемия, главоболие, повръщане, полиневрити и др.  

 

ABACAVIR & LAMIVUDINE (ATC код: J05AR02) 

●Abacavir/Lamivudine Sandoz® (Sandoz d.d.) – филм-таблетки, съдържащи 600 mg 

абакавир и 300 mg ламивудин (оп. по 30 и 60 бр.). ●Abacavir/Lamivudine Vale® (Vale 

Pharmaceuticals Ltd) – филм-таблетки, съдържащи 600 mg абакавир и 300 mg ламивудин (оп. 

по 30 и 90 бр.). ●Kivexa® (ViiV Healthcare UK Ltd.) – филм-таблетки, съдържащи 600 mg 

абакавир и 300 mg ламивудин (оп. по 30 и 90 бр.).   

Показания: В комбинираната терапия на СПИН.  

Приложение: При деца над 12 г. и върастни с т.м. ≥ 40 kg се приема в ДД 1 таблетка, със 

или без храна. 

Противопоказания: Повишена чувствителност към някоя от съставките на продукта, 

тежко чернодробно заболяване, пациенти с т.м. < 40 kg, носители на HLA-B*5701 алел. 

 

ATAZANAVIR & COBICISTAT – INN (ATC код: J05AR15) 

●Evotaz® (Bristol-Mayers Squibb Pharma EEIG) – филмирани таблетки (оп. по 30 и 90 бр.). В 

1 таблетка се съдържат: атазанавир – 300 mg и кобицистат – 150 mg. ▲Атазанавир Блокира 

HIV протеазата (обратна транскриптаза). Кобицистат отслабва метаболизма на 

атаназавир и повишава плазмените му нива. 

Показания: За лечение (в комбинация с други АРС) на пациенти, инфектирани с HIV-1, но 

при отсътвие на известни мутации, свързани с резистентност към атазанавир. 

Приложение: Препоръчваната ДД на възрастни е 1 таблетка, приета по време на 

хранене.  

Нежелани реакции (1 до 10%): жълтеница, УЧФ; УБФ; често тежки кожни обриви и 

мукозити (отзвучаващи обикновено след 2 седмици); хипергликемия; повишена склонност 

към кървене при съпътстваща хемофилия. 

 

COMBIVIRTM (АТС код: J05AR01) (GlaxoSmithKiline) – филм-таблетки (оп. 60 бр.), съдържащи 

по 150 mg ламивудин и 300 mg зидовудин. Зидовудин и ламивудин са мощни селективни 

инхибитори на репликацията на HIV-1 и HIV-2. Комбинацията ламивудин/зидовудин 

увеличава броя на CD4+ клетките при болни с HIV-1 инфекция, забавя в значителна степен 

развитието на СПИН и леталитета. Същата комбинация забавя развитието на резистентност. 

Показания: За лечение на възрастни и деца >12 г., инфектирани с HIV, с прогресиращ 

имунодефицит (CD4+ клетки до 500/mm3). Клиничните данни показват, че ламивудин в 

комбинация със зидовудин и режимите на лечение, съдържащи ламивудин/зидовудин, водят 

до значително намаление на риска от развитие на болестта и смъртността. 

Приложение. На деца над 12 г. и възрастни Combivir се назначава по 1 филм-таблетка/12 

h, приета преди или по време на хранене. При КК до 50 ml/min се използват по-ниска ДД.  

Нежелани реакции: Главоболие, отпадналост, гадене, диария, повръщане, СЧ колики, 

безсъние, кашлица, миалгия, артралгия, панкреатит, периферна невропатия (или 

парестезии), неутропения и анемия (в някои случаи и двете в остра форма), 

тромбоцитопения, преходно повишаване серумните нива на чернодробните ензими (AST, 

ALT) и амилазата. Противопоказания: Пациенти със свръхчувствителност към ламивудин 

или зидовудин; пациенти с анормално нисък брой неутрофили (<0,75.109/l) или анормално 

ниски нива на Hb (<7,5 g/dl, респ. 4,65 mmol/l). 

 

DARUNAVIR & COBICISTAT (АТС код: J05AR14) 

●Rezolsta® (Janssen-Cillag International N.V.) – филмирани таблетки, съдържащи по 800 mg 

дарунавир и 250 mg кобицистат (оп. 30 бр.). Продуктът е обект на допълнително 

постмаркетингово наблюдение. Дарунавир е протеазен инхибитор, който обаче е субстрат 

на CYP3A4. Кобицистат е силен инхибитор на CYP3A4, допринасящ за увеличаване на 

оралната бионаличност на дарунавир и удължавне на неговия плазмен полуживот. 

Показания: В комбинация с други АРС за лечение на СПИН, причинен от HIV-1 при 

пациенти на ≥ 18 г. 

Приложение: Продуктът се прилага въз основа на резултата от генотипното изследване. 

Препоръчваната орална доза е 1 таблетка 1 път на ден с храната. 
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Противопоказания: Повишена чувствителност към продукта; тежко УЧФ; комедикация с 

ензимни индуктори (поради силно отслабване на терапевтичния ефект) – карбамазепин, 

фенитоин, фенобарбитал, рифампицин, фитопродукти на H. perforatum; едновременно 

приложение с лекарства, които засилват в голяма степен НЛР на Rezolsta (терфенадин*, 

ерго-деривати, кветиапин, сертиндол, триазолам*, мидазолам, силденафил, симвастатин, 

ловастатин, тромбоцитни антиагреганти); деца, кърмене. 

 

EMTRICITABINE & TENOFOVIR DISOPROXIL (АТС код: J05AR03)  

●Emtricatabine/Tenofovir disoproxil Krka® (KRKA, d.d., Novo Mesto) – филмирани 

таблетки, съдържащи 200 mg емтрицитабин и 245 mg тенофовир дизопрохил (оп. по 30 и 90 

бр.). ●Emcitrabine/Tenofovir disoproxil Mylan® 200 mg/245 mg (Mylan S.A.S.) – филмирани 

таблетки (оп. по 30, 90 и 100 бр.). Всяка таблетка съдържа 200 mg емцитрабин и 245 mg 

тенофовир. ●Emtricatabine/Tenofovir disoproxil Zentiva® (Zentiva k.s.) – филмирани 

таблетки, съдържащи 200 mg емтрицитабин и 245 mg тенофовир дизопрохил (оп. по 30 и 90 

бр.). ●Emcitrabine/Tenofovir Sandoz® 200 mg/245 mg (Sandoz d.d.) – филмирани таблетки 

(оп. по 30, 90 и 100 бр.), съдържащи съответно по 200 mg емцитрабин и 245 mg тенофовир. 

Продуктите са обект на допълнително постмаркетингово наблюдение. ▲Eмцитрабин и 

тенофовир са АРС, съответно аналози на цитидина и аденозина. След фосфирилиране те се 

активират и инхибират обратната транскриптаза на HIV-1.   

Показания: Комбинирана терапия на възрастни, инфектирани с HIV-1. 

Приложение: ДД е 1 таблетка в 1 орален прием. Ако е пропусната една доза от 

препарата в рамките на 12 h, тя трябва да се приема възможно най-скоро и терапията 

продължи по обичайната терапевтична схема. Ако през първите 60 min след приема на 

продуката пациентът повърне, той следва да приеме втора доза. Не е нужно адаптиране на 

дозата при ПНВ, както и при болни с УЧФ. При КК от 30 до 49 ml/min обаче препаратът се 

приема в доза 1 таблетка/48 h. Eмцитрабин/тенофовир се приема по време на хранене, като 

таблетката се разтвори в 100 ml вода, портокалов или грозодв сок. 

Нежелани реакции: Неутропения, анемия, астения хипофосфатемия, хипокалиемия, 

хипергликемия, хипертриглицеридемия, безсъние, кошмари, главоболие, замаяност, диария, 

гадене, повръщане, абдоминална болка, елевация на плазмените амилазни нива, на 

аминотрансферазите и креатинкиназата, хибербилирубинемия, везикулозни и пустулозни 

обриви, сърбеж, уртикария, рядко – панкретит, хепатит, рабдомиолиза, УБФ (хиперкреатин-

инемия, протеинурия, синдром на Fanconi, интерстициален нефрит, нефрогенен безвкусен 

диабет), лактатна ацидоза. Противопоказания: Свръхчувствителност към емцитрабин или 

тенофовир, КК под 30 ml/min, лица под 18 г. (поради отсъствие на клинични изследвнания). 

 

EVIPLERA® 200 mg/25 mg/245 mg (АТС код: J05AR08) (Gilead Sciences International Ltd) – 

филмирани таблетки в бутилки (оп. по 30 и 90 бр.). Всяка таблетка съдържа: emtricitabine – 

200 mg, rilpivirine – 25 mg и tenofovir – 245 mg. Продуктът е обект на допълнително 

постмаркетингово наблюдение. ▲Емтрицабин и тенофофир са нуклеотизидни инхибитори 

на обратната транскриптаза. Рилпивирин е ненуклеозиден инхибитор на същия ензим с 

висока антиретровирусна активност и значително подобрен профил на безопасност в 

сравнение с препарати от този клас (напр. ефавиренц).  

Показания: За лечение на възрастни, инфектирани с HIV-1 без мутации, свързани с 

резистентност към инхибитори на обратната транскриптаза и с вирусно натоварване ≤ 100 

000 HIV-1 РНК копия/ml. Изборът на Евиплера трябва да се основава на генотипно 

изследване и/или анамнестични данни за резистентност. 

Приложение: Препоръчителната ДД за възрастни е 1 таблетка в един прием с храна. Ако 

пациентът повърне в рамките на 4 h след приема на препарата, той трябва да се приеме 

втора таблетка с храна. При комедикация с рифабутин (ензимен индуктор) се препоръчва 

заедно с Евиплера да се приема допълнително 1 таблетка от 25 mg рилпивирин дневно през 

целия курс на комедикацията. 

Предупреждения и предпазни мерки: Евиплера не изследван клинично при ПНВ, а 

също при лица под 18 г. Ако лечението с Eviplera бъде прекратено при болни, коинфектирани 

с HIV и вируса на хепатит B (HBV), те трябва да бъдат следени за доказателство за 

обостряне на хепатита. 

Противопоказания: Повишена чувствителност към компонентите на Евиплера; 

комедикация с мощни индуктори на CYP3A4 – карбоксамиди, барбитурати, хидантоини, 
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рифамицини, протонни инхибитори, дексаметазон (освен ако се касае за еднократна 

апликация), фитопродукти на жълтия кантарион, понижаващи значително плазмените нива 

на рилпивирин. 

 

GENVOYA® (АТС код: J05AR18) (Gilead Sciences International Ltd) – филмирани таблетки в 

бутилки (оп. по 30 и 90 бр.). Продуктът е обект на допълнително постмаркетингово 

наблюдение. ▲В 1 таблетка се съдържат: elvitegravir – 150 mg, cobicistat – 150 mg, 

emtricitabine – 200 mg и tenofovir – 10 mg. Elvitegravir блокира вирусната интеграза и отслабва 

репликацията на HIV-1. Cobicistat отслабва метаболизма на elvitegravir и повишава неговите 

плазмени нива. Tenofovir и emtricitabine блокират обратната вирусна транскриптаза и 

намаляват количеството на циркулиращия в кръвта HIV-1. Genvoya не лекува HIV-1 и СПИН, 

но забавя зачително увреждането на имунната система и развитието на опортюнистични 

инфекции. Подобрява качеството и удължава живота на пациентите. 

Показания: За лечение на деца над 12 г. (с т.м. > 35 kg) и възрастни, инфектирани с HIV-1 

без известни мутации, свързани с резистентност към клас "интегразни инхибитори", 

емтрицитабин или тенофовир.  

Взаимодействия: Genvoya повишава плазмените концентрации на алфузосин и 

предизвиква хипотензия.  Ензимните индуктори на на CYP3A4 (карбамазепин, фенобарбитал, 

фенитоин, препарати на жълтия кантарион) понижават плазмените нива на Genvoya и 

отслабват терапевтичния отговор. Genvoya потенцира НЛР, предизвикани от статините 

(ловастатин, симвастатин), инхибиторите на PDE5 (силденафил) и мидазолам.  

Нежелани реакции: Гадене, отпадналост, замаяност, диария, главоболие, лактатна 

ацидоза, тежка хепатомегалия със стеатоза, обостряне на хепатит B, костна деминерали-

зация. Противопоказания: Свръхчувствителност към продукта, КК под 30 ml/min, тежка ЧН, 

комедикация с други АРС или със силни ензимни индуктори и инхибитори на CYP3A4. 

 

LAMIVUDINE & RALTEGRAVIR (ATC код: J05AR16) 

●Dutrebis® (MSD) – филмирани таблетки (оп. 60 бр.). В 1 таблетка има: ламивудин 150 mg 

и ралтегравир 300 mg). ▲Ламивудин е нуклеозиден аналог, който блокира вирусната обратна 

транскриптаза, а ралтегравир блокира интегразта, необходима за вирусната репликация . 

Показания: В комбинация с други АРС за лечение на СПИН, предизвикан от HIV-1, при 

възрастни и деца над 6 г. с т.м. ≥ 30 kg. 

Приложение: По 1 таблетка 2 пъти на ден. Нежелани реакции  (1 до 10%): Главоболие, 

гадене, общо неразположение, отпадналост, диария, кашлица. 

 

LOPINAVIR & RITONAVIR (ATC код: J05AR10) 

●Kaletra® (AbbVie Ltd) – перорален разтвор 60 ml в бутилки (оп. 5 бр. с мерителна 

спринцовка). В 1 ml разтвор се съдържат: лопинавир − 80 mg и ритонавир − 20 mg. ●Kaletra® 

100 mg/25 mg (AbbVie Ltd) – филмирани таблетки (оп. 60 бр.). Всяка таблетка съдържа: 

лопинавир − 100 mg и ритонавир − 25 mg. ●Kaletra® 200 mg/50 mg (AbbVie Ltd) –  филмирани 

таблетки (оп. 120 и 360 бр.). Всяка таблетка съдържа: лопинавир − 200 mg и ритонавир − 50 

mg. ●Lopinavir/Ritonavir Accord® 200 mg/50 mg  − филмирани таблетки (оп. 40, 60 и 120 бр.). 

Всяка таблетка съдържа 200 mg лопинавир и 50 mg ритонавир. ●Lopinavir/Ritonavir Mylan® 

100 mg/25 mg (Mylan S.A.S.) − филмирани таблетки (оп. 60 бр.). Всяка таблетка съдържа: 

лопинавир − 100 mg и ритонавир − 25 mg. ●Lopinavir/Ritonavir Mylan® 200 mg/50 mg (Mylan 

S.A.S.) − филмирани таблетки (оп. 120 и 360 бр.). Всяка таблетка съдържа: лопинавир − 200 

mg и ритонавир − 50 mg. ▼Lopinavir, приложен самостоятелно oрално без ritonavir, има много 

ниска резорбция. Lopinavir се метаболизира от CYP3A4, но този процес е много чуствителен 

към инхибиране от ritonavir. За да се преодолее ниската орална бионаличност се използва 

фиксирана комбинация между lopinavir и ritonavir в съотношение 4:1. Измерените плазмени 

концентрации след орално прилагане са в отношение 20:1, поради инхибирания 

метаболизъм на lopinavir. Метаболитите на комбинирания препарат се елиминират с 

фекалиите. ▲Като блокират HIV протеазата, двете съставки на комбинирания препарат 

предотвратяват разцепването на вирусните полипротеинови прекурсори до индивидуални 

белтъци. По този механизъм се образуват незрели и неинфектабилни вирусни частици.  

Показания: Лечение на инфектирани с  HIV-1 възрастни и деца над 2 г. в комбинация  с 

други АРС.  
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Приложение: (1) Таблетките трябва да се поглъщат цели по едно и също време на деня, 

със или без храна. При възрастни и юноши се препоръчва по 1 таблетка 

лопинавир/ритонавир 200 mg/50 mg два пъти на ден. Оралният разтвор е подходящ за 

пациенти със затруднено преглъщане. (2) При деца с т.п. > 1.4 m2 и т.м. > 35 kg или по-

голяма се препоръчва по 1 таблетка лопинавир/ритонавир 200 mg/50 mg два пъти на ден. (3) 

При деца с т.м. от  25 до 35 kg се препоръчва по 3 таблетка лопинавир/ритонавир 100 mg/25 

mg два пъти на ден. (4) При деца с т.м. от  15 до 25 kg се препоръчва по 2 таблетка 

лопинавир/ритонавир 100 mg/25 mg два пъти на ден. (5) При деца с т.п. < 1.4 m2 и т.м. от 

15 до 40 kg се препоръчва използването на оралния разтвор Kaletra. Той съдържа 42% 

алкохол, което трябва да се има предвид при болни с чернодробни заболявания, епилепсия, 

алкохолизъм и др. Съдържанието на фруктоза прави Kaletra неприложим при болни с 

наследствена фруктозна нетолерантност. На деца над 2 г. оралният разтвор Kaletra се 

назначава в доза 230 mg лопинавир/57.5 mg ритонавир/m2.  

 

Телесна повърхност в m2 = (ръст в cm Х т.м. в kg)/3600 

 

Ориентировъчно ЕД Kaletra, която трябва да се приема прално два пъти на ден под 

форма на разтвор е съответно: 0.7 ml (при т.п. 0.25 m2), 1.2 ml (при т.п. 0.40 m2), 1.4 ml (при 

т.п. 0.50 m2), 2.2. ml (при т.п. 0.75 m2), 2.3 ml (при т.п. 0.80 m2), 2.9 ml (при т.п. 1.00 m2), 3.6 ml 

(при т.п. 1.25 m2), 3.7 ml (при т.п. 1.3 m2), 4 ml (при т.п. 1.4 m2), 4.3 ml (при т.п. 1.5 m2) и 5 ml 

(при т.п. 1.7 m2).  

Взаимодействия: Kaletra не трябва да се прилага едновременно с astemizole*, 

terfenadine*, midazolam, triazolam*, amiodarone*, ерготаминови алкалоиди (напр. ergotamine, 

dihydroergotamine, ergonovine и methylergonovine), flecainide* или propafenone. Като ензимен 

индуктор рифампицин може да предизвика значително понижение на плазмените 

концентрации и терапевтичния ефект на lopinavir.  

Нежелани  реакции: Диария (при 14% от случаите), гадене (6%), астения  (4%), 

главоболие (3%), абдоминална болка (2,5%), повръщане (2%); рядко – панкреатит. Съобщава 

се за обриви при ≥ 2% от децата, запек, ксеростомия, втрисане, хепатомегалия, вкусови 

нарушения, повръщане. Противопоказания: Пациенти с доказана свръхчувствителност към 

lopinavir или ritonavir, тежка ЧН, бременност, кърмене. 

 

ODEFSEY® 200 mg/25 mg/25 mg (АТС код: J05AR19) (Gilead Sciences International Ltd) – 

филмирани таблетки в бутилки (оп. по 30 и 90 бр.). В 1 таблетка се съдържат: emtricitabine – 

200 mg, rilpriviirine – 25 mg и tenofovir – 25 mg. Продуктът е обект на допълнително 

постмаркетингово наблюдение. ▲Емтрицитабин е нуклеозиден инхибитор на обратната 

транскриптаза на HIV-1, а тенофовир е нуклеотиден инхибитор на същия ензим. Рилпивирин 

е ненуклеозиден (респ. некомпетитивен) инхибитор на обратната транскриптаза на HIV-1. 

Показания: За лечение на деца над 12 г. с т.м. ≤ 35 kg и възрастни, инфектирани с HIV-1, 

но без известни мутации, свързани с резистентност към емтрицитабин, тенофовир или 

ненуклеозидни инхибирори на обратната транскриптаза, които имат вирусно натоварване ≤ 

100 000 HIV-1 РНК копия/ml. 

Приложение: При НБФ ДД е 1 таблетка, приета по ереме на хранене. 

Нежелани реакции: Левкопения, тромбоцитопения, анемия; хиперхолестеролемия, 

хипертриглицеридемия; безсъние, амаяност, сънливост, депресия; гадене, повръщане, 

елевация на аминотрансферазите и панкреатичната амилаза, хипербилирубинемия, болки в 

корема, ксеростомия, диспепсия, метеоризъм, диария; кожни обриви, сърбеж; артралгия; 

отпадналост. Противопоказания: Свръхчувствителност към продукта; ко-медикация с 

индуктори на CYP3A (карбоксамиди, барбитурати, фенитоин, препарати на жълтия 

кантарион), протонни инхибитори (езомепразол, ланзопразол, омепразол, пантопразол, 

рабепразол) или дексаметазон; кърмене. 

 

STRIBILD® (АТС код: J05AR09) (Gilead Sciences International Ltd) – филм-тблетки (оп. по 30 и 

90 бр.). Продуктът е обект на допълнително постмаркетингово наблюдение. Всяка 

таблетка съдържа: elvitegravir – 150 mg, cobicistat – 150 mg, emtricitabine – 200 mg и tenofovir – 

245 mg. ▲Еlvitegravir е интегразен инхибитор с ниска орална бионаличност, която се 

повишава от cobicistat, представляващ CYP3A4 инхибитор. Emtricitabine е нуклеозиден 
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аналог на цитидина. Emtricitabine и tenofovir конкурентно инхибират обратната транскриптаза 

на HIV-1. 

Показания: Инфекция у възрастни, предизвикана от HIV-1. 

Приложение: ДД е 1 таблетка в един орален прием (по време на хранене). 

Нежелани реакции: Неутропения, анемия, алергични прояви, хипофосфатемия, 

хипергликемия, хипертриглицеридемия, хипокалиемия, отслабване на апетита, лактатна 

ацидоза, безсъние, суицидни намерения, главоболие, замайване, диария, повръщане, 

хипербилирубинемия, трансаминазна елевация, хепатит, рабдомиолиза, хиперкреатинин-

емия, остра тубулна некроза (рядко), астения. Противопоказания: Свръхчувствителност към 

някоя от съставките; комедикация с алфузосин, амиодарон, хинидин, карбамазепин, 

фенобарбитал, фенитоин, рифампицин, ерготамин, препарати на жълтия кантарион.  

 

TRIUMEQ® (ATC код: J05AR13)  (ViiV Healthcare) – филмирани таблетки (оп. по 30 и 90 бр.). 

Всяка таблетка съдържа долутегравир – 50 mg, абакавир – 600 mg и ламивудин – 300 mg. 

Продуктът е обект на допълнително постмаркетингово наблюдение.  

Показания: Деца над 12 г. с т.м. ≤ 40 kg и възрастни, инфектирани с HIV.  

Приложение: ДД е 1 таблетка в 1 прием по едно и също време на деня, със или без 

храна. 

Нежелани реакции: Неутропения, анемия, тромбоцитопения, анорексия, безсъние, 

абнормни мечти, депресия, нощни кошмари, суицидни намерения, главоболие, замаяност, 

сънливост, периферна невропатия, парестезии, кашлица, диария, гадене, повръщане, 

абдоминални болки, ГЕРБ, панкреатит, хепатит, обриви, алопеция, токсична епидермална 

некролиза, артралгия, миалгия, астения, фебрилитет. Противопоказания: Свръхчувст-

вителност към някоя от съставките на продукта, комедикация с дофетилид* (ААЛ). 

 

TRIZIVIR™ (GSK) (не е в наличност) – филм-таблетки, съдържащи 150 mg lamivudine и по 

300 mg abacavir и zidovudine (оп. 60 бр.). ▼След орално приложение абакавир, ламивудин и 

зидовудин се резорбират бързо. Тяхната орална бионаличност е съответно 83%, 80% и 65%, 

а СПП – съответно 49%, 36% и 36%. Abacavir се метаболизира главно в черния дроб при 

участие на алкохолдехидрогеназата и глюкуронилтрансферазата.Той има t1/2β 5–7 h. 

Lamivudine се метаболизира в слаба степен (5–10%) и се екскретира предимно непроменен с 

урината. Метаболитите на зидовудин се елиминират с урината. Абакавир, ламивудин и 

зидовудин са нуклеозидни аналози. Представляват предлекарства, които се метаболизрат 

от вътреклетъчните кинази до фармакологично активни 5’-трифосфати. Последните са 

субстрати и конкурентни инхибитори на ензима обратна транскриптаза на HIV (ДНК 

полимераза). Трифосфатните метаболити на абакавир, ламивудин и зидовудин имат 

значително по-слаб афинитет към ДНК полимеразата на клетката гостоприемник в сравнение 

с тази на вирусите. Комбинацията от трите нуклеозидни аналога потиска синергично 

репликацията на HIV. 

Показания: За лечение на възрастни пациенти, инфектирани с вируса на HIV. При лица с 

високо вирусно натоварване (>100 000 copies/mm) препаратът се назначава след специално 

обсъждане. 

Приложение: Препоръчва се през първите 6 до 8 седмици лечението да се провежда с 

abacavir, lamivudine и zidovudine, прилагани поотделно. Trizivir се приема орално по време на 

хранене, а при добра поносимост – извън приема на храна. Препоръчителната доза за 

възрастни е 1 таблетка 2 пъти дневно. При болни с КК ≤50 ml/min се налага корекция в ДД на 

lamivudine и zidovudine и затова препаратите се прилагат поотделно. При стойности на 

хемоглобина под 90 g/l или брой на неутрофилите под 1х109/l трябва да се коригира ДД на 

zidovudine, поради което трите съставки също следва да се прилагат поотделно. 

Взаимодействия: Мощните ензимни индуктори (рифампицин, фенобарбитал, фенитоин) 

могат слабо да понижат плазмените концентрации на абакавир. Взаимодействията с етанол 

се оценяват като клинично незначими. Ко-тримоксазолът повишава серумните нива на 

ламивудин с 40%. Едновременното приложение на Trizivir с ко-тримоксазол във високи дози 

за лечение на Pneumocystes carinii пневмония и токсоплазмоза трябва да се избягва. Не се 

препоръчва едновременното приложение на ламивудин с интравенозно въведен ганцикловир 

или фоскарнет* поради ограничените клинични данни. В опити in vitro е установен 

анатагонизъм при едновременно приложение на zidovudine със stavudine или ribavirin. Затова 

e нерационално едновременното приложение на Trizivir с рибавирин или ставудин. Рискът от 
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НЛР нараства при комедикация на зидовудин с потенциално нефротоксични и/или 

миелосупресивни лекарства, като penatamidine*, dapsone*, pyrimethamine*, co-trimoxazole, 

amphotericin B*, flucytosine*, ganciclovir, vincristine, vinblastine, doxorubicin, chloramphenicol, 

аминогликозиди, полимиксини, интерферони, платинови антинеопластични лекарства. 

Нежелани реакции: Гадене, повръщане, абдоминална болка, метеоризъм, диария, 

анорексия, главоболие, безсъние, фебрилитет, отпадналост, миалгия, артралгия, кашлица, 

диспнея, алопеция, обриви, лактатна ацидоза, панкреатит. Наблюдаваните хематологичните 

НЛР (неутропения, левкопения, анемия) и чернодробни нарушения се предизвикват най-

често от ламивудин и зидовудин. При пациенти с брой на CD4 клетките под 100/mm2 може да 

се наложи намаляване на ДД или спиране на лечението с Trizivir. При около 4% от болните, 

приемащи abacavir, са наблюдавани реакции на свръхчувствителност с полиорганни 

поражения, които в единични случаи са имали летален изход. Противопоказания: 

Свръхчувствителност към съставките на Trizivir, тежка ЧН, терминален стадий на БН; брой на 

неутрофилите <0,75 x 109/l или стойности на Hb <7,5 g/l, бременност, кърмене. 

 

J05AX Други антивирусни лекарства  
 

 Към ко-рецепторните инхибитори (entry inhibitors) се отнасят следните АРС: Enfuviritide, 

Marviroc. Те потискат навлизането на HIV-вирусa – етапите на свързване с CD4+, ко-рецепторите и 

сливането (фузията) на мембраните на вируса с таргетната клетъчна мембрана. 

 Интегразните инхибитори (Dolutegravir, Elvitegravir, Raltegravir) блокират интегрирането на 

генетичния материал на HIV-вируса в този на гостоприемната клетка. 

  

DACLATASVIR − INN (АТС код: J05AX14)  

●Daklinza® (Bristol-Mayers Squibb Pharma EEIG) – филмирани таблетки по 30 и 60 mg (оп. 

по 28 бр.). ▲Блокира вирусната NS5A РНК-зависима полимераза, която участва в 

мултипликацията на HCV. 

Показания: Хроничен хепатит C (самостоятелно или в комбинация със софосбувир, 

пегинтерферон-алфа и рибавирин). 

Приложение: На възрастни се прилага в ДД 60 mg орално в един прием. Не е необходимо 

намаляване на ДД при УБФ или УЧФ с изключение на пациенти с декомпенсирана цироза 

(поради липса на клинични изследвания) и при ПНВ. 

Взаимодействия: Комедикацията със силни ензимни индуктори на CYP3A4 (фенитоин, 

карбамазепин, фенобарбитал, рифампицин, дексаметазон, фитопрепарати на H. perforatum) 

може да отслаби терпевтичната ефективност на даклатасвир. Противопоказания: 

Повишена чувствителност към продукта, пациенти по 18 г. (липсват изследвания). 

 

DASABUVIR – INN (ATC код: J05AX16)  

●Exviera® (AbbVie Ltd) – филмирани таблетки 250 mg (оп. 56 бр. ). ▲Блокира вирусната 

NS5B РНК-зависима полимераза, която участва в мултипликацията на HCV. 

Показания: За лечение на възрастни с хроничен хепатит C в комбинация с други 

лекарства. 

Приложение: Дасабувир се приема орално в доза 250 mg сутрин и 250 mg вечер.  

Взаимодействия: Ензимните индуктори карбамазепин, фенобарбитал, ефавиренц, 

рифампицин и фитопрудкти от жълт кантарион могат да понижат плазмените нива на 

дазабавир и неговата противовирусна активност. 

Нежелани реакции: Нарушения в съня, безсъние, гадене, сърбеж, астения. 

 

DOLUTEGRAVIR – INN (ATC код: J05AX12) 

●Tivicav® (ViiV Healthcare) – филмирани таблетки 50 mg в бутилка (оп. по 30 и 60 бр.).  

Показания: В комбинация с други АРС за лечението на инфекция с HIV-1. 

Приложение: Препоръчителната начална ДД за възрастни е 50 mg в един прием. Тя може 

да се повиши до 50 mg два пъти на ден. 

Нежелани реакции: Гадене, диария, главоболие, алергични прояви, УЧФ. 

 

ELBASVIR & GRAZOPREVIR (АТС код: J05AX68)  

●Zepatier® (MSD Ltd) – филмирани таблетки, съдържащи по 50 mg елбасвир и 100 mg 

гразопревир (оп. 28 бр.). Продуктът е обект на допълнително постмаркетингово 
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наблюдение. ▲Елбасвир е инхибира неструктираният протеин 5А (NS5A), който играе 

ключова роля в РНК репликация на хепатит С вируса , а също в сглобяването на вироните. 

Гразопревир потиска активността на HCV NS3/4A протеазата, участваща също в 

репликацията на HCV генотипове 1a, 1b и 4. 

Показания: Лечение на хроничен хепатит С при възрастни. 

Приложение: Препоръчваната ДД е една таблетка в един прием (със или без храна). При 

HCV генотип 1a или 1b лечението продължава 12 седмици, а при генотип 4 - 16 седмици. 

Нежелани реакции: Отслабване на апетита, безсъние, възбуда, депресия, главоболие, 

замяност, гадене, повръщане, диария или запек, ксеростомия, коремни болки, сърбеж, 

алопеция, артралгия, миалгия, астения, раздразнителност. Противопоказания: Повишена 

чувствителност към някои от съставките на продукта. 

 

ELVITEGRAVIR – INN (ATC код: J05AX11) 

●Vitekta® (Gilead Sciences International Ltd) – филм-таблетки по 85 и 150 mg във флакони 

(оп. по 30 бр.).  

Показания:  СПИН в комбинация с други протеазни инхибитори. 

Приложение: Препоръчваната ДД за възрастни е 85 или 150 mg в един прием по време 

на хранене. 

Нежелани реакции (с честотата около 10%): главоболие, гастралгия, диария, гадене, 

повръщане, обриви, отпадналост.  

 

ENFUVIRITIDE – INN (АТС код: J05AX07)  

●Fuzeon® (Рош България ЕООД) – лиофилизирана прахообразна субстанция 108 mg в 

стъклени флакони плюс разтворител 1,1 ml в стъклени флакони с вместимост 2 ml плюс 

спринцовка от 1 ml (оп. по 60 бр. плюс овлажнени със спирт 180 тампона). След приготвяне 

на разтвора в 1 ml от него се съдържат 90 mg енфувиридин. ▼Субкутанната бионаличност на 

продукта е 84,3%, СПП е 92%, а t1/2β e 3,2 h. ▲Препаратът не инхибира CYP450. Фюзеон се 

свързва екстрацелуларно със специфичния вирусен протеин HIV-1 Gp41 и потиска 

сливането (фиксирането) на вирусната мембрана с таргетната клетъчна мембрана. 

Така се предотвратява навлизането на вирусната РНК в таргетните клетки на 

макроорганизма. 

Показания: HIV-инфектирани пациенти, неуспешно лекувани с терапевтични комбинации, 

съдържащи поне един препарат от следните групи АРС – протеазни инхибитори, 

ненуклеозидни инхибитори и нуклеозидни инхибитори на обратната транскриптаза, както и 

при несъвместимост към АРС. 

Приложение: Фюзеон се прилага в състава на комбинираното антиретровирисно лечение 

на СПИН. Той трябва да се инжектира само подкожно в областта на рамената, предната част 

на бедрата или корема. При деца над 16 г. и възрастни препоръчванта дозировка е 90 mg 

два пъти на ден. При деца ≥ 6 г. се инжектира подкожно също 2 пъти на ден, като в 

зависимост от т.м. ЕД е следната: от 11 до 15,5 kg – 27 mg (= 0,3 ml); от 15,6 до 20 kg – 36 mg 

(= 0,4 ml); от 20,1 до 24,5 kg – 45 mg (= 0,5 ml); от 24,6 до 29 kg – 54 mg (= 0,6 ml); от 29,1 до 

33,5 kg – 63 mg (= 0,7 ml); от 33,6 до 38 kg – 72 mg (= 0,8 ml); от 38,1 до 42,5 kg – 81 mg (= 0,9 

ml) и > 42,6 kg – 90 mg (= 1 ml). 

Локални нежелани реакции: Умерена болка или дискомфорт в мястото на инжектиране, 

еритем, екхимози, сърбеж. Системни нежелани реакции: Лимфоаденопатия, синузит, 

орална кандидоза, herpes simplex, грипоподобни симптоми, астения, анорексия, запек, болки 

в областта на колона, главоболие, периферна невропатия, замайване, нарушения на вкуса, 

конюнктивит, кашлица, кожен папилом, фоликулит, ксеродерма, диафореза, нощни 

изпотявания, миалгия, артралгия, мускулни крампи, намаляване на т.м., много рядко – 

реакции на свръхчувствителност; отклонения от нормалните плазмени нива на амилазата, 

триглицеридите, аминотрансфераите, креатинина, фосфокиназата и хемоглобина. 

Противопоказания: Повишена чувствителност към Фюзеон; деца под 6 г. 

 

GLECAPREVIR & PIBRENTASVIR – INN (АТС код: J05AX00)  

●Maviret® (AbbVie Ltd) – филмирани таблетки 100 mg/40 mg (оп. по 21 и 84 бр.). Всяка 

филмирана таблетка съдържа 100 mg глекапревир и 40 mg пибрентасвир. Продуктът е 

обект на допълнително постмаркетингово наблюдение. ▲Мавирет е фиксирана 

комбинация от две пангенотипни, директно действащи антивирусни средства – глекапревир 
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(NS3/4A протеазен инхибитор) и пибрентасвир (NS5A инхибитор), жблокиращи много етапи 

на жизннения цикъл на хепатит С вируса.  

Показания: Хронична инфекция с хепатит С (HCV) при възрастни. 

Приложение: Препоръчителната ДД Мавирет са три таблетки, приети цели по време на 

хранене 1 път на ден. Ако започне повръщане 3 h от приемане на дозата, следва да се 

приеме допълнителна доза Мавирет. В случай на пропускане на доза, същата може да бъде 

приета в първите 18 h след времето, когато е трябвало да бъде приета. Ако са мнали повече 

от 18 h, пропусната доза не трябва да се приема и пациентът трябва да приеме следващата 

доза според обичайната схема. Не е нужна корекция на дозата при ПНВ, каквато и да е 

степен на УБФ или при леко УЧФ. 

 

Таблица J13. Продължителност на терапията с Мавирет за пациенти без предходно лечене на HCV 

 

Генотип Продължтелност на лечението (без цироза) Продължтелност на лечението (с цироза) 

Всички HCV генотипове 8 седмици 12 седмици 

 

Таблица J14. Продължителност на терапията с Мавирет за пациенти, при които терапията  

с пегилиран INF + рибавирин +/- софосбувир или софосбувир + рибавирин е била неуспешна  

 

Генотип (GT) Продължтелност на лечението (без цироза) Продължтелност на лечението (с цироза) 

GT 1, 2, 4, 5, 6 8 седмици 12 седмици 

GT 3 16 седмици 16 седмици 

 

Предупреждения: Безопасността и ефикасността на Maviret при пациенти с чернодробна 

трансплантация все още не са оценени. 

Нежелани реакции: Главоболие, гадене, диария, отпадналост, астения. Противо-

показания: Повишена чувсвтителност към лекарствения продукт, наследствени проблеми на 

галактозна непоносимост, Lapp лактазен дефицит или глюкозо-галактозна малабсорбция, 

кърмене. 

 

INOSINE PRANOBEX – INN (АТС код: J05AX05)  

●Isoprinosine® (Ewopharma International s.r.l.) – таблетки 500 mg (оп. по 20 и 50 бр.); сироп 

50 mg/ml в тъмно стъклена бутилка с обем 150 ml (оп. 1 бр., с мерителна лъжичка). ●Izoreks® 

(Рекс Фармасютикълс ЕООД) – сироп 50 mg/ml в стъклена бутилка с обем 240 ml (оп. 1 бр., с 

дозираща чашка); таблетки 500 mg (оп. по 20, 50 и 60 бр.). ●Izzoprin® (Адифарм ЕАД) – прах 

от 500 и 1000 mg за перорален разтвор в сашета (оп. по бр.); сироп 50 mg/ml в бутилки с 

обем 120 или 150 ml (оп. 1 бр., с мерителна лъжичка). ▲Инозин е пуринов нуклеозид и 

прекурсор на АТФ. Участва в обмяната на въглехидратите, като повишава активността на 

редица ензими в цикъла на Кребс. Стимулира синтеза на нуклеотиди. Увеличава 

продукцията на IL-1 и IL-2, а намалява тази на IL-4. Увеличава секрецията на IFN-γ. Има 

антихипоксична и имуностимулираща активност. Намалява възпроизвеждането на някои 

вируси и скъсява протичането на вирусни инфекции.  

Показания: Грип, herpes simplex, Herpes zoster, Epstein-Barr-вирусни инфекции, 

цитомегаловирусна инфекция, афтозен стоматит, condylomata acuminata, вирусен хепатит, 

подостър склерозиращ паненцефалит, рубеола, варицела, заушка. 

Приложение: Продължителността на лечението се определя индивидуално. При вирусни 

инфекции лечението с препарата се прекратява 2 до 3 дни след изчезване на клиничните 

симптоми. (1) Оралната ДД доза инозин за възрастни и ПНВ е 50 mg/kg т.м. (= 1 таблетка/10 

kg), разделени в 3 еднакви приема преди хранене. МДД е 4 g. За улеснение таблетките могат 

да се счупят и разтворят в малко количество овкусена течност.  (2) ДД инозин за деца над 1 г. 

е 50 mg/kg т.м. (= 1 ml/kg), разпределена в 3 еднакви ЕД. 

Предупреждение: През 1981 г. инозин пранобекс беше деригистриран от FDA на 

територията на САЩ като средство без доказана значима клинична ефективност. 

Нежелани реакции: Сърбеж, хиперемия на кожата, повишаване плазмените нива на 

пикочна киселина, главоболие, световъртеж, артрагия, диария, запек, сънливост, полиурия. 

Противопоказания: Повишена чувствителност към препарата, подагра, хиперурикемия.  

 

LEDIPASVIR & SOFOSBUVIR (АТС код: J05AX65)  
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●Harvoni® (Gilead Sciences International Ltd) − филмирани таблетки, съдържащи по 90 mg 

ледипасвир и 400 mg софосбувир (оп. по 28 и 84 бр.). ▲Ледипасвир е мощен инхибитор на 

хепатит C-вирусния фосфопротеин NS5А, изпълняващ важна роля във вирусната 

репликация, сглобяване и секреция. Софосбувир е нуклеозиден аналог, който инхибира 

хепатит С-вирусната NS5B полимераза (ключов ензим, участващ в РНК репликацията на 

HCV).   

Показания:  За лечение на възрастни пациенти с хроничен хепатит С, при които 

терапията с пегинтерферон плюс рибавирин или пегинтерферон плюс рибавирин плюс HCV 

протеазен инхибитор е била неефективна.  

Приложение: Приема се орално, със или без храна, в ДД 1 таблетка.  

Най-чести НЛР: Главоболие, отпадналост. 

 

LETERMOVIR – INN (АТС код: J05AX18)  
●Prevymis® (MSD Ltd) – филмирани таблетки от 240 и 480 mg (оп/ по 28 бр.); концентрат 

за инфузионен разтвор 240 mg/12 ml и 480 mg/24 ml в стъклен флакон (оп. по 1 бр.). 
Продуктът е обект на допълнително постмаркетингово наблюдение. ▲Летермовир 
инхибира комплекса CMV-ДНК терминаза, необходим за разцепване и опаковане на ДНК на 
вирионите. В резултат се нарушава узряванетона вирионите. 

Показания: Профилактика на реактивиране на CMV и заболяване при CMV-позитивни 

възрастни реципиенти [R+] на трансплантация на алогенни хемопоетични стволови клетки. 

Приложение: Таблетките и концентрата за венозна инфузия летермовир могат да се 

използват взаимозаменяемо. Препоръчителната доза е 480 mg орално веднъж дневно. 

Таблетката трябва да се поглъща цяла и може да се приема съсили без храна Таблетката 

трябва да се поглъща цяла и може да се приема съсили без храна. Препоръчва се 

приемането на летермовир да започне след трансплантация на HSC) в деня на 

трансплантацията и не по-късно от 28 дни след нея. Профилактиката трябва да продължи 

100 дни след трансплантацията. Безопасността и ефикасността на летермовир за повече от 

100 дни не са изпитвани. Венозните инфузии продължават около 60 min. Необходимата доза 

летермовир се аспирира от флакона и се въвежда в инфузионния сак, предварително 

напълнен с 250 ml физиологичен разтвор или 5% глюкоза. 

Нежелани реакции: Намален апетит, дисгеузия, главоболие, световъртеж, гадене, 

диария, повръщане, абдоминална болка, елевация на серумните аминотрнсферази и 

хиперкреатининемия, мускулни крампи, умора, периферен оток. Противопоказания: 

Свръхчувствителност към активното вещество, комедикация с пимозид, ерготаминови 

алкалоиди, аторвастатин, дабигатран или розувастатин, кърмене, бременност. Безо-

пасността и ефикасността на при пациенти на възраст под 18 г. са неизвестни. 

 

MARAVIROC – INN (АТС код: J05AX09)  

●Celsentri® (ViiV Healthcare UK Ltd) – филмирани таблетки 150 mg (оп. по 30, 60. 90 и 180 

бр.). ▼Резорбцията на маравирок е променлива с многократни пикове. Фармакокинетиката 

на пероралния маравирок не е пропорционална на дозата в дозовия диапазон. Абсолютната 

бионаличност на доза от 100 mg е 23%. Маравирок е субстрат на ефлуксния транспортер P-

гликопротеин; свързва се (около 76%) с човешките плазмени протеини и показва умерен 

афинитет към албумина и алфа-1 киселия гликопротеин. Vd е приблизително 194 L. 

Mаравирок се метаболизира главно от системата на цитохром P450 до метаболити, които 

практически са неактивни срещу HIV-1. Маравирок е основното съединение в урината 

(средно 8% от дозата) и в изпражненията (средно 25% от дозата), останалата част се 

екскретира като метаболити. Маравирок е CCR5 антагонист – свързва се селективно към 

човешкия хемокинен рецептор CCR5, предотвратявайки навлизането на CCR5-тропния HIV-1 

в клетките. 

Показания. В комбинация с други АРС, е показан при възрастни пациенти с предходно 

лечение, инфектирани само с откриваем CCR5-тропен HIV-1. 

Приложение: Препоръчваната доза на маравирок е 150, 300 или 600 mg два пъти дневно 

в зависимост от взаимодействията със съпътстващата антиретровирусна терапия и други 

лекарствени продукти. Приема се орално, със или без храна. Маравирок трябва да се 

използва единствено при пациенти, инфектирани само с откриваем CCR5-тропен HIV-1, 

определен чрез адекватен валидиран и чувствителен метод на откриване. Необходимо да се 

започне терапия скоро след изследване на тропизъм. 
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Взаимодействия: Комедикацията с лекарствени продукти, които индуцират CYP3A4, 

може да понижи концентрацията на маравирок и да намали терапевтичните му ефекти. 

Прилагането на препарата едновременно с лекарствени продукти, които инхибират CYP3A4, 

може да повиши плазмената концентрация на маравирок. Препоръчва се адаптиране на 

дозата, когато маравирок се прилага едновременно с CYP3A4-инхибитори и/или индуктори. 

Нежелани реакции: Гадене, повръщане, болка в корема,  подуване на корема, диспепсия, 

констипация; обрив, пруритус; мускулни спазми, болки в гърба; кашлица; астения, безсъние, 

замайване, парестезия; повишени серумни аминотрансферази, повишена гама-глутамил-

трансфераза, намалено тегло. CCR5 антагонисти могат потенциално да нарушат имунния 

отговор към определени инфекции. Противопоказания: Свръхчувствителност към активното 

вещество или към фъстъци, соя или към някое от помощните вещества. 

 

RALTEGRAVIR – INN (АТС код: J05AX08) 

●Isentress® (MSD) – филмирани таблетки 400 mg в бутилка от полиетилен с висока 

плътност и полипропиленова капачка (оп. 60 бр.); дъвчащи таблетки по 25 и 100 mg. 

▼Ралтегравир се абсорбира бързо, с tmax около 3 h. Има СПП приблизително 83%. 

Метаболизира се чрез глюкуронидация. Потиска каталитичната активност на интегразата – 

HIV-кодиран ензим, необходим за вирусната репликация. Така се предотвратява ковалент-

ното включване (интегриране) на HIV-генома в генома на клетката-гостоприемник.  

Показания: В комбинация с други АРС за лечението на инфекция с HIV-1 при възрастни 

пациенти. 

Приложение: По 400 mg два пъти дневно. 

Взаимодействия: Рифампицин намалява плазмените нива на ралтегравир. 

Нежелани реакции: Aбнормни сънища, безсъние, замайване, главоболие, вертиго; 

раздуване на корема, коремна болка, диария, флатуленция, гадене, повръщане; обрив; 

повишена аланин аминотрансфераза, атипични лимфоцити, повишена аспартат аминотранс-

фераза, повишени триглицериди в кръвта. Противопоказания: Свръхчувствителност към 

активното вещество или към някое от помощните вещества. 

 

SOFOSBUVIR – INN (ATC код: J05AX15) 

●Sovaldi™ (Gilead Sciences Inc.) – таблетки 400 mg (оп. 28  бр.). Продуктът е обект на 

допълнително постмаркетингово наблюдение. ▼Има висока перорална бионаличност 

(92%) и СПП от 61% до 65%, Представлява предлекарство, което се активира до 

трифосфатен метаболит с биологичен полуживот 27 h. Екскретира се с урината (80%%) и 

фекалиите (около 14%). ▲Софосбувир е нуклеозиден аналог. Той блокира селективно NS5B 

РНК-зависимата полимераза в HCV, която изпълнява важна роля във вирусната 

мултипликация. Софосбувир действа срещу всички генотипове на HCV. 

Показания: Хроничен хепатит С у възрастни в комбинация с рибавирин или с 

пегинтерферон алфа и рибавирин. Ефективен е при HCV, причинен от генотипове 1, 2, 3 или 

4, вкл. при пациенти с хепатоцелуларен карцином (очакващи чернодробна трансплантация), 

а също пациенти с коинфекция HVC/HIV. 

Приложение: Приема се орално по 400 mg/24 h. Цената на 1 таблетка Sovaldi в САЩ е 

＄1000. Препоръчват се три основно терапевтични схеми (табл. J15). Траен вирусологичен 

отговор е постигнат при 76–92% от пациентите. Липсват клинични данни за приложение на 

софосбувир при пациенти под 18 г. 

 

Таблица J15. Основни терапевтични схеми за приложение на Sovaldi 

 

 Терапевтични схеми Продължителност 

Генотип 1 или 4 Sovaldi + пегилиран INF + Ribavirin 12 седмици 

Генотип 2 Sovaldi + Ribavirin 12 седмици 

Генотип 3  Sovaldi + Ribavirin 23 седмици 

 

Взаимодействия: Рифампицинът и екстрактите от жълтия кантарион намаляват 

пероралната бионаличност на софосбуфир.  

Нежелани реакции: Астения, безсъние, главоболие, гадене, отслабване на апетита, 

диария, миалгия, кожни обриви, раздразнителност, грипоподобни симптоми, при 

комбинирана терапия с пегилирани интерферони – неутропения. Противопоказания: 
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Повишена чувстителност към софосбувир, рибавирин или пегинтерферон алфа, бременност, 

кърмене; комедикация с антиконвулсанти, антимикобактериални средства, някои протеазни 

инхибитори (tipranavir*).  

 

J06 ИМУННИ СЕРУМИ И ИМУНОГЛОБУЛИНИ  
 

J06A Имунни серуми 
 

J06AA Имунни серуми 
 

 Имунните серуми най-често са хетероложни (конски, хиперимунни), съдържащи имуноглобулини. Получават 

се от плазмата на коне, хиперимунизирани с авирулентни култури или токсини и анатоксини на причинителите на 

съответните инфекциозни заболявания. Съвременните серумни препарати са пречистени и концентрирани чрез 

ферментативна хидролиза, фракционирани с амониев сулфат. За консервант се използва 0,3−0,5% фенол. Със 

серумите се постига лечение или пасивна имунопрофилактика на определни инфекциозни заболявания.  

 Преди приложение на серуми трябва да се изключи наличие на повишена чувствителност на пациента 

към конски белтък. По правило приложението на серумите задължително се предхожда от проби за чувствителност 

към конски белтък. За тази цел по вътрешната страна на предмишницата се инжектира интрадермално 0,1 ml серум, 

разреден 1:100 с физиологичен разтвор. След 30 min се отчита реакцията. При отрицателна проба (диаметър на 

папулата <0,9 cm и ограничено зачервяване) се извършва второ интрадермално инжектиране на 0,1 ml серум, 

разреден 1:10 с физиологичен разтвор. В случай на отрицателен резултат и след второто инжектиране, след 30 min 

се пристъпва към интрадермално инжектиране на 0,1 ml неразреден серум. Следва изчакване от още 30 min. Едва, 

ако и след третата проба, не се проявят локални или общи симптоми за повишена чувствителност, необходимото 

количество от съответния серум се инжектира подкожно или мускулно. На болния се препоръчва да остане под 

лекарско наблюдение в продължение на следващите 2 h, като се предупреждава за възможност от развитие на 

серумна болест в периода от 5-ия до 12-ия ден от инжектиране на серума. 

 

ANTIANTHRAX SERUM – INN (АТС код: J06AA00) 

●Antianthrax serum Bul Bio® („БУЛ БИО – НЦЗПБ” ЕООД) – разтвор в ампули по 10 ml (= 

1 доза). Представлява концентриран разтвор, съдържащ имуноглобулини, получени от 

плазмата на коне, хиперимунизирани с жива, авирулентна култура на антраксния бацил. 

Той е пречистен и концентриран чрез ферментативна хидролиза, фракциониран с 

амониев сулфат. Съхранява се в хладилник при температура от 2 до 8 °С. 

Показания: Антракс. 

Рискова категория за кърмене: L3. 

Приложение: Препаратът се прилага като помощно средство при тежки форми на 

антракс, при късното му третиране с антибиотици или при изразени токсични симптоми 

(некроза на тъканите, оток около входната врата на инфекцията, фебрилитет). Преди 

въвеждането на противоантраксния серум пациентът трябва да се тестира за свръхчув-

ствителност към конски белтък. Серумът се инжектира еднократно мускулно в следните 

ориентировъчни дози: при лека форма на антракс – от 20 до 40 ml; тежки кожни форми – 40 

до 60 ml. При липса на подобрение инжектирането в същата доза може да се повтори през 

следващия ден. При антраксен сепсис, при чревни и белодробни форми на антракс се 

прилагат по 60 ml серум мускулно в продължение на 5 последователни дни (в зависимост от 

състоянието на пациента).  

Взаимодействия: Съвместима е комедикацията с антибиотици, прилагани за лечение на 

антракс. 

Нежелани реакции: Анафилактичен шок, серумна болест. Противопоказания: Повишена 

чувствителност към конски белтък. 

 

ANTIDIPHTHERIA SERUM – INN (АТС код: J06AA01) 

●Antidiphtheria serum Bul Bio® („БУЛ БИО – НЦЗПБ” ЕООД) – разтвор в ампули по 5000 

IU (оп. 10 бр.).  Противодифтерийният серум е концентриран разтвор на имуноглобулини, 

получени от кръвната плазма на коне, хиперимунизирани с дифтериен анатоксин. 

Показания: Дифтерия. 

Приложение: Противодифтерийният серум има най-висока терапевтична ефективност 

при незабавното му прилагане непосредствено след поставяне на клиничната диагноза. Той 

се въвежда подкожно или мускулно, а при тежки случаи – венозно. Пациентът трябва да се 
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тестира предварително за чувствителност към конски протеини. Преди инжектирането 

серумът се темперира до т.т. Препаратът се инжектира еднократно в доза от 500 до 3000 

UI/kg в зависимост от възрастта на пациента и тежестта на клиничната картина. МДД е 100 

000 UI, приложена еднократно или фракционирано. 

Взаимодействия: Съвместима е комедикацията на противодифтерийния серум с 

антибиотици и лекарства, използвани за етиотропно или симптоматично лечение на 

дифтерия.  

Нежелани реакци: Анафилактичен шок, серумна болест. Противопоказания: Повишена 

чувствителност към конски белтък. 

 

BOTULINUM ANTITOXIN – INN (АТС код: J06AA04) 

●Antibotulinum serum Bul Bio® („БУЛ БИО – НЦЗПБ” ЕООД) – три ампули (тип А, тип В, 

тип Е), съдържащи 1 доза (= 4500 IU). Противоботулиновият серум е концентриран разтвор 

на имунни глобулини, изолирани от плазмата на коне, хиперимунизирани с ботулинови 

токсини и анатоксини – типове А, В и Е. Съхранява се в хладилник при температура от 2–8 

ºС. 

Показания: Ботулизъм. 

Приложение: Предварително пациентът се тестира за свръхчувствителност към конски 

белтък. Противоботулиновият серум се инжектира подкожно или мускулно, но при тежки 

случаи може да се въведе венозно след темпериране до т.т. За лечение 

противоботулиновият серум се прилага непосредствено след поставене на диагнозата. За 

тази цел се инжектират по 10 000 UI от тип А и Е и 5000 Е от тип В, без да се изчаква 

резултата от микробиологичното изследване. Ако след интервал от 6–12 h не настъпи 

забележимо подобрение на пациента, антисерумът се инжектира в същите дози. ДД 

ботулинов антисерум е от 10 000 до 20 000 UI от тип А и Е и от 5000 до 10 000 UI от тип В. С 

профилактична цел се препоръчва приложение на препарата еднократно в доза от 1500 до 

3000 UI от типове А, В и Е на лицата, консумирали храна, която е консумирал и пациентът. 

Взаимодействия: Противоботулиновият серум може да се прилага едновременното с 

антибиотици, както и други лекарства, използвани за симптоматично лечение на ботулизyм.  

Нежелани реакции: Анафилактичен шок, серумна болест. Противопоказания: Повишена 

чувствителност към конски белтък. 

 

GAS-GANGRENE ANTISERUM – INN (АТС код: J06AA05) 

●Antigas-gangrene serum Bul Bio® („БУЛ БИО – НЦЗПБ” ЕООД) – инжекционен разтвор 

във флакони по 25 000 IU. Една профилактична доза съдържа 10 000 IU противоперфрингенс 

серум, 10 000 IU противоедематиенс серум и 5000 IU противосептикус серум. Като 

консервант е използван 0,3% фенол. Продуктът се съхранява в хладилник при температура 

2–8 ºС и не трябва да замръзва. Противогазгангренозният серум е концентриран разтвор 

на имуноглобулини, получени от плазмата на коне, хиперимунизирани с газгангренозни 

антигени. Той е пречистен и концентриран чрез ферментативна хидролиза и фракциониран с 

амониев сулфат.  

Показания: Газова гангрена. 

Приложение: Преди инжектирането серумът се загрява до т.т. Инжектира се мускулно 

или венозно. По изключение противогазгангренозният серум може да се приложи 

профилактично при тежки наранявания с разкъсване на мускулна тъкан и образуване на 

джобове, усложнения при открити фрактури; огнестрелни и други наранявания и катастрофи 

със замърсяване на раната с пръст, парчета от дрехи и други чужди тела. В този случай се 

инжектира 1 профилактична доза серум. С лечебна цел серумът се прилага в ≥4 пъти по-

високи в сравнение с профилактичната доза по преценка на лекаря в зависимост от 

състоянието на пациента и резултата от комплексната терапия с метронидазол и други АБС. 

Взаимодействия: Едновременно с прилагането на серума може да се провежда 

подходяща противомикробна терапия. Нежелани реакции: Анафилактичен шок 

(сравнително рядко, но относително по-често при деца), серумна болест. 

Противопоказания: Повишена чувствителност към конски белтък. 

 

SNAKE VENUM ANTISERUM Bul Bio® (АТС код: J06AA03) – инжекционен разтвор 100 U (= 1 

доза) в ампули (оп. 10 бр.). Противозмийският серум (Snake venom antiserum) представлява 

пречистен и концентриран разтвор на имуноглобулини, получени от плазмата на коне, 
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хиперимунизирани с отровата на Vipera Ammodytes (пепелянка) с консервант 0,3–0,5% 

фенол. 

Показания: Ухапвaне от отровни змии. 

Приложение. Преди инжектиране серумът задължително се темперира до т.т. и 

ухапаният трябва да се тестира за свръхчувствителност към конски белтък. Препоръчително 

е противозмийският серум да бъде приложен непосредствено след ухапването и не по-късно 

от 2–4 h след това. Серумът се инжектира подкожно в доза не по-ниска от 100 UI, възможно 

най-близко до мястото на ухапване. Втората доза от 100 UI се инжектира мускулно. При 

закъсняло приложение (след 4-ия час от ухапването) може да се приложат ≥4 ЕД 

противозмийски серум мускулно или венозно. По преценка на лекаря на 2-ия или 3-ия ден 

могат да се инжектират допълнително още 1–2 дози серум.  

Взаимодействия: Съвместима е комедикацията с лекарства, използвани за 

симптоматично лечение на ухапвания от отровни змии. Нежелани реакции: Анафилактичен 

шок, серумна болест. Противопоказания: Повишена чувствителност към конски белтък. 

 

TETANUS ANTITOXIN – INN (АТС код: J06AA02) 

●Antitetanus serum Bul Bio® („БУЛ БИО – НЦЗПБ” ЕООД) – инжекционен разтвор 1500 IU 

(= 1 доза) в ампули (оп. по 1 и 10 бр.). Противотетаниченият имунен серум има конски 

произход. Той неутрализира токсина, продуциран от C. tetani. 

Показания: За профилактика срещу тетанус при хора с наранявания, неимунизирани или 

с незавършена противотетанусна имунизация, при които съществува вероятност за 

замърсяване с тетанични спори и ако не може да се приложи човешки противотетанусен 

имуноглобулин. 

Приложение: Преди инжектиране противотетаничният серум се темперира до 37 ºC. 

Отначало се прави задължително проба за чувствителност. Противотетаничният серум се 

инжектира подкожно или мускулно. Профилактичнта ЕД е 1500 UI. По преценка на лекаря тя 

може да се увеличи до 3000 UI. Препаратът се инжектира бавно, по възможност още в 

първите часове след нараняването. Една профилактична доза (= 1500 UI) серум се прилага в 

следните случаи: рани, причинени от предмети, замърсени със земя, тор, тръни, парчета от 

дърво, пирони, селскостопански сечива, парченца стъкла, камъни; подкожни кръвоизливи, 

при които кръвта влиза в съприкосновение с входната врата; необработени измръзвания и 

изгаряния; инфектирани рани; хирургически операции, извършени след наранявания или 

злополука със замърсяване на раната; хирургически интервенции за изваждане на чуждо 

тяло, престояло продължително време в тъканите. Две профилактични дози (= 3000 UI) се 

инжектират при много тежки наранявания, замърсени рани, открити фрактури, проникващи в 

телесни кухини рани, при които съществува вероятност за масивно замърсяване с тетанични 

спори. При всички изброени случаи освен противотетаничен серум се инжектира и 

ваксината срещу тетанус Tetatox 0,5 ml i.m. (вж. J07AM). Противотетаничният серум се 

инжектира 30 min след инжектиране на противотетаничната ваксина като се използват две 

различни места. Едновременно с противотетаничният серум се провежда антибиотично 

лечение, прилагат се анксиолитици и други лекарства. Поддържа се водно-солевият и 

алкално-киселинният баланс на пациента. При едновременно инжектиране на препапара с 

други лекарства трябва всеки инжекционен продукт да се приложи с отделна спринцовка и на 

различно инжекционно място. При пациенти със свръхчувствителност към конски белтък се 

провежда десенсибилизация по Безредка и противоалергична терапия едновременно с 

инжектирането на серума. 

Нежелани реакции: Анафилактичен шок, серумна болест. Противопоказания: Повишена 

чувствителност към конски белтък. 

 

J06B Имуноглобулини  
 

 Имуноглобулините са активна белтъчна фракция. Те са изолирани от  кръвна плазма на 

животни или хора и съдържат специфични антитела в концентрирана форма. Изолираните от 

имунизирани животни имуноглобулини са хетероложни, а изолираните от хора – хомоложни. 

Предимство на хомоложните имуноглобулини е тяхната сравнително ниска алергенност. 

Имуноглобулините осигуряват пасивна защита на организма в продължение на 21 до 28 дни. След този 

срок и при доказана необходимост, те могат отново да се приложат. С имуноглобулините се извършва: 
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профилактика на лица, контактни на инфекциозни заболявания; лечение на заболявания, свързани с 

имунен дефицит, хипо- и агамаглобулинемия. 

 

J06BA Нормални човешки имуноглобулини  
 

ANTI-D Rh0 HUMAN IMMUNOGLOBULIN – INN (ATC код: J06BB01) 

●HyperRh0 S/D® (Химимпорт Фарма АД) – инжекционен разтвор 1500 IU (= 300 mcg) пълна 

доза във флакони или предварително напълнени спринцовки за еднократна употреба. 

●Rhesonativ® (Octapharma Ltd) – инжекционен разтвор в стъклени ампули, съдържащи 

човешки анти-D-имуноглобулин съответно 625 IU/125 mcg/1 ml (оп. 1 бр.) и 1250 IU/250 mcg/2 

ml (оп. по 1 и 10 бр.). Прoдуктите представляват 10% белтъчен разтвор, съдържащ 

специфичен анти-D имуноглобулин. Получават се от плазмата на кръводарители с висок 

титър на антитела. Циркулиращи анти D-имуноглобулини могат да се открият още на първия 

ден след мускулното инжектиране, като най-висок е техният титър между 3-ия и 7-ия ден. 

Препаратите се съхраняват при температура 2–8 °С на места недостъпни за деца. ▲Aнти-D 

гама-глобулинът предпазва от изоимунизация Rh (D) отрицателните индивиди, изложени на 

контакт с Rh (D) положителна кръв. Пасивно внесените анти-D гама-глобулини се свързват с 

Rh (D) положителни еритроцити и предотвратяват развитието на активен имунитет срещу 

тях. 

Показания: За предпазване от Rh (D) изоимунизация на Rh (D) отрицателни жени, 

раждали Rh (D) положителни деца. 

Рискова категория за бременност: C. 

Рискова категория за кърмене: L2. 

Приложение: Профилактика преди раждане – 250 mcg (= 1250 IU) мускулно през 28–30-

та гестационна седмица. Профилактика след раждане – мускулно, в първите 36–72 h след 

раждането. По-късното приложение няма ефект. Инжектира се еднократно в доза от 250 mcg 

(= 1250 IU). По-голяма доза се прилага при данни за по-голям трансплацентарен 

фетоматернален кръвоизлив и по преценка на лекаря. След трансфузия на Rh 

несъместима кръв: 250 mcg (= 1250 IU) мускулно за 15 ml трансфузирани еритроцити. 

Нежелани реакции: Подобни на тези, наблюдавни при инжектиране на нормалния 

човешки имуноглобулин (вж. по-горе). Противопоказания: Свръхчувствителност към 

активната субстанция или някое от помощните вещества. Продуктът не се прилага венозно. 

Не се прилага на новородени. 

 

BEZLOTOXUMAB – INN (АТС код: J06BB21)  

●Zinplava® (MSD Ltd) – концентрат 1000 mg/40 ml за инфузионен разтвор във флакон (оп. 

1 бр.). Продуктът е обект на допълнително постмаркетингово наблюдение. ▲Безло-

токсумаб е човешко МАB. Представлява антитоксин, който се свързва с висок афинитет към 

токсин В на Clostridium difficile, неутрализира неговото действие и изгражда пасивен 

имунитет. 

Показания: Профилактика на рецидиви на Clostridium difficile инфекция у възрастни. 

Приложение: Безлотоксумаб се прилага под форама на еднократна i.v. инфузия в доза 10 

mg/kg т.м. Не е нужна корекция на дозата при ПНВ, УЧФ или УБФ. Преди употреба изходният 

концентриран разтвор се разрежда с физиологичен разтвор или 5% декстроза до плучаване 

на концентрация от 1 до 10 mg/ml.  

Предупреждения и предпазни мерки: Разреденият концентрат се влива в продъление 

на 60 min, като се използва стерилен, апирогенен, вграден  или допълнителен филтър с 

ниско протеиново свързване 0,2–5 микрона. Безлотоксумаб не трябва да се прилага с други 

лекарства през същата инфузионна линия. 

Нежелани реакции: Главоболие, гадене, повръщане, пирексия, РСИ. Противопока-

зания: Свръхчувствителност към продукта, кърмене. 

 

HUMAN NORMAL IMMUNOGLOBULIN FOR EXTRAVASCULAR ADMINISTRATION – INN (ATC 

код: J06BA01) 

●Gammanorm® (Octapharma Ltd) – разтвор за подкожна инфузия или интрамускулно 

инжектиране, съдържащ човешки нормален имуноглобулин съответно 1650 mg/10 ml и 3300 

mg/20 ml в стъклени флакони (оп. по 1, 10 и 20 бр.). ●Human normal Immunoglobulin 10% – 

BB® (“БУЛ БИО – НЦЗПБ” ЕООД) – инжекционен разтвор 10% в ампули по 1 и 3 ml (оп. по 10 
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и 50 бр.). Представлява 10% разтвор на активна в имунологично отношение белтъчна 

фракция, изолирана от човешка дарителска или плацентарна кръв. Препаратът съдържа в 

концентрирана форма широк набор противовирусни и противобактериални антитела.  

Показания: Профилактика на хепатит А, морбили, коклюш, полиомиелит, менингококови 

инфекции; като субституираща и коригираща терапия при относителна недостатъчност при 

агамаглобулинемия и хипогамаглобулинемия, протрахирана транзиторна 

хипогамаглобулинемиия, инфекциозна мононуклеоза, бактериални инфекции. 

Приложение. Гама-глобулинът се инжектира мускулно в горния външен квадрант на 

глутеалната област в легнало положение на пациента. По-големите дози се разделят на 

няколко ЕД от по 5–6 ml. Профилактично при лица, контактни на болни от морбили, коклюш, 

полиомиелит и менингококова инфекция той се инжектира в доза 0,3 ml/kg, а при хепатит А – 

0,1 ml/kg. Осигурява пасивна защита, която за първите заболявания продължава от 21 до 28 

дни, а за хепатит А – от 5 до 6 мес. При последващи контакти е необходимо отново да се 

извърши профилатика с препарата. Като заместителна и коригираща терапия при 

дефицит на антитела първоначалната доза гама-глобулин е 1 ml/kg мускулно. След това се 

преминава на ПД от 0,5 ml/kg/4 седмици. При протрахирана преходна 

хипогамаглобулинемия у недоносени и кърмачета препаратът се инжектира по 5 ml/4 

седмици до нормализиране стойностите на IgG. При антителна недостатъчност, 

обусловена от дефект в имуноглобулиновия синтез и придружена от хронични рецидивиращи 

инфекции гама-глобулинът се инжектира отначално в доза 10 ml и след това той се прилага 

по 5 ml/4 седмици, като се комбинира с противомикробни средства. При инфекциозна 

мононуклеоза еднократно мускулно се инжектират 10 ml гама-глобулин. На алергични лица 

той се прилага под защитата на антихистаминови препарати и ГКС. 

Взаимодействия: Най-малко 30 дни след прилагането на нормален човешки гама-

глобулин не се прави активна имунизация с живи ваксини, защото е възможно да се наруши 

изработването на антителата. Препаратът може да се използва по време на лечение с 

антибиотици и други противомикробни средства. 

Нежелани реакции: Локална болка и краткотрайно повишаване на температурата; рядко 

– алергични кожни прояви. При многократни кръвопреливания и при прилагане на 

имуноглобулинови препарати може да се развие сензибилизация, особено при лица с 

дефицит на IgA, хипогамаглобулинемия или антителна недостатъчност. В единични случаи 

при такива пациенти са възможни анафилактични реакции. Много редките случаи на 

анафилактичен шок се овладяват с адреналин, ГКС, β2-адреномиметици. Противопока-

зания: Повишена чувствителност към човешки имуноглобулин.  

 

HUMAN NORMAL IMMUNOGLOBULIN FOR INTRAVENOUS ADMINISTRATION  – INN (ATC 

код: J06BA02) 

●Gammagard® S/D (Baxter d.o.o.) – лиофилизиран прах по 0.5, 2.5, 5 и 10 g с разтворител 

за инфузионен разтвор във флакони (оп. по 1 бр.). ●Immunovenin-intact 5% IgG® („БУЛ БИО 

– НЦЗПБ” ЕООД) – инфузионен разтвор 50 /L в ампули по 5 ml (оп. 10 бр.). ●Intraglobin F® 

(Biotest Pharma GmbH) – инфузионен разтвор 5% в ампули по 5, 10 и 20 ml (оп. по 1 бр.). 

●Intratect® 50 g/l (Biotest Pharma GmbH) – инфузионен разтвор 5% в стъклени флакони по 10, 

50, 100 и 200 ml (оп. по 1 бр.). ●Intratect®  100 g/l (Biotest Pharma GmbH) – инфузионен 

разтвор 10% в стъклени флакони по 10, 50, 100 и 200 ml (оп. по 1 бр.). ●Octagam® 10% 

(Octapharma Ltd) – инфузионен разтвор 10% в стъклени флакони по 20, 50, 100 и 200 ml (оп. 

по 1 бр.). Съхранява се при температура от 2 до 8 °С. Препаратът съдържа в концентрирана 

форма антитела срещу бактериални и вирусни антигени, получени от серума на здрави 

кръводарители. Той осигурява пасивния имунитет срещу инфекции чрез повишаване на 

концентрацията на антитела и потенциране на антиген-антитяло реакциите. Има силен 

противовъзпалителен ефект при синдрома на Kawasaki.  

Показания: Първична и вторична недостатъчност на хуморалния имунен отговор; пасивна 

имунотерапия на тежки вирусни и бактериални инфекции; някои автоимунни заболявания; 

алогенна костно-мозъчна трансплантация. 

Приложение: Човешкият имуноглобулин се инфузира венозно в болнична обстановка. 

Преди инжектиране той се затопля до т.т. В първите 30 min препаратът се влива със скорост 

1 ml (20 к/min), а след това – 2 ml (40 к/min). При по-бързо въвеждане може да се предизвика 

колапс. Основните терапевтични схеми за приложение са следните: (1) Заместващо лечение 

при първична имуноглобулинова недостатъчност (гамаглобулинемия, хипогамаглобулин-
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емия, селективна недостатъчност на антитела). Препаратът се инфузира по 2 ml/kg/3 дни. 

Лечението продължава, докато няколко дни след последната доза серумното ниво на IgG 

достигне 500 mg/100 ml. ПД е 2 ml/kg през 3 до 4 седмици. При инфекции дозата се удвоява и 

препарата се  въвежда по-често, като не трябва да се допуска понижаване на серумния IgG 

под 300 mg/100 ml. (2) Вирусни инфекции. Профилактичното прилагане на човешки 

имуноглобулин трябва да се извършва колкото може по-скоро след контакта и не по-късно от 

петия ден. За профилактика на хепатит А препаратът се прилага еднократно в доза 0,2 

ml/kg; рубеола – от 2 до 3 ml/kg; морбили и варицела – от  1 до 1,5 ml/kg; по-тежки вирусни 

инфекции – по 2 ml/kg ежедневно до изчезване на симптомите. (3) Бактериални инфекции. 

Прилага се в комбинация с антибиотици. При остри инфекции имуноглобулинът се назнчава 

в еднократно в доза от 3 до 5 ml/kg. При хронични инфекции той се инфузира венозно по 2 и 

повече ml/kg през интервал от три седмици. (4) Ако разтворът е мътен или съдържа утайки, 

не трябва да се използва.  

Взаимодействия: Може да се разрежда с изотонични солеви и глюкозни разтвори, но не 

трябва да се смесва с други лекарства. В продължение на 6 седмици след проведено 

лечение с препарата не се препоръчва активна имунизация с живи ваксини (морбилна, 

паротитна, полиомиелитна).  

Нежелани реакции. При пациенти с гамаглобулинемия може да се наблюдава 

артериална хипотензия с тахикардия и диспнея; абдоминални болки, кожни обриви. При 

болни с дефицит на IgA и анти-IgA антитела са наблюдавани анафилактични реакции. 

Противопоказания: Свръхчувствителност към човешки имуноглобулин.  

 

J06BB Специфични имуноглобулини 
 

HEPATECT CP® (ATC код: J06BB04) (Biotest Pharma GmbH) – инфузионен разтвор, съдържащ 

човешки имуноглобулин, съответно по 100 IU/2 ml, 500 IU/10 ml и 2000 IU/40 ml в стъклени 

флакони (оп. по 1 бр.).  

Лекарственият продукт съдържа антитела срещу повърхностния антиген (HBs) на хепатит 

В вируса в концентрация 50 UI/ml. Съхранява се при температура от 2 до 8 °С. Не трябва да 

замръзва.  Показан е за профилактика на реинфекция с вируса на хепатит В след 

чернодробна трансплантация поради индуцирана от хепатит В чернодробна недостатъчност, 

а също – за имунопрофилактика на хепатит В (при случайна експозиция на неимунизирани 

лица, пациенти на хемодиализа, новородени от майка-носителка на вируса на хепатит В, 

лица непоказали имунен отговор).   

Hepatect CP се инфузира венозно с нaчална скорост от 0,1 ml/kg/h за 10 min. При добра 

поносимост скоростта на инфузия може да се повиши до 1 ml/kg/h. За профилактика на 

реинфекция с хепатит В вирус след трансплантация на черен дроб при възрастни 

препаратът се прилага в доза 10 000 UI периоперативно, а след това от 2000 до 10 000 UI на 

ден в продължение на 7 дни и колкото е нужно, за да се поддържат плазмени нива на 

антителата над 100–150 UI/l при пациенти, негативни за HBV-ДНК, и над 50 UI/l при пациенти, 

позитивни за HBV-ДНК. Дозировката на деца е 10 000 UI/1.73 m2. За профилактика на хепатит 

В при случайна експозиция на неимунизрани лица се инфузират най-малко 50 UI (= 10 ml) в 

зависимост от интензитета на експозицията, възможно най-бързо след същата, и за 

предпочитане в първите 24 до 72 h.  

 

HUMAN CRIMEAN HAEMORRHAGIC FEVER IMMUNOGLOBULIN (ATC код: J06BB00) 

●CHF-BULIN® (“БУЛ БИО” ЕООД) – инжекционен разтвор 3 ml/1 dose (оп. 10 бр.). 

Представлява разтвор на имунологично активна белтъчна фракция от кръвна плазма на 

хора, имунизирани срещу кримска хеморагична треска. Съдържа от 10 до 17% протеини, от 

които най-малко 98% са имуноглобулини (максимално 170 mg). Специфичните антитела в 

препарата са от 6 до 10 пъти повече в сравнение с нормалния човешки имуноглобулин.  

Показания:Неимунизирани лица, контактни с болни от кримска хеморагична треска; 

съмнително болни в ендемични за това заболяване региони през епидемичния сезон и след 

ухапване от кърлеж; терапия на кримска хеморагична треска. 

Приложение. Препаратът се инжектира мускулно. С профилактична цел той се назначава 

еднократно по 3 ml на деца до 14 г. и по 6 ml на възрастни. При болни от кримска 

хеморагична треска първия ден той се инжектира от 6 до 9 ml. През следващите 3 до 4 дни 

същата ДД се въвежда ежедневно до получаване на терапевтичен ефект.  
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Нежелани реакции: Алергични (понякога анфилактични) прояви. Противопоказания: 

Свръхчувствителност към човешки имуноглобулини. 

 

PALIVIZUMAB – INN (ATC код: J06BB16) 

●Synagis® (Abbott Laboratories Ltd) – прахобразна субстанция по 50 и 100 mg плюс 

разтворител (оп. по 1 бр). Представлява хуманизирано IgG1kappa-моноклонално антитяло с 

биологичен полуживот 20 дни. ▼Има Vd 57 ml/kg и биологичен полуживот 20 дни. 

Представлява хуманизирано IgG1kappa-моноклонално антитяло, състоящо се от 95% човешки 

и 5% миши анитяло-секвенции. Synagis действа мощно неутрализиращо и инхибиращо по 

отношение фузията (сливането) на щамовете RSV подтипове А и B. В експеримент намалява 

с 99% репликацията на RSV в белия дроб на памуковия плъх. Тъй като Synagis е специфично 

за RVS антитяло, не се очаква да повлиява имунния отговор спрямо ваксините.  

Показания: За профилактика на изискващи хоспитализация заболявания на ДДП, 

причинени от RSV при деца, родени през 35-ата гестационна седмица или по-рано и които 

при настъпване на сезона на RSV са до 6-месечна възраст; деца до 2-годишна възраст, при 

които е провеждано лечение на бронхопулмонална дисплазия през предходните 6 мес.; деца 

до 2-годишна възраст с хемодинамично значимо вродено ССЗ.  

Приложение: Synagis се инжектира мускулно в предно-страничната част на бедрото. 

Поради риск от увреждане на n. ischiadicus той не трябва да се инжектира в седалищната 

област. Инжекционни обеми над 1 ml се прилагат, разделени на няколко дози. Субстанцията 

от 100 mg се разтваря като във флакона се въвеждат бавно (за да се минимизира 

образуването на пяна) 1 ml вода за инжекции; следва леко наклоняване на флакона и 

бавното му нежно разклащане с кръгообразни движения в продължение на 30 s. Флаконът не 

трябва да се разклаща силно! Полученият разтвор трябва да престои на стайна 20 min, 

докато се избистри; той запазва годността си в продължение на 180 min. Останалото след 

употреба количесто се изхвърля. Препоръчваната дозировка Synagis е 15 mg/kg/30 дни i.m. 

по време на очакваните периоди на риск от RSV в обществото; ефективността на препарата 

е по-висока, когато първата доза се приложи преди началото на сезона на RSV. 

Последващите дози следва да се прилагат ежемесечно през времетраенето на сезона на 

RSV. Натрупан е положителен опит от петкратното (през 30 дни) инжектиране на препарата. 

При деца със сърдечен байпа се препопръчва Synagis да се инжектира в същата доза, 

непосредствено след стабилизиране на операцията с цел да се осигурят адекватни 

профилактични плазмени концентрации. Последващите дози се прилагат през остатъка от 

сезона на RSV, ако децата продължават да са изложени на висок риск от RSV инфекция.  

Нежелани реакции при деца без вродено ССО заболяване: Инфекции на ГДП, вирози, 

левкопения, нервност, ринит, кашлица, хрипове, повръщане, диария, кожен обрив, 

фебрилитет, болка в областта на инжектиране, абнормни чернодробни показатели. 

Нежелани реакции при деца ССО заболяване: Инфекции на ГДП, гастроентерит, нервност, 

сънливост, хиперкинезия, ринит, диария или констипация, повръщане, обрив, болка в място-

то на инжектиране, фебрилитет, астения. Противопоказания: Повишена чувствителност кум 

Synagis, някоя от съставките му (хистидин, глицин, манитол) или други хуманизирани 

антитела. 

 

J06BC Други имуноглобулини  
 

ALLERGOPREVENT® (ATC код: J06BC00) („Бул Био – НЦЗПБ” ЕООД) – инжекционен разтвор 

2 ml в стъклена ампула (оп. по 10 и 50 бр.). Съхранява се в хладилник при температура от 2 

до 8 ºС. Histaglobin е антигенен комплекс. В 1 ml той съдържа 6 mg нормален човешки 

имуноглобулин и 0,075 mg хистамин. Инжектиран в организма, той стимулира защитните 

свойства на кръвта на пациенти, страдащи от алергични заболявания срещу хистамина. 

След въвеждане в организма на Histaglobin алергичните симптоми отзвучават в продължение 

на 3–5 седмици. 

Показания: Уртикария, алергичен ринит, деца с полиалергия, оток на Квинке, невро-

дермит, атопичен дермит, мигрена. 

Приложение: За деца до 3 г. ЕД Алергопревент е 0,5 ml, над 3 г. – 1 ml и възрастни – 2 ml. 

Продуктът се инжектира подкожно в горната външна трета на плешката. В алергологичната 

практика се използват различни терапевтични схеми. Обикновено ЕД се инжектира през 

интервал до 6 дни. Един лечебен курс Histaglobin включва от 3 до 10 ампули. 
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Нежелани реакции: Алергични (понякога анфилактични) прояви. Противопоказания: 

Непоносимост към хомоложни имуноглобулини. 

 

J07 ВАКСИНИ  
 

 Ваксините съдържат антигени, които индуцират активен специфичен имунен отговор по 

отношение на едно или повече инфекциозни заболявания. Според биологичната и физико-химичната 

си характеристика се различават няколко вида ваксини – живи, убити, анатоксини, химически, 

рекомбинантни и др. В зависимост от биологичната принадлежност на ваксиналния щам съществуват 

вирусни, бактериални, рикетсиозни и протозойни ваксини. Ваксини, които съдържат един антиген, са 

моноваксини, а тези с два и повече антигена – поли- или асоциирани ваксини. Според СЗО ваксините 

се разделят на 4 основни групи: бактериални, вирусни, комбинирани бактериални и вирусни, 

други ваксини (табл. J16). Противогрипните, дентологичните, урологичните и противотуморните 

ваксини се разглеждат в съотетните раздели на справочника. 

 

Таблица J16. Модифицирана класификация на моно- и полимикробните ваксини по СЗО  

 

Ваксини Заболявания, спрямо които създават активен специфичен имунитет  

(1) Бактериални  Антракс 

Бруцелоза 

Възвратен тиф 

Дифтерия 

Коклюш 

Коремен тиф  

Менингоков менингит 

Пневмонии, причинени от S. pneumoniae 

Тетанус 

Туберкулоза 

Туларемия* 

Урогенитални инфекции, причинени от T. vaginalis 

Холера 

Хронични H. influenzae тио b инфекции 

Хронични дентални инфекции 

Хронични респираторни инфекции  

Хронични стафилококови инфекции 

Хронични уроинфекции 

Чума 

(2) Вирусни Бяс 

Вирусни енцефалити 

Грип 

Жълта треска 

Морбили  

Папилома-вирусни инфекции 

Паротит 

Полиомиелит 

Ротавирусна диария 

Рубеола 

Хепатит А 

Хепатит А и В 

Хепатит В 

Херпесни инфекции 

(3) Комбинирани 

– бактериални и 

вирусни 

Дифтерия, коклюш, полиомиелит и тетанус 

Дифтерия, коклюш, полиомиелит, тетанус, хепатит В 

Дифтерия, полиомиелит и тетанус 

Дифтерия, рубеола и тетанус 

Дифтерия, хепатит В и тетанус 

Дифтерия, хепатит В, коклюш и тетанус 

Дифтерия, хронични H. influenzae тип b инфекции, коклюш, полиомиелит, 
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тетанус и хепатит В 

Дифтерия, хронични H. influenzae тип b инфекции, коклюш, тетанус и хепатит В 

Дифтерия, хронични H. influenzae тип b инфекции, коклюш, тетанус, хепатит В и 

менингококи (A + C) 

Коремен тиф и хепатит В 

Коремен тиф и хепатит В 

Хронични H. influenzae тип b инфекции и хепатит В 

Хронични H. influenzae тип b инфекции и полиомиелит 

 

 Тератогенен потенциал на ваксините. Живите вирусни ваксини трябва да се избягват при 

бременни. Ваксината срещу рубеола може да инфектира плацентата и фетуса. Ваксинирaнето срещу 

холера, хепатит A и B, заушка, грип, чума, полиомиелит, бяс, тетанус/дифтерия, коремен тиф, варицела 

и жълта треска може да бъде осъществено по време на бременност, ако има епидемиологичен риск. 

 

J07AG Haemophilus influenzae B ваксини  
 

HAEMOPHILUS TYPE B, PURIFIED ANTIGEN CONJUGATE VACCINE (АТС код: J07AG01) 

●Act-HIB (Sanofi Pasteur S.A.) − прах за приготвяне на инжекционен разтвор във флакон, 

съдържащи по 1 доза (оп. 1 бр.) и разтворител 0.5 ml в предварително напълнени спринцовки 

(оп. 1 бр.). Продуктите се съхраняват в хладилник при температура от 2 до 8 °С. Не се 

допуска замръзване. ●Hiberix™ (ГлаксоСмитКлайн ЕООД) – лиофилизиран прах за 

приготвяне на инжекционен разтвор във флакони, съдържащи по 1 доза (оп. 1 бр.) и 

разтворител 0.5 ml в предварително напълнени спринцовки (оп. 1 бр.). ▲Препаратите 

стимулират продукцията на антикапсулни антитела и предизвикват формиране на активен 

имунитет срещу Haemophilus influenzae, тип B. Началото на серумния антитяло отговор се 

проявява 1–2 седмици след ваксинацията. Придобитият активен имунитет продължава около 

18 мес. 

Показания (според FDA): Рутинна имунизация на деца от 2 мес. до 5 г. срещу 

Haemophilus  influenzae b инфекции; за имунизиране на неимунизирани деца ≥5 г., 

боледуващи от хронични заболявания, свързани с повишен риск от развитие на Haemophilus 

influenzae b инфекция; неимунизирани деца ≥5 г., на които предстои спленектомия.  

Рискова категория за бременност: C. 

Рискова категория за кърмене: L3. 

Приложение. Лиофилизатът се разтваря ex tempore с приложения разтворител. 

Ваксината се инжектира мускулно. ЕД е 0,5 ml. Ваксинирането се извършва по специфични 

схеми от инфектолог. 

Взимодействия: Имуносупресивните лекарства отслабват действието на ваксината. За 

да не се намалява продукцията на антитела между приложението на ваксината и 

имуноглобулиновите препарати, трябва да има интервал >30 дни. На пациенти с 

лимфогрануломатоза ваксината може да се приложи 14 дни преди началото или 90 дни след 

завършване на ХТта. 

Нежелани реакции: Локален еритем; повишен риск от развитие на Haemophillus B 

инфекция в първите 7 дни след ваксинацията; фебрилитет, летаргия, анорексия, диария, 

отоци. Противопоказания: Деца с фебрилни заболявания или остри инфекции, 

свръхчувствителност към Haemophillus B полизахаридни ваксини, деца с имунен дефицит; 

деца, подложени на имуносупресивна терапия; възрастни с бронхит или други инфекции, 

предизвикани от H. influenzae; i.v. апликация.  

 

DIPHTHERIA, TETANUS, PERTUSSIS AND HAEMOPHILUS TYPE B CONJUGATED VACCINE 

(АТС код: J07AG52)  

●TetraAct-HIB® (Sanofi Pasteur S.A.) – лиофилизиран прах в стъклен флакон плюс 0,5 ml 

суспензия в предварително напълнена спринцовка (оп. по 1 бр.). В 0,5 ml продуктът 

съдържа: полизахариди на Haemophilus тип b – 10 mcg, пречистен дифтериен токсоид 

(адсорбиран на алуминиев хидроксид) ≥30 UI, пречистен теаничен токсоид (адорбиран на 

алуминиев хидроксид) ≥60 UI и Bordetella pertussis, инактивирана (адсорбиранa на алуминиев 

хидроксид) ≥4 UI. Съхранява се в хладилник при температура от 2 до 8°C, защитена от 

светлина. Не трябва да замръзва. Преди употреба трябва да се разклати спринцовката със 

суспензията, след което тя се инжектира във флакона с лиофилизирания прах. Флаконът се 
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разклаща до пълно разтваряне (суспензиране) на праха. Получава се 1 доза (= 0,5 ml) мътна 

белезникава суспензия, която се аспирира в спринцовката, след което се инжектира.  

Показания: За едновременна профилактика на инвазивни инфекции, причинени от H. 

influenzae тип B (менингит, септицемия, целулит, артрит, епиглотит), дифтерия, тетанус и 

коклюш при деца от 2-месечна до 5-годишна възраст, които не са били имунизирани срещу 

тези заболявания.  

Приложение: Прилагат се три мускулни инжекции с по 0,5 ml през интервали от 1 мес., 

т.е. по една инжекция на дву-, три- и четиримесечна възраст, последвани от реимунизация – 

1 доза 1 г. след завършване на първичната имунизация. Ваксината е адсорбирана и за да се 

намалят НЛР се препоръчва нейното i.m. инжектиране със суха игла. Препоръчва се 

ваксината да се инжектира в средната трета на предно-страничната част на бедрото. Тя не 

трябва да се въвежда в кръвоносен съд.  

Взаимодействия: TetraAct-HIB е била прилагана безпроблемно едновременно с 

обичайните ваксини, съвпадащи по време на приложение с имунизационния календар, при 

условие, че се използват отделни спринцовки, отделни игли и различни инжекционни места.  

Локални нежелани реакции (много редки): Болка, зачервяване, уплътнение или оток в 

мястото на инжектиране в първите 48 h след ваксинация, които могат да продължат няколко 

дни. Това може да се съпътства и от образуван на подкожен възел, персистиращ няколко 

седмици. В единични случаи е докладвано и за аспетични абсцеси. Системни нежелани 

реакции: Повишаване на т.т. над 38 °C в първите 1 до 2 дни; периферен оток на долните 

крайници; обрив, уртикария, по изключение – ангиоедем или анафилактчиен шок; гърчове 

със или без фебрилитет, синдром на постоянен плач, замаяност в първите 24 до 48 h, остра 

енцефалопатия по изключение, епизоди на хипотония – хипореактивност, раздразнимост. 

Противопоказания: Свръхчувствителност към някоя от съставките на ваксината; реакции на 

свръхчувствителност от бърз тип след предишна ваксинация с такава ваксина 

(генерализирана уртикария, оток на Квинке, анафилактичен шок); прогресивни 

енцефалопатии, със или без гърчове; енцефалопатия, развила се в първите 7 дни след 

инжектиране на предишна доза ваксина, съдържаща коклюшна съставка; тежка реакция, 

проявила се в първите 48 h след предишно прилагане на ваксина, съдържаща коклюшна 

съставка (фебрилитет до 39,5 °C, непрекъснат плач повече от 3 h, фебрилни ила афебрилни 

гърчове, хипотоничен-хипореактивен епизод). В подобни случаи ваксинацията трябва да 

продължи с ваксина, несъдържаща коклюшна съставка. 

 

J07AH Менингококови ваксини 
 

MENINGOCOCCAL GROUP B VACCINE (RECOMBINANT, ADSORBED) (АТС код: J07AH09)  

●Trumenba® (Pfizer Ltd) – инжекционна суспензия 0,5 ml в предварително напълнена 

спринцовка, със или без игла (оп. по 1, 5 и 10 бр.). Съхранява се в хладилник в хоризонтално 

положение (от 2 до 8 °C). Продуктът е обект на допълнително постмаркетингово 

наблюдение. ▲Trumenba е съставена от двe вариантни форми на рекомбинантния 

липидиран факторH, свързващ протеин(fHbp), който открива по повърхността на 

менингококовите бактерии и има ключова роля за предотвратяване имунната защита на 

гостоприемника. Вариантните форми на fHbpсе разделят в две имунологично различни 

подсемейства – A и B. В >96% от изолатите на менингококи група B в Европа експресират 

fHbp вариантни форми на двете подсемейства на бактериалната си повърхност. 

Показания: За активна имунизация на лица на възраст ≥ 10 г. за предотвратяване на 

инвазивно менингококово заболяване, причинено от N. meningitidis група B. 

Приложение: Продуктът е инжектира в делтовидния мускул в горната част на ръката. 

Първични серии включват 2 дози (по 0,5 ml ваксина всяка), приложени през интервал от 6 

мес. или 3 дози (2 дози по 0,5ml всяка, приложени през  интервал от поне 1 мес. една от 

друга, последвани от трета доза поне 4 мес. след втората доза. Бустер дозата трябва да се 

обмисли след всяка от схемите на прилагане при лица с непрекъснат риск от инвазивно 

менингококово заболяване. Безопасността и ефикасността на Trumenba при деца на възраст 

< 10 г. не са установени.  

Предупреждения: Trumenba може да се прилага заедно или съпътстващо, с която и да е 

от следните ваксини: ваксина срещу тетанус, дифтерия (с намалено антигенно съдържание), 

коклюш (безклетъчна) и полиомиелит (инактивирана), (TdaP-IPV); ваксина срещу човешки 

папилома вирус, четиривалентна (HPV4); конюгатна ваксина срещу менингококигрупи A, C, Y, 
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W (MenACWY) и адсорбирана ваксина срещу тетанус, дифтерия (с намалено антигенно 

съдържание) и коклюш (безклетъчна) (Tdap). При ваксиниране с други ваксини Trumenba 

трябва да се прилага на различно място на инжектиране. Trumenba не трябвада се смесва in 

vitro с други ваксини. 

Нежелани реакции: Главоболие, диария, гадене, повръщане, пирексия, втрисане, умора, 

еритем, оток и индурация в областта на инжектиране. Противопоказания: 

Свръхчувствителност към продукта. 

 

MENINGOCOCCAL POLYSACCHARIDE VACINE (АТС код: J07AH03)  

●Meningococcal polysaccharide vaccine A+C® (Sanofi Pasteur S.A.) – лиофилизиран прах 

плюс 0,5 ml ратворител в предварително напълнена стъклена спринцовка (оп. 1 бр.); 

лиофилизиран прах плюс 5 ml разтворител в стъклен флакон, съдържащ 10 ЕД (оп. 10 бр.). 

●NeisVac-C® (Baxter d.o.o.) – суспензия за i.m. инжектиране 0.5 ml в предварително 

напълнена спринцовка (оп. по 1, 10 и 20 бр.). Представлява адсорбирана върху алуминиев 

хидроксид ваксина от конюгиран полизахарид от менингокококи от група С. Съхранява се при 

температура от 2 до 8 ˚С. Не трябва да замръзва. След разтваряне на лиофилизата с 

приложения разтворител 0,5 ml (= ЕД) менингококовата полизахаридна ваксина съдържа по 

50 mcg Neisseria mеningitidis A и Neisseria mеningitidis C.  

Показания: Активна профилактика (имунизация) срещу инвазивни форми на инфекции, 

причинени от менингококи от групи А и C при възрастни и деца над 18-месечна възраст. На 

имунизация подлежат особено високорискови групи, включващи следните лица: пътуващи за 

ендемични области; изложени професионално на менигококи от серогрупи А и С (лаборанти, 

микробиолози и др.); лица с дефицит на късните компоненти на системата на комплемента 

(C3-C5-C9); контактни с пациенти, заразени с менингококи от серогрупи А и С или живеещи с 

тях; функционална или анатомична аспления.  

Приложение: Ваксината се инжектира мускулно или дълбоко подкожно съответно в 

делтовидния мускул при възрастни и в антеро-латералната част на бедрото при малки деца. 

След инжектиране пациентът трябва да остане поне 30 min под наблюдение за алергични 

НЛР.  Имунизация − при възрастни и деца над 18-месечна възраст се инжектира една доза 

(= 0,5 ml) от разтворената ваксина.  Реимунизация (бустер) е показана след 2 до 4 г. Това 

зависи от възрастта на пациента при инжектиране на първата доза, експозиционния риск и 

менингококовата серогрупа. Менингококовата полизахаридна ваксина не се прилага венозно. 

Тя не създава защита по отношение на други форми на менингит (напр. причинени от 

Meningococcus В, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae). В случай на контакт с 

пациент, страдащ от инфекция с менингокок – група А или С, е възможна имунизация на деца 

навършили 3 мес.  

Противопоказания: Свръхчувствителност към някоя от съставките на препарата; тежка 

НЛР след предишно инжектиране на ваксината; наличие на фебрилитет или остра инфекция; 

инжектиране в кръвоносен съд; интрадермална апликация; деца под 18 мес. 

 

J07AJ Коклюшни ваксини 
 

ADSORBED DIPHTHERIA, TETANUS TOXOID, AND PERTUSSIS VACCINE (АТС код: J07AJ51) 

●Diftetkok® ("БУЛ БИО – НЦЗПБ” ЕООД) – 0.5 ml (= 1 доза) в ампули или в многодозови 

флакони по 5 ml (= 10 дози) и 10 ml (= 20 дози). ●Diftetkok® without preservative (без 

консервант) (“БУЛ БИО – НЦЗПБ” ЕООД) – 0.5 ml (= 1 доза) в ампули (оп. по 10 и 50 бр.). 

●ДТК (тривиално наименование). В 0,5 ml ДТК ваксина има 30 UI дифтериен анатоксин, 40 UI 

тетаничен анатоксин и 4 UI коклюшна ваксина. Съхранява се в хладилник при температура 

2–8 ºС. Не се допуска замразяване на продукта. Отворената ампула трябва да се използва 

веднага. 

Показания: Човешкият имуноглобулин за орално приложение е показан за първична 

активна имунизация срещу дифтерия, тетанус и коклюш на бебета след навършване 

съответно на 2, 3 и 4 мес. и за първа реимунизация на деца, навършили 2 г. (но не по-рано от 

12 мес. след предишната имунизация).  

Рискова категория за бременност: B. 

Рискова категория за кърмене: L3. 

Приложение: ДТК ваксината се инжектира дълбоко подкожно под долния ъгъл на 

плешката по метода на “сухата игла”, добре хомогенизирана предварително. Първичната 
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имунизация включва 3 инжекции по 0,5 ml през интервал от 30–40 дни (съответно на II, III и IV 

месец от раждането). Първата реимунизация се прилага на 2-годишна възраст, не по-рано от 

12 мес. след приключилата имунизация. По изключение се допуска удължаване на 

интервалите между първата и втората инжекция до 60 дни, между втората и третата 

инжекция – до 3 мес. и при реимунизацията –3–6 мес.  

Взаимодействия: ДТК ваксината е съвместима с полиомиелитната ваксина; двете 

ваксини могат да се прилагат едновременно. Останалите ваксини могат да се прилагат 30 

дни преди или след ДТК ваксината.  

Нежелани реакции: Рядко – 6–24 h след ваксинацията се наблюдават локални НЛР 

(зачервяване, болка и инфилтрат с размери 3– 4 cm ), които изчезват след няколко дни. 

Възможни са системни НЛР: Повишаване на т.т. до 38,5 ºС в продължение на не повече от 

48 h; оток, конвулсии, сънливост, колапс, артралгия. Противопоказания: Деца над 7 г., 

пациенти с неоплазми или имунен дефицит, остри респираторни инфекции, деца с 

неврологични заболявания (поради наличие на коклюшна ваксина в препарата), 

енцефалопатия, повишена чувствителност към някоя от съставките на ваксината; деца, 

болни от спазмофилия или с хипотрофия II или III степен. ДТК не трябва да се прилага за 

лечение на дифтерия, тетанус или коклюш.  

 

DIPHTHERIA, TETANUS AND ACELULAR PERTUSSIS VACCINE (ADSORBED) (АТС код: 

J07AJ52) 

●Infanrix™ (GlaxoSmithKline Biologicals, Belgium) – инжекционна суспензия 0,5 ml (= 1 доза) 

във флакони (оп. по 100 бр.) или предварително напълнени спринцовки от неутрално стъкло 

тип I (оп. 1 бр., плюс 2 стерилни игли с пластмасов накрайник). В 0,5 ml Infanrix има 30 UI 

пречистен дифтериен токсоид, 40 UI пречистен тетаничен токсоид, 25 mcg пертусис токсоид, 

25 mcg  филаментозен хемаглутинин и 8 mcg пертактин, адсорбирани върху алуминиев 

хидроксид. Cъхранява при температура между  2 и 8 °С. Да не се замразява. ●Boostrix™ 

(ГлаксоСмитК;айн ЕООД) – инжекционна суспензия 0,5 ml (= 1 доза) в предварително 

напълнени спринцовки от неутрално стъкло тип I с гумена запушалка на буталото и без 

прикрепена игла (оп. 1 бр., плюс 2 отделни стерилни игли). В 0,5 ml Boostrix има 2 UI 

пречистен дифтериен токсоид, 20 UI пречистен тетаничен токсоид, 8 mcg пертусис токсоид, 8 

mcg филаментозен хемаглутинин и пертактин, адсорбирани върху алуминиев хидроксид. 

След изваждане от хладилника Boostrix запазва годността си при температура 21 ºС  в 

продължение на 8 h. Дифтерия-тетанус безклетъчните коклюшни ваксини осигуряват 

имунна защита срещу дифтерия, тетанус и коклюш. Имунитетът се развива след третата 

доза и се поддържа с реимунизации. 

Показания: Infanrix е показан за първична имунизация срещу дифтерия, тетанус и 

коклюш на бебета по-големи от два мес. и за реимунизация на деца до 4 г., които преди 

това са били имунизирани с 3–4 дози ваксина срещу дифтерия, тетанус и коклюш. Boostrix e 

показан за реимунизация срещу дифтерия, тетанус и коклюш на деца над 10 г. Boostrix не 

е показан за първична имунизация. Той не се препоръчва за имунизация срещу тетанус при 

наранявания с висок риск за развитие на тетанус. Препаратите не трябва да замръзват. Те се 

съхраняват в хладилник при температура 2–8 ºС. 

Приложение: Infanrix се прилага в съответствие с имунизационния календар и препоръки 

за първична имунизация и реимунизация. ЕД е 0,5 ml, инжектирана дълбоко мускулно. За 

първична имунизация на деца, навършили 2 мес., се прилагат 3 дози Infanrix през интервали 

не по-кратки от 30 дни. Не се допуска скъсяване на интервалите между отделните инжекции. 

При липса на противопоказания, срокът за завършване на първичната имунизация с 

ваксината е до 12-ия месец след раждането. При деца, които по различни причини не са 

имунизирани в посочения срок, Infanrix се прилага за първична имунизация до навършване 

на 24 мес. След тази възраст имунизацията се извършва с дифтерия и тетанус ваксина. 

Реимунизация с Infanrix: провежда се не по-рано от 12 мес. след завършена първична 

имунизация с ЕД ваксина. Срокът за завършване на реимунизацията е до навършване на 4-

годишна възраст. Boostrix се прилага в съответствие с имунизационния календар за 

реимунизация с комбинирана ваксина срещу дифтерия и тетанус за възрастни, при желание 

за реимунизация срещу коклюш. Препоръчва се еднократно инжектиране на ваксината в доза 

0,5 ml дълбоко мускулно. Лица с незавършена или липсваща първична имунизация с 

дифтериен и тетаничен токсоиди не трябва да бъдат ваксинирани с Boostrix. Ваксините 

трябва да се прилагат с повишено внимание при деца с тромбоцитопения или нарушения на 
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кръвосъсирването (напр. риск от кървене). В такива случаи по изключение, ваксините може 

да се инжектират подкожно. 

Взаимодействия: Ваксините не трябва да се смесват в една спринцовка с други 

лекарства. Infanrix може да се прилага едновременно с други ваксини (с изключение на 

ваксините срещу морбили), но на различни инжекционни места, с различна спринцовка и 

игла. Тя може да се прилага едновременно с имуноглобулини. 

Нежелани  реакции: При приложение на Boostrix сравнително често се наблюдава болка, 

зачервяване и подуване в мястото на инжектиране; главоболие, общо неразположение и 

отпадналост, световъртеж, повишение на т.т. >37,5 C, гадене, повръщане. По-рядко се 

съобщава за късни НЛР (48 h след ваксинацията), като фебрилитет (>39 C), изпотяване, 

хипертензия, артроза, миалгия, сърбеж, лимфаденопатия. В единични случаи са 

наблюдавани колапс и гърчове. Противопоказания: Повишена чувствителност към някоя от 

съставките на ваксините или анамнестични данни за свръхчувствителност при предишно 

прилагане на ваксини, съдържащи дифтерийна, респ. тетанична или коклюшна съставка; 

неврологични заболявания (епилепсия, детска церебрална парализа, енцефалопатия с 

неизвестна етиология), появила се до 7 дни след предишна имунизация с ваксина, 

съдържаща коклюшна съставка. Прилагането на ваксините трябва да се отложи при 

пациенти с остри и тежки инфекциозни заболявания. Ваксините Infanrix и Boostrix не трябва 

да се инжектират венозно или интрадермално. 

 

J07AL Пневмококови ваксини 
 

PNEUMOCOCCAL POLYSACCHARIDE VACCINE (АТС код: J07AL00) 

●Pneumo 23® (не е в наличност) (Sanofi Pasteur S.A.) – инжекционен разтвор 0.5 ml в 

предварително напълнена спринцовка (оп. 1 бр.). Съдържа по 25 mcg пречистени 

полизахариди от Streptococcus pneumoniae (серотипове 1, 2, 3, 4, 5, 6В, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 

11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F, 33F). Показан е за профилактика на 

пневмококови инфекции, особено при деца над 2 г. и ПНВ; лица, живеещи в старчески 

домове; лица, подлежащи на чести хоспитализации (във връзка със ЗД, хроничен бронхит, 

дихателна недостатъчност, сърдечни заболявания, тютюн/алкохол зависими пациенти); 

имунокомпрометирани пациенти (със спленектомия, нефротичен синдром); при 

цереброспинални заболявания. Pneumo 23 се инжектира мускулно или дълбоко подкожно. 

Имунизацията включва ЕД от 0.5 ml. Реваксинация се извършва също с еднократно 

инжектиране на 0.5 ml Pneumo 23. 

●Prevenar® (не е в наличност) (Wyeth-Lederle Pharma GmbH) – инжекционна суспензия 0.5 

ml  (= 1 доза) в предварително напълнени спринцовки (оп. по 1 и 10 бр.). В 1 имунизационна 

доза (= 0.5 ml) се съдържат полизахариди, изолирани серотипове 4, 6В, 9V, 14, 18C, 19F и 

23F на Streptococcus pneumoniae. Prevenar изгражда активен имунитет срещу инвазивни 

заболявания, причинявани от Streptococcus pneumoniae, серотипове 4, 6В, 9V, 14, 18C, 19F, 

23F. ЕД е 0.5 ml. Ваксината се инжектира мускулно в антеролатералната област на бедрото 

при кърмачета и в делтовидния мускул на ръката при малки деца. При бебeта до 6 мес. се 

прилагат три ЕД с интервал между тях ≤ 1 мес. Първата доза се инжектира на възраст 2 мес. 

Препоръчва се четвърта доза през втората година. На деца от 7 до 11 мес. се прилагат две 

ЕД през интервал ≤ 1 мес. През втората година се препоръчва трета доза. На деца от 12 до 

23 мес. се инжектират 2 дози през интервал ≤ 2 мес. 

●Prevenar 13® (не е в наличност) (Wyeth-Lederle Vaccines S.A.) – инжекционна суспензия 

0.5 ml  (= 1 доза) в предварително напълнени спринцовки (оп. по 1 и 10 бр.). Съдържа 

полизахариди, изолирани от 13 различни серотипа Streptococcus pneumoniae. Ваксината е 

показана за деца от 6 седмици до 17 г. за изграждане на  активен имунитет срещу инвазивни 

заболявания, причинявани от Streptococcus pneumoniae (пневмония и otitis media acuta). При 

деца под 2 г. се инжектира мускулно в антеролатералната област на бедрото по специална 

схема, а на деца над 2 г. и при възрастни – в делтовидния мускул. 

●Synflorix® (GSK Biolgicals S.A.) – инжекционна суспензия 0.5 ml в предварително 

напълнени стъкленa спринцовкa със или без игли (оп. 1, 10 и 50 бр.). Представлява 

полизахаридна конюгатна ваксина, изграждаща имунитет срещу Streptococcus pneumoniae – 

микроорганизъм, който може да причини пневмония, менингит, отит, сепсис. Показана е при 

деца възраст от 6 седмици до 5 г. Synflorix се инжектира мускулно в бедрото или мишницата. 

Обикновено се провежда курс от 4 инжекции – първите три през едномесечен интервал, а 
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четвъртата се инжектира 6 мес. след третата. Съществуват профилактични схеми с две 

инжектирания. 

Взаимодействия: Пневмококовата полизахаридна ваксина може да се прилага 

едновременно с други ваксини, в съответствие с имунизационния календар, като се 

използват различни инжекционни места. 

Локални нежелани реакции:  Хиперестезия, оток и, уплътнение в областта на 

инжектиране. Системни нежелани реакции: Фебрилитет ( >38C), раздразнителност, 

сънливост, смущения в съня; рядко – алергични прояви. Приложението на ваксинатата 

трябва да бъде отложено, ако децата имат остро, средно тежко или тежко фебрилно 

заболяване. Ваксинацията при високо-рискови групи (неоплазми, нефротичен синдром , 

дисфункция на слезката, HIV-инфекция, сърповидно-клетъчна анемия) трябва да се 

преценява за всеки конкретен случай. Противопоказания: Свръхчувствителност към някои 

от съставките на продуктите; деца с тромбоцитопения или нарушения на кръвосъсирването, 

поради риск от кървене при мускулно инжектиране. 

 

J07AM Тетанусни ваксини  
 

TETANUS VACCINE ADSORBED (АТС код: J07AM01) 

●Tetatox® („БУЛ БИО – НЦЗПБ” ЕООД) – инжекционна суспензия в ампули по 40 IU/0.5 ml 

(= 1 доза) (оп. 50 бр.); инжекционна суспензия в многодозови флакони по 400 IU/5 ml (= 10 

дози) и 800 IU/10 ml (= 20 дози). ●Tetavax® (Sanofi Pasteur S.A.) – инжекционна суспензия 40 

IU/0.5 ml (= 1 доза) в предварително напълнена спринцовка (оп. 1 бр.); инжекционна 

суспензия 400 IU/5 ml/10 дози в стъклени флакони (оп. 10 бр.). Пречистеният тетанусен 

токсоид (ТТ, ТАП) съдържа адсорбиран и пречистен тетаничен анатоксин 40 IU/0.5 ml.  

Показания: Реимунизация или първична имунизация за възрастни и деца над 2 мес.; 

профилактика на тетанус при наранявания, изгаряне, измръзване, ухапвания. 

Рискова категория за бременност: C. 

Приложение. Преди употреба тетаничния токсоид трябва добре да се хомогенизира като 

се прилага по метода на “сухата игла”. За първична имунизация главно при неимунизирани 

възрастни са необходими три апликации на тетаничен токсоид по 0,5 ml. Препаратът се 

инжектира i.m. в делтоидния мускул. Интервалът между първата и втората инжекция е от 30 

до 40 дни, а между втората и трета – 12 мес. Следващите реимунизации се правят през 10 г.   

При наранявания специфична профилактика на тетанус се провежда по сл. начин:  

 На имунизирани лица. Независимо от възрастта на пациента се прави реимунизация с 

0,5 ml тетаничен токсоид. Последният не се прилага само на лица, при които не е 

изминала 1 г. от последната имунизация против тетанус;  

 На неимунизирани лица. Незабавно се инжектират 0.5 ml тетаничен токсоид. След това 

се завършва имунизацията по описаната по-горе схема. Едновременно след 

инжектиране на тетаничен токсоид се инжектират мускулно (или дълбоко подкожно) 

еднократно на деца и възрастни от 250 до 500 UI човешки противотетаничен 

имуноглобулин. При липса на противотетаничен имуноглобулин 30 min след 

инжектирането на тетаничният токсоид се инжектират подкожно или мускулно 1500 UI 

противотетаничен серум (но след проба за чувствителност).  

Взаимодействия: Имунизацията (реимунизацията) с тетаничен токсоид е съвместима с 

полиомиелитната имунизация (реимунизация) и могат да се провеждат едновременно. При 

останалите имунизации и реимунизации се спазва 30-дневен интервал. 

Нежелани реакции: Рядко – 6 до 24 h след приложението на препарата се появяват 

зачервяване и инфилтрат от 3 до 4 cm, които изчезват след 3 до 4 дни (локалното 

уплътнение се резорбира за около 1 месец). В единични случаи се наблюдава 

неразположение, отпадналост или повишение на т. т. до 38 ºС, които отзвучават за 1 до 2 

дни.  

Противопоказания: Вирусен хепатит − до седмия месец), Базедова болест, остри и 

изострени хронични алергози. При екстрена профилактика на тетануса след нараняване 

противопоказанията се стесняват и не се спазват интервали от проведени други имунизации. 

 

DIPHTHERIA AND TETANUS ADSORBED VACCINE (АТС код: J07AM51) 

●Diftet® („БУЛ БИО – НЦЗПБ” ЕООД) – инжекционна суспензия 0.5 ml в ампули, 

съдържащи 1 доза (оп. 50 бр.); инжекционна суспензия в многодозови флакони по 5 ml (= 10 
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дози) и 10 ml (= 20 дози). ●Tetadif® („БУЛ БИО – НЦЗПБ” ЕООД) – инжекционна суспензия 0.5 

ml в в ампули, съдържащи 1 доза (оп. 50 бр.) и в многодозови флакони по 5 ml (= 10 дози) и 

10 ml (= 20 дози). ●ДТ (тривиално наименование). В 0,5 ml ваксина има 30 UI дифтериен 

анатоксин и 40 UI тетаничен анатоксин. Помощни вещества: алуминиев хидроксид (1,25 mg) 

и тиомерзал (0,01 mg). Съхранява се в хладилник при температура от 2 до 8 ˚С. Дa не се 

допуска замразяване. Отворената ампула трябва да се използва веднага. 

Показания: Адсорбираната ваксина срещу дифтерия и тетанус е показана за ваксинация 

в следните възрастови групи: 6–7, 11–12, 16–17, 25 и 35 г. Може да се използва също за 

първична ваксинация и първа реваксинация (но в тези случи се препоръчва ДТК ваксината).  

Рискова категория за бременност: C. 

Рискова категория за кърмене: L3. 

Приложение. ДТ ваксината се инжектира дълбоко подкожно субскапуларно (при малки 

деца) или мускулно, в долния край на делтовидния мускул по метода на “сухата игла”. ЕД е 

0,5 ml. Първична ваксинация се прави на деца над 2-месечна възраст с две инжектирания по 

0,5 ml през интервал от 30–40 дни. По изключение този интервал може да се удължи до 60 

дни. Реваксинация се прави на 2-годишна възраст (но не по-рано от 12 мес. след първичната 

имунизация) с ЕД 0,5 ml. Следващите реваксинации се правят с еднократно инжектиране на 

0,5 ml ДТ ваксина в следните възрастови групи: 6–7, 11–12, 16–17, 25 и 35 г. 

Взаимодействия: Може да се провежда едновремено ваксинация (реваксинация) с ДТ 

ваксина и полиомиелитна ваксина. Всички други ваксинации се провеждат 30 дни преди или 

след приложение на ДТ ваксината.  

Нежелани реакции: Понякога 6–24 h след ваксинацията се наблюдават локални НЛР 

(зачервяване, болка и инфилтрат с размери 3– 4 cm), които изчезват след няколко дни. 

Възможни са и системни НЛР, манифестиращи се с повишаване на т.т. до 38,5 ºС в 

продължение на не повече от 48 h; оток, конвулсии, сънливост, колапс, артралгия.  

Противопоказания: Деца над 7 г., пациенти с неоплазми или имунен дефицит, остри 

респираторни инфекции, енцефалопатия, повишена чувствителност към някоя от съставките 

на ваксината; деца, болни от спазмофилия или с хипотрофия II или III степен. ДТ ваксината 

не трябва да се прилага за лечение на дифтерия или тетанус. 

 

J07AN ВСG ваксина  
 

MYCOBACTERIUM BOVIS BCG VACCINE (АТС код: J07AN01) 

●BCG vaccine®, freeze dried 0,05 mg/dose („БУЛ БИО – НЦЗПБ” ЕООД) – многодозови 

ампули, съдържащи 10 имунизиращи ЕД лиофилизиран прах плюс разтворител в ампули по 

1 ml (оп. по 20 бр.). ●BCG vaccine®, freeze dried („БУЛ БИО – НЦЗПБ” ЕООД) – многодозови 

ампули, съдържащи 20 имунизиращи ЕД лиофилизиран прах плюс разтворител в ампули по 

2 ml. След ресуспендиране ваксиниращата ЕД е 0,1 ml от разтворената ваксина. Тя 

съдържа живи бактерии на Calmette и Guérin (Mycobacterium bovis BCG) в количество 0,05 

mg, еквивалентнио на 1,5 до 6 h х 105 жизнеспособни единици. Ваксината е стабилизирана с 

натриев глутамат, без консервант. Тя се съхранява в хладилник при температура 6 оС, 

защитена от светлина. 

Показания: За имунизация на новородени от 2-ия до 7-ия ден след раждането, най-късно 

до края на 2-я месец; деца на възраст от 7 до 10 мес. без белег от BCG и отрицателно Манту 

(туберкулин-отрицателeн тест – вж. гл. 23.5.5); реимунизация на ученици от I, V и Х клас 

(респ. деца на 6–7, 10–11 и 16–17 г.) след отрицателна проба Манту.  

Рискова категория за бременност: C. 

Приложение: Ампулата с ваксината се отваря внимателно и се разтваря ex tempore с 2 ml 

стерилен физиологичен разтвор. След 2 до 3 min се получава равномерна безцветна 

суспензия. След това BCG ваксината се инжектира еднократно вътрекожно в доза 0,1 ml в 

областта на рамото със специални игли и спринцовки. Неизползваната част от ваксината 

се унищожава!  

Взаимодействия: BCG ваксината се прилага едновременно с ваксината против хепатит 

В. С останалите ваксини се спазва интервал от 30 дни (60 дни с полиомиелитната жива 

ваксина). Пробата Манту (PPD туберкулинов интрадермален тест) може да се направи 4 до 6 

седмици след имунизацията с живи ваксини.  

Нежелани реакции: Около 2 до 3 седмици след имунизацията се развива ваксинална 

реакция под форма на малко черно възелче или язвичка, заздравяващи след няколко мес. 
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Наличието на малък цикатрикс на мястото на инжектиране на BCG ваксината е показател за 

ефективна имунизация. Рядко са възможни усложнения, като студени абсцеси, язви, 

регионални лимфаденити, килоидни изменения, хематурия, анафилактичен шок (при деца) и 

др. Противопоказания: Новородени с упорито повръщане, повишена т.т.,  пиодермия, 

флегмони, отити, грип, остри белодробни заболявания, родова травма, Rh-несъвместимост. 

При новородени недоносени времето за имунизация се определя от микропедиатри. 

Реимунизация е противопоказана при усложнения след имунизация с BCG ваксина, кожни 

заболявания, остри инфекции, остри алергози, чернодробни и ендокринни заболявания, 

заболявания на ЦНС; при положителна проба Манту (туберкулин-позитивни индивиди), 

имунокомпрометирани пациенти, болни от СПИН, изгаряне. Боните от СПИН подлежат на 

стриктна противотуберкулозна профилактика срещу инфекция с Mycobacterium tuberculosis, 

провеждана с противотуберкулозни лекарства. 

 

J07AP Тифни ваксини 
 

TYPHOID POLYSACCHARIDE VACCINE (АТС код: J07AP03) 

●Typherix® (ГлаксоСмитКлайн ЕООД) – инжекционен разтвор 0.5 ml (= 1 доза) в 

предварително напълнени спринцовки с 2 отделни стерилни игли (оп. по 1 и 10 бр.). ●Typhim 

Vi® (Sanofi Pasteur S.A.) – инжекционен  разтвор 0.5 ml (= 1 доза) в предварително напълнени 

спринцовки (оп. 1 бр.). Typherix (Vi Polysaccharide of Salmonella typhi) представлява прозрачен 

изотоничен безцветен разтвор, който в 0,5 ml съдържа 25 mcg Vi полизахарид на Salmonella 

typhi. Ваксината се съхранява на тъмно място при температура от 2 до 8 ºС. Тя не трябва да 

замръзва. ▲Typherix осигурява изработването на активен имунитет срещу коремен тиф. 

Имунизиционният ефект на Typherix е 3 г. 

Показания: Активна имунизация срещу коремен тиф при възрастни и деца над 2 г. 

Приложение: Една доза Typherix (= 0,5 ml) се инжектира мускулно при възрастни и деца 

над 2 г. не по-малко от 2 седмици преди излагане на риск от заразяване с коремен тиф. Лица, 

изложени на постоянен риск от заразяване с коремен тиф, трябва да се ваксинират с 0,5 ml 

Typherix на всеки 3 г. 

Бременност и лактация: Typherix може да се използва по време на бременност и 

лактация при наличие на висок риск от инфекция. 

Нежелани  реакции: Болка, зачервяване и подуване в областта на инжектиране; 

фебрилитет, цефалгия, общо неразположение, сърбеж, гадене; много рядко – алергични 

реакции (уртикария, анафилактоидни реакции, анафилаксия). Противопоказания: 

Свръхчувствителност към ваксините или някоя от техните съставки; анамнестични данни за 

прояви на алергични реакции след предишното им приложение. 

 

J07AX Други бактериални ваксини 
 

BRONHO-VAXOM (АТС код: J07AX00)  

●Broncho-Vaxom Adults® (OM Portuguenesa) – капсули за възрастни 7 mg (оп. по 10 и 30 

бр.). ●Broncho-Vaxom Chidren® (OM Pharma S.A.) – капсули 3.5 mg и гранули 3.5 mg за деца 

в сашета (оп. по 10 и 30 бр.). Всяка капсула Broncho-Vaxom за възрастни съдържа 7 mg 

лиофилизиран бактериален лизат от H. influenzae, Diplococcus  pneumoniae, Klebsiella 

pneumoniae, Klebsiella ozaenae, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Streptococcus 

viridans и Neisseria catarrhalis. Сашетата Broncho-Vaxom за деца от 6 мес. до 12 г. имат 

същия състав, но количеството на бактериалния лизат е 3,5 mg. ▲Broncho-Vaxom повишава 

броя на циркулиращите Т-лимфоцити и на IgA в слюнката. Той засилва неспецифичния 

отговор към поликлонални митогени. 

Показания: За имунопрофилактика на често повтарящи се респираторни инфекции, вкл. 

инфекциозни обостряния на хронични бронхити; за подпомагане лечението на остри 

респираторни инфекции.  

Приложение: Профилактично Broncho-Vaxom се назначава на гладно в ДД 1 капсула в 

продължение на 10 дни три последователни мес. При остри респираторни инфекции 

препаратът се приема по 1 капсула на ден до изчезване на клиничните симптоми (но не по-

кратко от 10 дни). В случаите, при които е необходима антибактериална терапия, лечението с 

Broncho-Vaxom започва едновременно с прилагане и на подходящи АБС. 
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Нежелани  реакции (с честота от 3% до 4%): СЧ нарушения (коремни болки, диария), 

кожни реакции обриви и сърбеж, дихателни смущения (кашлица, задух), фебрилитет, 

отпадналост. Приемането на Broncho-Vaxom трябва да се прекрати при перситиращи НЛР 

(СЧ, кожни реакции, респираторни). Противопоказания: Свръхчувствителност към Broncho-

Vaxom; деца на възраст под 6 мес. (поради незрялост на имунната система). 

 

DENTAVAX® (J07AX00) („БУЛ БИО – НЦЗПБ” ЕООД) – таблетки 36 mg, съдържащи 36 mg 

лиофилизат от убити бактериални тела на L. acidophillus, Str. pyogenes, St. aureus, Kl. 

pneumoniae и C. аlbicans (оп. 40 бр.). Ваксината е показана при хронични гингивити и 

пародонтити, след екстракция на зъби, разраняване от зъбни протези, възпалителни процеси 

в лицево-челюстната област, преди и след тонзилектомия. Таблетките Dentavax се смучат до 

тяхното разпадане в устната кухина. При остри възпалителни процеси се предписват 4–6 

таблетки на ден, а при хронични – 3 до 4 таблетки. В продължение на 1 h след това 

пациентът не трябва да приема течности или храна. Курсът на лечение продължава 15–20 

дни. 

 

IRS-19® (вж. гл. L03AX00) 

RESPIVAX (вж. гл. L03AX)  

 

URO-VAXOM® (J07AX00) (OM Portuguesa) – капсули 6 mg, съдържащи лиофилизирани лизати 

от 18 щама на E. coli (оп. по 10, 30 и 90 бр.). ▲Стимулира имунитета по неспецифичен 

механизъм. Той повишава резистентността на организма към инфекции на уринарния тракт. 

Намалява продължителността и честотата на лечението с антибиотици и уроантисептици. 

Urovaxom активира перитонеалните макрофаги на фагоцитозата чрез стимулация на 

секреторните имуноглобулини, особено IgA. Стимулира Т-лимфоцити и индуцира ендогенния 

интерферон. 

Показания: Повтарящи се уроинфекции (цистит, пиелонефрит, уретрит, асимптоматична 

бактериурия; инфекции, свързани с катетъризация на пикочния мехур и уретрата) като 

адювантно лечение към стандартната противомикробна терапия.  

Приложение: По време на остратата фаза на повтарящи се уроинфекции Urovaxom се 

назначава по 1 капсула на ден като адювант към антибиотикотерапия. Ваксината се приема 

не по-малко от 10 последователни дни (до отзвучаване на клиничната симптоматика). При 

упорити и повтарящи се хронични уроинфекции препаратът се приема по 1 капсула дневно в 

продължение на 90 дни. 

Нежелани реакции: Възможни са алергични прояви. Противопоказания: Първите 3 

гестационни месеца. 

 

J07B Вирусни ваксини  
 

J07BA Енцефалитни ваксини 
 

ENCEPHALITIS VACCINE, TICK-BORNE, INACTIVATED (АТС код: J07BA01) 

●FSME-IMMUN® (Бакстер България ЕООД) – инжекционна суспензия 0.5 ml в 

предварително напълнени спринцовки (по 1, 10 и 20 бр.). Цяла вирус-инактивирана 

ваксина срещу кърлежов енецефалит (TBE), щам Neudörfl 2.4 mcg. ●FSME-IMMUN 

JUNIOR® (Бакстер България ЕООД) – инжекционна суспензия 0.5 ml в предварително 

напълнени спринцовки (по 1, 10 и 20 бр.). Цяла вирус-инактивирана ваксина срещу кърлежов 

енецефалит, щам Neudörfl 1.2 mcg. 

Показания: За активна (профилактична) имунизация срещу кърлежов енцефалит.  

Приложение за деца на 16  г. и възрастни (FSME-IMMUN®): Основната доза за 

ваксиниране включва 3 дози по 0.5 ml мускулно в горната част на ръката (делтовидния 

мускул). Първата и втората доза се прилагат в интервал от 1 до 3 мес. В случай на 

необходимост от предизвикване на бърз имунен отговор втората доза може да приложи 14 

дни след първата. Третата доза се прилага между 5-ия и 12-ия месец след втората, след 

което имунната защита продължава поне 3 г. 

Приложение за деца от 1 до 15 г. (FSME-IMMUN JUNIOR®): Основната доза за 

ваксиниране включва 3 дози по 0.25 ml мускулно в горната част на ръката (делтовидния 

мускул). Първата и втората доза се прилагат в интервал от 1 до 3 мес. В случай на 
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необходимост от предизвикване на бърз имунен отговор втората доза може да приложи 14 

дни след първата. Третата доза се прилага между 5-ия и 12-ия мес. след втората, след което 

имунната защита продължава ≥ 3 г. 

 

J07BB Противогрипни ваксини  
 

(1) Ваксини срещу грипeн вирус A (H5N1), причиняващ птичи грип 

 

 Тези противогрипни ваксини съдържат повърхностни антигени – хемаглутинин и 

невраминидаза, от няколко щама грипни вируси. Произвеждат се върху кокоши ембриони и отговарят 

на препоръките на СЗО за северното полукълбо и решението на ЕМА за съответния грипен сезон. 

Осигуряват пасивен (индивидуален и колективен) хуморален и тъканен имунитет. Хуморалният 

имунитет се формира 10 до 15 дни след ваксинацията и трае около 12 мес. Защитни тела се 

установяват при 70 до 95% от имунизираните. Клинична ефективност е доказана при около 80–85% от 

случaите. Най-често противогрипните ваксини имат PRC C и LRC L1. 

 При нашия климатичен пояс ваксинирането трябва да се извършва през м. Септември или 

Oктомври. Контигентът, подлежащ на ваксиниране, включва ПНВ; възрастни и деца, страдащи от 

хронични заболявания на дихателната и ССС, ЗД, хронични бъбречни заболявания, имуносупресирани 

болни (вкл. болни от СПИН); лица, живеещи или работещи в домове за стари хора, за деца и др.; 

медицински персонал и контактни с високорискови пациенти (вкл. водачи на обществени МПС, 

сервитьори, контрольори и др.), социални работници. Ваксините се съхраняват в хладилник при 

температура от 2 до 8 °С. Не трябва да замръзват. Те се инжектират дълбоко подкожно (а при деца и 

мускулно). 

 

FLUARIX® (АТС код: J07BB02) (ГлаксоСмитКлайн ЕООД) – суспензия 0.5 ml за инжектиране в 

предварително напълнена спринцовка от неутрално стъкло тип I (оп. по 1, 10 и 20 бр. със или 

без игли). 

Показания: Профилактика на грип, особено при лица, които са с повишен риск от 

свързаните с грипа усложнения (вж. показанията на Influvac и Vaxigrip по-долу). 

Продължителността на постваксиналния имунитет е 6–12 мес. По правило ваксината следва 

да бъде поставяна 1 път годишно преди началото на грипния сезон (напр. през Септември 

или Октомври). 

Приложение. Имунизацията с Fluarix трябва да се извърши чрез мускулно или дълбоко 

подкожно инжектиране. На възрастни и деца над 36 месецa ваксината се инжектира 

еднократно в доза 0,5 ml. При деца от 6 до 35 мес. клиничните данни от приложения на 

Fluarix са ограничени. Най-често е използвана дози 0,25 ml; за деца, които не са били 

ваксинирани преди това, трябва да бъде поставена втора доза след интервал, не по-кратък 

от 4 седмици.  

Взимодействия. Fluarix може да се прилага едновременно с други ваксини, ако 

имунизацията бъде извършена на различни крайници. Трябва да се отчита възможността от 

засилване на НЛР. Имунният отговор към Fluarix може да бъде отслабен от имуносупресори. 

Локални НЛР: Зачервяване, подуване, болка, кръвонасядане, уплътнение в мястото на 

инжектиране. Системни НЛР: Висока температура, неразположение, втрисане, умора, 

главоболие, потене, миалгия, артралгия; рядко – невралгия, парeстезии, конвулсии, преходна 

тромбоцитопения; много рядко – васкулит с преходно засягане на бъбреците, 

енцефаломиелит, неврит и синдром на Guillain Barre. Като консервант Fluarix съдържа 

thiomersal (органично живачно съединение) и затова е възможна появата на алергични 

реакции. След прилагането на Fluarix са наблюдавани фалшиво положителни резултати при 

серологични тестове, използващи метода ЕLISA за откриване на антитела срещу HIV 1, 

хепатит С и особено HTLV 1. Техниката Western Blot опровергава тези резултати. 

Временните фалшиво положителни реакции могат да се дължат на IgM отговора, индуциран 

от ваксината. Противопоказания: Алергия към яйца и яйчни продукти; свръхчув-

ствителност към някоя от съставките на ваксината; анамнестични данни за повишена 

чувствителност при предходна ваксинация с грипна ваксина; остри инфекциозни заболявания 

(ваксинацията се отлага до пълно оздравяване); хронични заболявания в стадий на 

изостряне. Fluarix не трябва да се инжектира интраваскуларно. Тъй като няма проучвания за 

съвместимост, Fluarix не трябва да се смесва in vitro с други лекарствени продукти. 

 



 126 

INFLEXAL V® (АТС код: J07BB01) (Berna Biotech Italia S.r.l) – суспензия 0.5 ml в 

предварително напълнени стъклена спринцовка (оп. по 1 и 10 бр. с по една стерилна игла за 

инжектиране). Inflexal® V е инактивирана грипна ваксина, съдържаща високо пречистени 

антигени от щамове A и B на грипния вирус, инокулирани в кокоши ембриони. Нейната 

антигенна формула се актуализира ежегодно в съответствие с препоръките на СЗО за 

предстоящия сезон в Северното полукълбо и решенията на Европейския съюз. Има годност 

12 мес. Inflexal V осигурява пасивен (индивидуален и колективен) хуморален и тъканен 

имунитет. Хуморалният имунитет се формира от 10 до 15 дни след ваксинацията и 

продължава около 12 мес.  

Показания: ПНВ; възрастни и деца, страдащи от хронични заболявания на дихателната и 

ССС, ЗД, хронични бъбречни заболявания, имуносупресирани болни (вкл. болни от СПИН); 

лица, живеещи или работещи в домове за стари хора, за деца и др.; медицински персонал и 

контактни с високорискови пациенти (вкл. водачи на обществени МПС, контрольори и др.). 

При бременни с висок риск от грипни усложнения се препоръчва имунизация с Inflexal V. 

Ваксината може да бъде използвана и по време на кърмене. 

Приложение. Ваксинацията се извършва през есента преди началото на очакваната 

грипна епидемия. При деца над 36 мес. и възрастни се инжектират еднократно мускулно 

или дълбоко подкожно 0,5 ml Inflexal V. При деца от 6 до 35 мес. клиничните данни са 

ограничени. Реимунизация се препоръчва след 1 г. Ваксината Inflexal V не трябва при 

никакви обстоятелства да бъде инжектирана вътресъдово! 

Взаимодействия: Ваксината Inflexal V може да бъде прилагана едновременно с други 

ваксини, но при използване на различни крайници. В този случай обаче може да се засилят 

НЛР. 

Нежелани реакции: В първите 1–2 дни може да се наблюдават зачервяване, подуване, 

болка, екхиоза и уплътняване в областта на инжектиране на ваксината, също – фебрилитет, 

общо неразположение, втрисане, потене, главоболие, миалгия, артралгия. Много редки са 

генерализираните кожни НЛР – уртикария, сърбеж, а също – парестезии, невралгия, 

конвулсии, преходна тромбоцитопения. В единични слуачаи са наблюдавани тежки НЛР: 

анафилактичен шок (затова е необходимо имунизираните да бъдат наблюдавани в първите 

30 min и лекарят да има готовност за овладяване на шока), васкулит с временна БН, 

неврологични нарушения (неврит, енцефаломиелит, синдром на Гилен-Баре). Противопока-

зания: Деца под 6 мес.; вътресъдово инжектиране; чувствителност към яйчен белтък, 

polymyxin B или неомицин, съдържащи се в Inflexal V. 

 

INFLUVAC® (АТС код: J07BB02) (BGP Products Ltd.) – суспензия 0.5 ml (= 1 ЕД) в 

предварително напълнена стъклена спринцовка (оп. 1 бр.). Influvac е вирозомна ваксина 

срещу грип, съдържаща инактивирани повърхностни грипни антигени (хемаглутинин и 

невраминидаза). Съхранява се на тъмно в хладилник при температура 2–8 ºС, като не трябва 

да замръзва. Influvac представлява инактивирана грипна ваксина от III поколение, която в 0,5 

ml съдържа повърхностни антигени – хемаглутинин и невраминидаза (хемаглутинини – по 15 

mcg от 3 вирусни щама на двата типа A и B грипни вируси). Ваксината се култивира върху 

кокоши ембриони. Антигенната формула на Influvac се актуализира ежегодно в съответствие 

с препоръките на СЗО за северното полукълбо и решенията на ЕС за сезона. След 

инжектиране на ваксината се образуват антитела спрямо включените в нейния състав грипни 

вируси. Защитен ефект може да се очаква 2–3 седмици след ваксинацията. 

Продължителността на постваксиналния имунитет е 6–12 мес. По правило ваксината следва 

да бъде инжектирана 1 път годишно преди началото на грипния сезон (например м. 

Септември или Октомври). Като ваксина от III поколение грипни ваксини – субединични 

(съдържащи само повърхностни антигени) Influvac има намален белтъчен товар, а с това и – 

много нисък риск от развитие НЛР. 

Показания: За профилактика на грип при деца и възрастни. Ваксиниране се препоръчва 

при пациенти с хронични белодробни заболявания (хроничен бронхит, емфизем, астма, 

бронхиектазии, муковисцидоза, белодробна туберкулоза); хронични заболявания на ССС 

(СН, сърдечни пороци, ИБС, напреднала форма на АХ); хронични бъбречни заболявания; 

метаболитни заболявания, ЗД; хронични анемии в тежка форма; хронични стафилококови 

инфекции; намален имунитет, вкл. СПИН-инфекция и малигнени хематологични 

заболявания; болни, лекувани с имуносупресори, цитотоксични средства, лъчелечение, 

високи дози ГКС; деца и юноши, приемали продължително време лекарства, съдържащи 
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ацетилсалицилова киселина. На ваксинация подлежат също лица, живеещи в "затворени" 

колективи (домове за деца и юноши или за стари хора), ПНВ, непринадлежащи към никоя от 

изброените категории. Не се препоръчва прилагането на Influvac по време на бременност, но 

тя може да се използва по време на кърмене. 

Приложение: Influvac представлява бистра безцветна суспензия за i.m. или дълбоко s.c. 

инжектиране. Преди употреба ваксината се темперира до стайна температура. При 

възрастни и деца над 36 мес. ЕД е 0,5 ml. За деца от 6–35 мес. имунизационната доза е 0,25 

ml. Деца, които не са боледували от грип или не са били имунизирани, подлежат на повторна 

имунизация най-малко след 4 седмици. Ваксината може да съдържа неустановими остатъчни 

количества гентамицин, поради което трябва да се прилага с повишено внимание при лица с 

доказана свръхчувствителност към аминозиди. 

Взаимодействия: Едновременното прилагане на Influvac с други ваксини може да 

увеличи риска от НЛР. За да се избегне това, трябва след предходната имунизация да се 

изчака 3 седмици (изключение се прави само, ако е започнал грипен сезон). 

Нежелани  реакции: Зачервяване, оток и болезненост в областта на инжектиране; 

фебрилитет, отпадналост, главоболие, втрисане, изпотяване, артралгия, миалгия. НЛР имат 

преходен характер и отзвучават в първите 24–48 h без лечение. В отделни случаи са 

наблюдавани алергични НЛР от бърз тип (уртикария, едем на Квинке, анафилактичен шок), 

изискващи инжектиране на адреналин. Много рядко се съобщава за невралгия, парестезии, 

конвулсии, преходна тромбоцитопения, васкулити с преходно бъбречно засягане, 

енцефаломиелит, неврит, синдром на Guillain Barre. Противопоказания: Алергия към яйца и 

яйчни продукти; свръхчувствителност към тиомерзал или някоя от съставките на ваксината; 

анамнестични данни за повишена чувствителност при предходна ваксинация с грипна 

ваксина; остри инфекциозни заболявания (ваксинацията се отлага до пълно оздравяване); 

хронични заболявания в стадий на изостряне. 

 

INFLUVAC TETRA® (АТС код: J07BB02) (Майлан ЕООД) – суспензия 0.5 ml (= 1 ЕД) в 

предварително напълнена стъклена спринцовка (оп. по 1 и 10 бр.). 

 

PANDEMIC INFLUENZA VACCINE H5N1 MedImmune® (АТС код: J07BB03) (MedImmune LLC) 

– суспензия под форма на назален спрей 0,2 ml (оп. 10 бр. с апликатор за нос). Продуктът е 

обект на допълнително постмаркетингово наблюдение. ▲Представлява жива атенюирана 

назална пандемична ваксина срещу грип N5N1 (птичи грип). 

Показания: Профилактика на грип при деца от 12 мес. до 18 г. при официално обявена 

панедмия.  

Приложение: По 0,1 ml per nasi във всяка ноздра в ден 1ви ден 28ми. 

Нежелани реакции: Кожен обрив, фебрилитет, миалгия, отслабване на апетита, 

главоболие, епистаксис. Противопоказания: Анамнеза за животозастрашаващи 

анафилактични в миналото реакции; свръхувсвтителност към продукта, към гентамицин или 

яйчев белтък; кърмене. 

 

PREPANDRIX® (АТС код: J07BB02) (GSK Bologicals s.a.) – суспензия А (H5N1) 2,5 ml във 

флакони (оп. 50 бр.) и емулсия (адювант) 2,5 ml във флакони (оп. 2 х 25 бр.). Представлява 

ваксина срещу предпандемичен грип А (H5N1). 

 

VACCIFLU® (АТС код: J07BB02) (Berna Biotech Italia S.r.l.) – инжекционна суспензия 0.5 ml в 

предварително напълнена стъклена спринцовка (оп. 1 бр.). Vacciflu е противогрипна ваксина, 

отговаряща на препоръките на СЗО за северното полукълбо и решенията на ЕС за 

съответната година. Съдържа повърхностни антигени (хемаглутинин и невраминидаза) на 

грипни щамове от Калифорния, Нова Каледония и Шанхай. Съхранява се в хладилник при 

температура от 2 до 8°C на защитено от светлина място. Не трябва да замръзва. Показана е 

за профилактика на грип, особено при повишен риск (вж. Vaxigrip по-долу). На възрастни и 

деца над 36 мес. се инжектира еднократно мускулно или дълбоко подкожно в доза 0,5 ml. 

Клиничните данни за деца от 6 до 35 мес. са ограничени. Препоръчва се Vaccifu  да се 

инжектира двукратно през интервал от 4 седмици в доза 0,25 ml. За взаимодействия, НЛР и 

противопоказания – вж. Vaxigrip.  
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VAXIGRIP (АТС код: J07BB01) 

●Vaxigrip® за възрастни (Sanofi Pasteur S.A) – суспензия 0.5 ml в ампули (оп. 20 бр.) и 

предварително напълнени спринцовки (оп. 1 бр.). ●Vaxigrip pediatric use® (Sanofi Pasteur 

S.A) – суспензия 0.25 ml в предварително напълнени спринцовки (оп. 1 бр.). Vaxigrip е 

култивирана върху кокоши ембриони. Фрагментирана е с октоксинол-9 и е инактивирана с 

формалдехид. Съхранява се на тъмно при температура 2–8 C (не трябва да замръзва). Има 

годност 12 мес. Vaxigrip e тривалентна сплит-ваксина, състояща се от инактивирани 

частици от грипни вируси, свободни от реактогенни липиди. Антигенната формула на Vaxigrip 

се актуализира всяка година в съответствие с препоръките на СЗО за предстоящия сезон в 

Северното полукълбо и решенията на ЕС. Ваксината съдържа 15 mcg хемаглутинини/0,5 ml. 

Vaxigrip осигурява пасивен (индивидуален и колективен) хуморален и тъканен имунитет. 

Хуморалният имунитет се формира 10–15 дни след ваксинацията и продължава около 12 

мес. Защитни тела се установяват при 70–95% от имунизираните. Клинична ефективност е 

доказана в 89%.  

Показания: ПНВ; възрастни и деца, страдащи от хронични заболявания на дихателната и 

ССС, ЗД, хронични бъбречни заболявания, имуносупресирани болни (вкл. болни от СПИН); 

лица, живеещи или работещи в домове за стари хора, за деца и др.; медицински персонал и 

контактни с високорискови пациенти (вкл. водачи на обществени МПС, контрольори.).  

Рискова категория за бременност: C. 

Приложение: Ваксинацията се извършва есента преди началото на епидемичния период. 

Преди употреба ваксината трябва да се разклати, да се освободи иглата от предпазителя и с 

натискане на буталото нагоре да се изгони въздухът от спринцовката. При деца над 36 мес. и 

възрастни се инжектират еднократно мускулно или дълбоко подкожно 0.5 ml Vaxigrip. При 

деца от 6 мес. до 4 г. имунизацията се провежда с двукратно инжектиране на по 0,25 ml 

ваксина през интервал от 30 дни. Реимунизация се препоръчва след 1 г. Vaxigrip може да се 

прилага едновременно с други ваксини, но те трябва да се инжектират на различни места на 

тялото.  

Взаимодействия: Vaxigrip може да се прилага едновременно с други ваксини, но те 

трябва да се инжектират на различни места на тялото. Препаратът може да се инжектира 

най-малко три дни след имунизиране с ваксина, съдържаща коклюшен компонент. При 

пациенти, приемащи имуносупресори, Vaxigrip се инжектира 6–8 седмици след приключване 

на терапията.  

Нежелани реакции: Зачервяване, оток и болка в областта на инжектиране, които след 

втория ден отзвучават спонтанно; повишение на т.т., отпадналост и главоболие, развиващи 

се от 6–12 h след ваксинирането и продължаващи 1–2 дни; алергични реакции от бърз тип, 

като уртикария, оток на Квинке, анафилактичен шок (необходима е готовност за инжектиране 

на адреналин); много рядко – неврологични НЛР. Противопоказания: Деца под 6 мес.; 

венозна апликация на ваксината; лица с повишена чувствителност към неомицин (който се 

съдържа във ваксината) или други аминогликозиди.  

 

2. Ваксини срещу грипен вирус A (H1N1), причиняващ свински грип 
 

 Ваксините се съхраняват в хладилник при температура от 2 до 8 °С. Не трябва да замръзват. Те 

се инжектират в делтовидния мускул или предно-страничната част на бедрото. На възрастни и ПНВ 

се прилага ЕД от 0.5 ml на избрана дата. Втора доза от ваксината трябва да се инжектира след 

интервал не по-кратък от 21 дни. Одобрението на ваксините се основава на информация за 

качеството, безопасността и имуногенността, обобщаващо данни от клинични проучвания върху повече 

от 6000 души, както и на информация за промяната на щама от H5N1 (по известен като «птичи грип») в 

H1N1 (по известен като «свински грип»). 

 

CELVAPAN® (Baxter AG). Една опаковка съдържа 20 многодозови флакона от 5 ml 

инжекционна суспензия за 10 ЕД (ЕД). 

 

FLUENZ TETRA® (AstraZeneca) – назален спрей във флакон (оп. 1 бр.).  

Показания: Жива атенюирана назална квадривалентна грипна ваксина за деца за деца 

от 2 до 18 г. Съдържа два грипни щама от  група A (H1N1 и N3N2) и два от група B.  
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Приложение: Препоръчваната доза е 0,1 ml (= 1 впръскване) във всяка ноздра. На деца, 

които не са били ваксинирани срещу сезонен грип, след четири седмици се препоръчва втора 

доза. 

Нежелани реакции с честота > 10: Безапетитие, главоболие, запушен нос, хрема, 

неразположение. 

 

FOCETRIA® (Novartis Vaccine and Diagnosis S.r.l) – инжекционна суспензия в предварително 

напълнени спринцовки, съдържащи една доза за инжектиране от 0.5 ml и флакони от 5 ml, 

съдържащи по 10 ЕД. 

 

PANDEMRIX® (GSK). В една опаковка има 50 флакона с по 2,5 ml суспензия и 50 флакона с 

по 2,5 ml емулсия. Полученият обем след смесване на суспензията от 1 флакон с емулсията, 

също от 1 флакон, е 5 ml и отговаря на 10 ЕД. 

 

J07BC Хепатитни ваксини  
  

HEPATITIS A VACCINE, INACTIVATED (АТС код: J07BC02)  

●Avaxim® 160 U (Sanofi Pasteur S.A.) – инжекционна суспензия 0.5 ml в предварително 

напълнена стъклена спринцовка, съдържаща 1 доза от 160 антигенни единици инактивиран 

хепатит А вирус, щам GMB (оп. 1 бр.). Тази ваксина е показана за активна имунизация срещу 

хепатит А инфекция на деца, навършии 16 г. и на възрастни. ●Avaxim® 80 U Pediatric® 

(Sanofi Pasteur S.A.) – инжекционна суспензия 0.5 ml в предварително напълнена стъклена 

спринцовка, съдържаща 1 доза от 80 антигенни единици инактивиран хепатит А вирус, 

щам GMB (оп. 1 бр.). Тази ваксина е показана за активна имунизация срещу хепатит А 

инфекция на деца от 12 мес. до 15 г. ●Havrix 720 Junior™ (GSK Biologicals) – лиофилизирана 

ваксина под форма на прах във флакони, съдържащи 1 доза, плюс 0.5 ml разтворител. 

Разтворителят е стерилен физиологичен разтвор в еднодозов стъклен флакон или 

еднодозова предварително напълнена спринцовка с 2 стерилни игли (оп. по 1, 5, 10 и 25 бр.). 

●Havrix 1440 Adults™ (GSK Biologicals) – лиофилизирана ваксина под форма на прах във 

флакони, съдържащи 1 доза плюс 1 ml разтворител. Разтворителят е стерилен физиологичен 

разтвор в еднодозов стъклен флакон или еднодозова предварително напълнена спринцовка 

с 2 стерилни игли (оп. по 1, 5, 10 и 25 бр.). Лекарствените продукти се съхраняват при 

температура от 2 до 8 C. Те не трябва да замръзват. ▲Инактивираната хепатит A ваксина 

позволява да се формира активен имунитет срещу хепатит А вирусни инфекции в 99% от 

случаите. Протективният ефект се проявява 15 дни след нейното приложение и продължава 

около 15 г.  

Показания: За имунизиране на лица, изложени на висок риск от заразяване с хепатит A 

вирус – лица, посещаващи развиваващи се страни; сексуални и битови контакти с лица, 

инфектирани с хепатит А вирус; пациенти с хронични чернодробни заболявания; злоупотреба 

с лекарства; хомосексуалисти; персонал в инфекциозни отделения и психиатрии или затвори; 

социални работници и др. 

Рискова категория за бременност: C. 

Рискова категория за кърмене: L2. 

Приложение: Ваксината се инжетира мускулно в делтовидния мускул. След инжектиране 

пациентът трябва да бъде наблюдаван в продължение на 30 min. На възрастни препаратът 

Havrix се прилага еднократно в доза 1 ml (= 1440 единици) от 15 до 30 дни преди пътуване в 

рисков регион. Препоръчва се втора подсилваща доза от 1 ml след интервал от 6 до 12 мес.  

Приложение: На деца от 2 до 18 г. Havrix се назначава в доза 0.5 ml (= 720 едници) от 15 

до 30 дни преди пътуване в рисков регион. Препоръчва се втора подсилваща доза от 0.5 ml 

след интервал от 6 до 12 мес. На деца от 2 до 17 г.  

Взаимодействия: Няма клинични съобщения за повлияване на имунния отговор при 

едновременно приложение на хепатит A и хепатит B ваксината (Engerix-B). 

Локални НЛР: Оток, зачервяване и болка в мястото на инжектиране. При пациенти с 

тромбоцитопения са наблюдвани хематоми. Системни НЛР: Главоболие, отпадалост, 

фебрилитет (рядко), преходни промени в чернодробните тестове. Противопоказания: 

Свръхчувствителност към компонентите на ваксината. Ваксинацията трябва да бъде 

отложена при хиперпирексия, остро или хронично заболяване.  
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HEPATITIS A AND B VACCINE (АТС код: J07BC20) 

●Twinrix AdultTM (GSK) – суспензия 1 ml за инжектиране в стъклен флакон или в 

предварително напълнена спринцовка. ●Twinrix PaediatricTM (GSK) – суспензия 0.5 ml за 

инжектиране в стъклен флакон или в предварително напълнена спринцовка. Препаратите се 

съхраняват в хладилник при температура от 2 до 8 оС. Не трябва да замръзват. Ако 

ваксината замръзне, тя е негодна за употреба и трябва да се изхвърли. 

Произход: Комбинирана ваксина, получена чрез събиране на крайните, неразляти 

продукти от пречистен, инактивиран хепатит А (НА) вирус и пречистен хепатит B 

повърхностен антиген (HBsAg), адсорбирани поотделно върху алуминиев хидроксид и 

алуминиев фосфат. Хепатит А вирусът е размножен върху човешки диплоидни клетки MRC5. 

Повърхностният антиген (HBsAg) е произведен от култура дрождеви клетки, в подходяща 

среда, чрез генно инженерство. 

Показания: За активна имунизация срещу вирусен хепатит A и В на неимуннизирани 

лица, изложени на риск от хепатит А и хепатит B инфекции. 

Рискова категория за бременност: C. 

Рискова категория за кърмене: L2. 

Приложение: (1) Препоръчителната доза Twinrix Adult за възрастни и юноши над 16 г. е 

1 ml. Инжектира се мускулно в делтовидния мускул. Стандартният първоначален курс на 

ваксинация се състои от три дози. Първата се прилага на избрана дата, втората – 1 мес. по-

късно и третата – 6 мес. след първата доза. Веднъж започнат, първоначалният курс на 

ваксинация трябва да бъде завършен със същата ваксина. Подсилваща ваксинация с 

комбинираната ваксина може да се препоръча 5 г. след началото на първичния курс. Ако като 

бустер се използват моновалентните ваксини, те могат да се приложат 5 г. след началото на 

първичния курс за хепатит B и 10 г. след началото на първичния курс за хепатит А. (2) Twinrix 

Paediatric се прилага при неимунизирани бебета и деца до 15 г. включително, които са 

изложени на риск от хепатит А и хепатит B инфекции. При по-големи деца ваксината се 

инжектира мускулно, за предпочитане в делтовидния мускул, а при бебета – 

антеролатералната област на бедрото. Стандартният първоначален курс и подсилващата 

ваксинация се провеждат както при възрастни, но с Twinrix Paediatric (ЕД е 0.5 ml). 

Взимодействия. Не трябва да се смесва с други ваксини в една и съща спринцовка. 

Нежелани реакции: Временна болка, зачервяване и подуване в мястото на инжектиране. 

Системните НЛР се изразяват в повишена т. т., грипоподобни симптоми, главоболие, 

неразположение, умора, гадене и повръщане. Рядко се наблюдават: парестезия, намален 

апетит, диария, абдоминална болка, обрив, сърбеж, уртикария, васкулити, синкоп. 

Противопоказания: Свръхчувствителност към компонентите на ваксината; лица, показали 

признаци на свръхчувствителност след предишно приложение на Twinrix или на 

моновалентна хепатит А, респ. хепатит B ваксина; фебрилни заболявания. При никакви 

обстоятелства ваксината не трябва да се инжектира интраартериално или венозно. 

 

HEPATITIS B VACCINE (АТС код: J07BC01)  

●Engerix B™ (GSK Biologicals s.a.) – инжекционна суспензия 10 mcg/0.5 ml (= 1 доза) във 

стъклен флакон (оп. по 1 или 100 бр.); инжекционна суспензия 20 mcg/1 ml (= 1 доза за лица ≥ 

16 г.) в стъклен флакон (оп. 1 бр.) и в предварително напълнена стъклена спринцовка (оп. 1 

бр.). Лекарствените продукти се съхраняват на тъмно в хладилник при температура от 2 до 8 

°С. Не трябва да се допуска замразяване на ваксината!  

Показания: За активна имунизация срещу вирусен хепатит В във всяка възраст. На 

имунизация подлежат всички новородени още в първите 24 h след раждането. Ваксината 

специално се препоръчва на лица (болничен персонал в инфекциозни отделения и др.), 

които са изложени на повишен риск от заразяване с вируса на хепатит В.  

Рискова категория за бременност: C. 

Рискова категория за кърмене: L2. 

Приложение. Ваксината срещу вирусен хепатит B при възрастни се инжектира дълбоко 

мускулно в делтоидния мускул, а при новородени и малки деца – в антеролатералната част 

на бедрото. По изключение тя може да се приложи дълбоко подкожно. ЕД за възрастни и 

деца над 10 г. е 1 ml, а за новородени и деца под 10 г. – 0,5 ml. Имунизационният курс 

включва 3 инжекции. Интервалът между I и II доза е 1 мес. Третата доза се прилага 6 мес. 

след първата. Реимунизацията се осъществява с еднократна доза не по-рано от 6 г. след 

имунизацията. 
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Взаимодействия: Ваксината може да се прилага едновременно с ваксините, включени в 

имунизационния календар. 

Нежелани реакции. Рекомбинантната ДНК технология и фините процедури по 

пречистване на r-DNA Engerix-B ваксината ѝ осигуряват висока степен на чистота, поради 

което нейната реактогенност е слаба. НЛР са леки и отзвучават до 5-ия ден. При около 50% 

от имунизираните се наблюдават болезненост, зачервяване и инфилтрат  в областта на 

инжектиране. Системните реакции са редки и включват гадене, замайване, субфебрилитет, 

главоболие, артралгия, миалгия, кожни обриви. Противопоказания: Свръхчувствителност 

към някои компоненти на ваксината; тежки фебрилни състояния.  

 

J07BD Морбилни ваксини  
 

MEASLES, MUMPS, AND RUBELLA VACCINE, INACTIVATED (АТС код: J07BD52) 

●M-M-R II® (Мерк Шарп и Доум България ЕООД) – лиофилизиран прах за приготвяне на 

суспензия за инжектиране в стъклен флакон (оп. 1 бр. с една предварително напълнена с 0.5 

ml разтворител спринцовка с прикрепена игла). ●Priorix® (GSK Biologicals s.a.) – 

лиофилизиран прах в стъклени флакони, съдържащи по 1 доза, плюс 0.5 ml разтворител в 

стъклена предварително напълнена спринцовка плюс игла (оп. по 20 и 40 бр.). Триваксината 

морбили-паротит-рубеола е живa атенюиранa вируснa ваксинa. Съхранява се на тъмно, в 

хладилник при температура от 2 до 8 °С. Разтворената ex tempore ваксина може да се 

съхранява в хладилник до 8 h.  

Показания: За имунизация и реимунизация против морбили, епидемичен паротит и 

рубеола на деца, навършили 13-месечна възраст. 

Рискова категория за бременност: C. 

Рискова категория за кърмене: L2. 

Приложение: За имунизация триваксината морбили-паротит-рубеола се инжектира 

еднократно подкожно или мускулно в доза 0,5 ml на деца на 13-месечна възраст. 

Реимунизация се извършва със същата доза на 11 или 12-годишна възраст.  

Взаимодействия: Възможно е едновременно приложение на комбинираната триваксина 

(както и на морбилната, паротитната или рубеолната моноваксина) с полиомиелитна, ДТК, 

ДТ и ТТ ваксини при деца, подлежащи на имунизация (респ. реимунизация) с тези ваксини, в 

случай че не са получили приемите по реда, посочен в имунизационния календар. 

Интервалът между отделните ваксинации е 30 дни. След приложение на имуноглобулини или 

кръвни продукти комбинираната триваксина може да се приложи не по-рано от 45 дни (по-

добре 90 дни) поради риск от инактивиране. Не се препоръчва приложение на 

имуноглобулини най-малко 15 дни след проведена преди това имунизация с триваксината.  

Нежелани реакции: Оток, хипертермия между 5-ия и 12-ия ден след ваксиниране, 

уплътняване в облaста на инжектиране, отпадналост, гърчове, объркване, понякога 

постваксинален енцефалит, атаксия, erythema multiforme, повръщане, диария, диплопия, 

тромбоцитопенична пурпура, диспнея, кашлица, ринит, лимфаденопатия или паротит, 

схващане на врата. Противопоказания: Остри инфекции, неоплазми на костния мозък или 

лимфната система; повишена чувствителност към яйчен белтък, неомицин и други съставки 

на триваксината, респираторни заболявания, бременност, силно имунокомпрометирани 

пациенти. 

 

MEASLES, MUMPS, RUBELLA AND VARICELLA VACCINE, LIVE (АТС код: J07BD54) 

●Priorix-Tetra® (GSK Biologicals) – лиофилизиран прах във флакони и разтворител 0,5 ml 

за инжекционен разтвор в стъклени спринцовки (оп. по 1, 10 и 100 бр.). След разтваряне една 

ЕД е равна на 0.5 ml. Продуктът е показан за активна имунизация срещу морбили, паротит, 

рубеола и варицела на деца от 11 мес. до 12 г. вкл. Ваксината се прилага два пъти в доза 

0.5 ml през интервал между 6 и 12 седмици (при никакви обстоятелства интервалът не 

трябва да е по-кратък от 4 седмици!). Тя се инжектира подкожно в делтовидната област на 

рамото или в горната антеролатерална област на бедрото. Ако епидемиологичната ситуция 

изисква, бебета могат да бъдат ваксинирани още на 9-месечна възраст. Наличието на лека 

инфекция (като простуда) не е причина за отлагане на ваксинирането, но  острите тежки 

фебрилни заблявания налагат отлагане. При повишена чувствителност към някоя от 

съставките или помощните вещества (напр. неомицин) Priorix-Tetra не се прилага. 
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J07BF Полиомиелитни ваксини  
 

ORAL POLIOMYELITIS, ORALIS, TRIVALENT VACCINE, LIVE ATTENUATED (АТС код: 

J07BF02) 

●Polio Sabin® (ГлаксоСмитКлайн ЕООД) – перорална суспензия 1 ml във флакони, 

съдържащи по 10 ЕД с апликатор-капкомер (оп. 1 бр.). В тривалентна жива полиомиелитна 

ваксина се съдържат ваксинални полиовируси (тип 1, 2 и 3) и 1% човешки албумин. 

Тривалентната жива полиомиелитна ваксина се съхранява във фризер при температура 

минус 20 C. В течно състояние ваксината може да се съхранява до 6 мес. при температура 

от 2 до 8 оС. Отворените флакони може да се съхраняват в хладилник няколко дни. 

Показания: Имунизация и реимунизация срещу полиомиелит.  

Рискова категория за бременност: C. 

Приложение. Тривалентната полиомиелитна ваксина се прилага орално в доза 0,1 ml (= 2 

к) чрез накапване в устата с капкомер. Имунизацията започва след втория месец от 

раждането с три приема по 2 к, като всеки прием е през интервал от 30 дни. Първа 

реимунизация се прави на 14-ия месец след раждането, втора – в интервала между 22-ия и 

24-ия месец и трета – на 6 или 7-годишна възраст. При епидемична обстановка, както и в 

ендемични райони първата орална доза тривалентна ваксина може да бъде дадена веднага 

след раждането. 

Взаимодействия: Ваксината може да се прилага едновременно с всички ваксини от 

имунизационния календар, както и с имуноглобулини.  

Нежелани реакции: Кожни обриви, фебрилитет, отпадналост, сънливост, диария. При 

поява на диария по време на имунизацията може да се даде повторна доза след 

оздравяването. Рядко, на 1 до 3 млн. имунизирани е възможно да се развие т. нар. 

постваксинален полиомиелит. Противопоказания: Имунна недостатъчност, първите 4 

гестационни мес.  

 

POLIOMYELITIS, TRIVALENT, VACCINE, INACTIVATED (АТС код: J07BF03) 

●Imovax Polio® (Sanofi Pasteur S.A.) – инжекционна суспензия 0.5 ml в предварително 

напълнени стъкленa спринцовкa (оп. 1 бр. с 2 отделни игли) и в многодозов стъклен флакон 

от 5 ml (= 10 ЕД) (оп. по 10 бр.). ●Poliorix™ (GSK Biologicals S.A.) – инжекционна суспензия в 

еднодозов стъклен флакон 0.5 ml (оп. по 1 и 100 бр.) и в многодозов флакон от 5 ml (= 10 ЕД) 

(оп. 50 бр.). ▲Лекарствените продукти съдържат полиомиелитни вируси от тип 1, 2 и 3, 

култивирани на Веро клетки, пречистени и после инактивирани с формалдехид. Имунният 

отговор се развива скоро след втората инжекция, засилва се след третата и продължава 

поне 5 г. след четвъртата инжекция (I бустер).  

Показания: За провеждане на първична имунизация и последваща реимунизация (бустер 

дози) с цел предпазване от полимиелит на бебета, деца и възрастни. Препоръчва се също на 

имуносупресирани пациенти, контактни на тях лица и лица, при които е противопоказана 

оралната полиомиелитна ваксина.  

Приложение. Предпочита се мускулното  инжектиране, но е възможно и подкожно. 

Иглата не трябва да попада в кръвносен съд! Полиомиелитната тривалентна инактивирана 

ваксина може да се прилага заедно с обичайните ваксини. След като бебето навърши 2 мес. 

се прилагат три последователни инжекции по 0,5 ml с интервал от 30 до 60 дни. Четвъртата 

доза (първи бустер) се инжектира 1 г. след третата инжекция. На неимунизирани възрастни 

лица се прилагат две последователни дози по 0,5 ml през интервал от 1 до 2 мес. Третата 

доза (първи бустер, респ. I реимунизация) се прави 1 г. след втората инжекция. 

Последващите реимунизации при деца и възрастни се провеждат през 5–10 г.  

Локални НЛР: Болка, зачервяване и оток в първите 48 h. Системни НЛР: Фебрилитет, 

самостоятелно или съчетан с миалгия, цефалгия и лимфаденопатия; рядко – обрив или 

уртикария. Няма докладвани случаи с постваксинална парализа. Противопоказания: 

Повишена чувствителност към лекарствения продукт. Ваксинацията се отлага при лица с 

фебрилитет, остро или прогресиращо хронично заболяване. 

 

J07BG Противобесни ваксини 
 

RABIES VACCINE, INACTIVATED WHOLE VIRUS (АТС код: J07BG01) 
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●Rabipur® (GSK Vaccines GmbH) – лиофилизиран прах за инжекционен разтвор в стъклен 

флакон, съдържащ инактивиран вирус на беса, щам Flury LEP > 2,5 IU/ЕД плюс 1 ml 

разтворител в ампула (оп. по 1 и 5 бр).●Rabipur® (Novartis Vaccines and Diagnostics GmbH) – 

лиофилизиран прах за инжекционен разтвор в стъклен флакон  съдържащ инактивиран вирус 

на беса, щам Flury LEP > 2,5 IU/ЕД плюс 1 ml разтворител в предварително напълнена 

стъклена спринцовка. (оп. по 1 и 5 бр). ●Verorab® (Sanofi Pasteur S.A.) – лиофилизиран прах 

за инжекционен разтвор, съдържащ инактивиран вирус на беса 2,5 IU/ЕД плюс 0.5 ml 

разтворител в ампули (оп. по 1 и 5 бр.). Продуктите се съхраняват в хладилник при 

температура от 2 до 8°С. Лиофилизатът се разтваря ex tempore с приложения разтворител. 

Инактивираната противобясна ваксина предизвиква формиране на активен имунитет срещу 

вируса на бяс. За произвеждане на специфични антитела са необходими 7 до 10 дни. В 1 

доза Verorab (= 0,5 ml) има 2,5 UI антиген, получен от ваксинален щам Wistar, Rabies РМ/Vi 

38-1503-3М, култивиран на клетъчна линия VERO и инактивиран с бета-пропиолактон. 

Препаратът съдържа още малтоза, човешки албумин и следи от стрептомицин и/или 

неомицин. Някои противобесни ваксини съдържат следи от гентамицин или амфотерицин B. 

Verorab се съхранява на защитено от светлина място, в хладилник при температура от 2 до 8 

°С. Лиофилизатът се разтваря ex tempore с приложения разтворител. Полученият разтвор 

трябва да е прозрачен и хомогенен. Той се използва веднага и не може да бъде съхраняван. 

▲Инактивираната противобясна ваксина предизвиква формиране на активен имунитет 

срещу вируса на бяс. За произвеждане на специфични антитела са необходими 7 до 10 дни.  

Показания: На превантивна ваксинация (условен курс) подлежат лица с рискови 

професии (ветеринарни лекари и помощен персонал, студенти във ветеринарномедицински 

факултети и лабораторен персонал, контактуващ с биологичен материал, инфектиран с 

вируса на бяс); фермери, животновъди и природоизследователи в райони с ендемичен бяс. 

Незабавна ваксинация (безусловен курс по СЗО) се прави на лица контактувли или ухапани 

от животни, за които е доказано или съществува съмнение, че са болни от бяс. В този случай 

се препоръчва комбинирано лечение с противобесен имуноглобулин (или противобесен 

серум*) и противобясна ваксина.  

Рискова категория за бременност: C. 

Рискова категория за кърмене: L3. 

Приложение. При всички случаи на ухапване е необходимо по възможност бързо и 

щателно обработване на раната (промиването ú с вода и сапун или с вода и ПАВ, 70% 

етанол или йодна тинктура). На големи деца и възрастни противобясната ваксина се 

инжектира мускулно в делтовидния мускул, а при малки деца – в проксималната част на 

бедрото. Превантивна ваксинация (условен курс) се провежда с две ЕД Verorab по 0,5 ml 

през интервал от 28 дни (според препоръките на СЗО превантивната ваксинация се прави с 

три инжекции по 0,5 ml, инжектирани съответно на 1-ия, 3-ия и 7-ия ден). Реваксинация се 

прави след 1 г. еднократно и след това на всеки 3 г. Незабавна ваксинация (безусловен курс 

по СЗО). Провежда се по следната схема: 

 На лица, които не са били ваксинирани против бяс, се правят шест инжекции по 0,5 ml 

съответно на 1-ия, 3-ия, 7-ия, 14-ия, 30-ия и 90-ия ден. 

 На лица, ваксинирани срещу бяс през последните 12 мес. до инцидента, се инжектират 

еднократно 0,5 ml Verorab. 

 На лица, ваксинирани срещу бяс преди повече от 12 мес. от инцидента, се инжектират 

трикратно по 0,5 ml Verorab, съответно на 1-ия, 3-ия и 7-ия ден.  

 Съобразно степента на риска при тежки ухапвания в деня на оказване на медицинската 

помощ може да се приложи и човешки противобесен имуноглобулин. Той се инжектира 

строго мускулно в доза 20 UI/kg т. м (в 1 ml от препарата има 150 UI). Тази доза се 

прилага еднократно. Преди самото инжектиране препаратът се темперира до стайна 

температура. Противобесният имуноглобулин и ваксината могат да се инжектират 

едновременно с различни спринцовки и на максимално отдалечени едно от друго 

места на тялото. Приложението на ваксината може да започне и няколко часа след 

имуноглобулина (но не по-късно от 24 h). 

Безусловният ваксинален курс се преустановява в следните случаи: ако животното 

(отнася се само за домашни кучета и котки) след 10-дневно непрекъснато наблюдение не 

показва клинични признаци на бяс; ако резултатите от проведените след инцидента 

серологични изледвания на животното, са отрицателни.  
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Взаимодействия: По време на имунизацията с противобясна ваксина и два мес. след нея 

не трябва да се провеждат други имунизации. Лечението с ГКС и други имуносупресори може 

да доведе до неефективност на ваксинацията. В подобни случаи трябва да се определи 

титъра на неутрализиращите антитела срещу вируса на бяс. 

Локални нежелани реакции: Еритем, болка и лек инфилтрат на мястото на инжектиране. 

Системни нежелани реакции: Фебрилитет; рядко – оток, замаяност, главоболие, гадене, 

абдоминални болки, миалгия, серумна болест; много рядко – енцефаломиелит, 

транзверзален миелит, невропаралитични реакции. Относителни противопоказания: За 

превантивните ваксинации са валидни общите противопоказания за приложение на 

ваксините (вкл. повишена чувствителност към техните компоненти, животозастрашаващи 

алергични реакции и др.). При сигурни показания за незабавна ваксинация, поради 

жизненоважното значение на последната, ваксинацията е оправдана. В такива случаи 

задължително се предприемат максимални  профилактични и лечебни мероприятия срещу 

алергични и други възможни нежелани реакции.  

 

J07BH Ваксина против ротавирусна диария  
 
ROTARIX® (АТС код: J07BH01) (GSK Biologicals s.a.) – перорална суспензия 1,5 ml (= 1 доза) в 

предварително напълнен апликатор със стопер на буталото (оп. по 1, 5, 10 и 25 бр.). В 1,5 ml 

суспензия се съдържа жив, атенюиран човешки ротавирус щам RIX4414 (помощно вещество 

– захароза 1073 mg).  

Показания: За активна имунизация на деца на възраст от 6 до 24 седмици с цел 

профилактика на гастроентерит, дължащ се на ротавирусна инфекция. 

Приложение: Ваксинацията включва две орални дози по 1.5 ml. Първата доза може да се 

приложи след навършване на 6-седмична възраст. Между двете дози трябва да има 

интервал не по-крaтък от 4 седмици. Препоръчва се ваксинационният курс да приключи 

преди навършване на 16-седмична възраст, но той задължително трябва да завърши до 24-

седмична възраст. 

Противопоказания: Aнамнеза за повишена чувствителност към предишно приложение на 

ротавирусна ваксина, анамнеза за инвагинация, некоригирана вродена малформация на СЧТ 

(която би могла да предразполага към развитие на инвагинация), тежка комбинирана имунна 

недостатъчност, деца на възраст над 24 седмици. Приложението на Rotarix се отлага при 

бебета с тежко фебрилно заболяване, диария или повръщане. 

 
J07BJ Рубеолни ваксини  
 

RUBELLA VACCINE, LIVE ATTENUATED (АТС код: J07BJ01) 

●Rudivax® (Sanofi Pasteur S.A.) – лиoфилизат в стъклен флакон, съдържащ 1 доза плюс 

0.5 ml разтворител (стерилна апирогенна вода за инжекции) в стъклена спринцовка (оп. 1 

бр.). Препаратът се съхранява в хладилник при температура от 2 до 8 ºС, като не се допуска 

замръзване на ваксината. В 1 доза от 0,5 ml инжекционната суспензия съдържа жив 

атенюиран рубеолен вирус (Wistar RA 27/3M щам) не по-малко от 1000 CCID50, получен на 

клетъчна култура от човешки диплоидни клетки. Ваксината осигурява защита срещу рубеола, 

като стимулира образуването на специфични антитела. 

Показания: За имунизация срещу рубеола на деца от двата пола над 12-месечна възраст; 

девойки и серонегативни жени в репродуктивна възраст. 

Приложение: Rudivax се инжектира мускулно или подкожно. При деца се препоръчва 

първата доза да бъде направена между 12 и 15-месечна възраст в комбинация с ваксина 

против морбили и паротит; втора доза – между 3 и 6 годишна възраст (също в комбинация с 

морбили и паротит). При девойки и серонегативни жени в репродуктивна възраст 

имунизацията се състои от 1 доза Rudivax. 

Рискова категория за кърмене: L2. 

Предупреждения и предпазни мерки: Ваксинираните трябва да останат под лекарско 

наблюдение 30 min след имунизацията поради риск от анафилактична реакция. Препаратът 

не се прилага венозно. При необходимост от едновременно приложение на Rudivax с ваксини 

срещу морбили и паротит (или други живи атенюирани ваксини), трябва да се използват 

различни инжекционни места. Ако не са приложени в едно и също време, между отделните 

ваксинаци трябва да има интервал от 3 мес. Ваксината не се прилага при данни за алергия 
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към неомицин. След ваксинация с Rudivax туберкулиновият вътрекожен тест може да даде 

лъжлива отрицателна реакция.  

Нежелани  реакции: Болка, зачервяване, леко подуване в областта на инжектиране на 

Rudivax, (които преминават за 12 дни); подуване на шийните или задушните лимфни възли, 

артралгия до 4 дни след ваксинацията, фебрилитет; тромбопенична пурпура. 

Противопоказания: Свръхчувствителност към Rudivax или някоя от неговите съставки; 

анамнестични данни за силно изразени алергични реакции след предишно прилагане на 

ваксината; имунен дефицит (с изключение на случаите на HIV инфектирани деца); 

бременност; остри фебрилни състояния; комедикация с имуноглобулини или антинеопла-

стични средства; пациенти на трансфузия. 

 

J07BK Варицела зостер ваксини 
 

ZOSTER, LIVE ATTENUTED VACCINE – INN (АТС код: J07BK02)     

●Zostavax® (MSD Vaccins) – прах във флакон с разтворител в предварително напълнена 

спринцовка с две неприкрепени игли (оп. по 1, 10 и 20 бр.). Съхранява се и се транспортира в 

хладилник при температура от 2 до 8 °C. ▲Продуктът повишава VZV-специфичния имунитет. 

След разтваряне една доза Zostavax съдържа 0,65 ml жив (атенюиран) Varicela-Zoster virus, 

щам Oka/Merck ≥ 19 400 PFU (плакообразуващи единици), получен в човешки диплоидни 

клетки. 

Показания: Профилактика на herpes zoster и свързаната с него постхерпетична неврлагия 

при възрастни ≥ 50 г. 

Приложение: Zostavax се инжектира еднократно s.c. или i.m. Ваксината се разтваря ex 

tempore. Нейната стабилност се запазва до 30 min при стайна температура (20 до 25 °C). 

Необходимостта от бустер доза не е установена. 

Нежелани реакции: Главоболие, обрив, артралгия, миалгия, болки в крайниците, локални 

реакции в мястото на инжектиране (еритем, болка, сърбеж, подуване, втърдяване, хематом, 

затопляне), пирексия, много рядко – варицела, херпес зостер (ваксинален щам). Противо-

показания: Повишена чувствителност към продукта; имунен дефицит, свързан с левкемии, 

лимфом, СПИН и др.); имуносупресивна терапия (вкл. високи дози ГКС); активна нелекувана 

туберкулоза; бременност; забременяване преди да са минали поне 30 дни след ваксини-

рането; кърмене. 

 

ZOSTER, NONLIVE VACCINE – INN (АТС код: J07BK00)       

●Shingrix® (GSK Biologicals SA). Новорегистриран от ЕМА продукт – предварителна 

информация:  Активното вещество на ваксината е гликопротеин Е антиген на VZV gE. 

Добавен е адювант (ASO1B) за стимулиране на антиген-специфични клетъчни и хуморални 

имунни отговори. Показания: Профилактика на herpes zoster и свързаната с него 

постхерпетична невралагия при възрастни ≥ 50 г. Приложение: Мускулно в две ЕД, съответно 

на месец 0 и после след 2 или 6 мес. 

 

J07ВL Ваксини против жълта треска 
 

YELLOW FEVER VACCINE, LIVE ATTENUATED (АТС код: J07BL01) 

●Stamaril® (Sanofi Pasteur S.A.) – лиофилизиран прах в стъклен флакон, плюс 0.5 ml 

разтворител в предварително напълнена стъклена спринцовка (оп. по 1 бр.). Съхранява се в 

хладилник при температурура от 2 до 8 °C. Не трябва да замръзва. 

Показания: За индукция на активен имунитет срещу вируса на жълтата треска на лица, 

пътуващи или живеещи в райони, където съществува това заболяване. СЗО изисква 

реваксинация през интервал от 10 г. 

Рискова категория за бременност: D. 

Приложение: Ваксинацията срещу жълта треска се прави с 0,5 ml разтворена ваксина, 

инжектирана подкожно или мускулно най-малко 10 дни преди пътуване. Имуннизационната 

схема за деца и възрастни е една и съща. Реваксинация (бустер) се прави със същата доза 

след 10 г. 

Взимодействия. Едновременното приложение на ваксината против жълта треска с 

хепатит B ваксина може да намали имунния отговор. Необходим е интервал най-малко от 30 

дни от прилагането на ваксината против жълта треска и други живи вирусни ваксини. 
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Ваксината срещу жълта треска може да бъде инжектирана едновременно, но на две 

различни места с ваксина срещу хепатит А, Vi полизахаридна ваксина срещу коремен тиф 

или ваксина срещу морбили. 

Нежелани реакции: Треска, обща отпадналост (1 до 2 седмици след ваксиниране при 

около 10% от случаите), главоболие и миалгия (при 2% до 5%), рядко – анафилактичен шок, 

много рядко – енцефалит (при малки деца). Противопоказания: Свръхчувствителност към 

яйчен албумин, бременност, деца <6 мес., имунен дефицит (с изключение на HIV инфекции), 

малигнени неоплазми в остра фаза, комедикация с цитотоксични лекарства, вътресъдово 

инжектиране, бременност. 

 

J07ВM Папилома-вирусни ваксини 
 

CERVARIX® (АТС код: J07BM02) (GlaxoSmithKline Biologicals S.A.) – инжекционна суспензия 

0,5 ml в предварително напълнени еднодозови спринцовки (оп. 1 бр.). Cervarix е ваксина 

срещу РМШ, причиняван от 16 и 18 тип на HPV. Предписва се на лица над 10 г. и по-големи. 

Адювантната система AS04 в Cervarix повишава нивото и продължителността на имунния 

отговор. Ваксината се инжектира мускулно – в ръката близо до рамото. Прилагат се три ЕД 

Cervarix, като втората и третата доза се инжектират съответно един и шест месеца след 

първата. Тъй като макар и рядко е възможно ваксините да предизвикат синкоп, е необходимо 

наблюдение най-малко 15 min след инжектиране.  

 

GARDASIL 9® (АТС код: J07BM03) (Sanofi Pasteur MSD) – инжекционна суспензия 0,5 ml в 

предварително напълнени еднодозови спринцовки (оп. по 1 и 10 бр. с по две игли). Gardasil 9 

е адсорбирана рекомбинантна 9-валентна ваксина, съдържаща следните, изолирани от 

капсида на HPV антигенни L1 протеини: 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 и 58. Ваксината съдържа 

също като "адювант" алуминиево съединиение, което стимулира по-добър клиничен отговор. 

Показана е за активно имунизиране на лица − жени и мъже, на възраст ≥ 9 г. с цел 

профилактика на следните HPV заболявания: премалигнени лезии и РШМ, рак на вулвата, 

вагината и ануса; генитални брадавици (Condyloma acuminata). Gardasil 9 се инжектира 

мускулно за предпочитане в областта на делтововидния мускул или бедрото. Ваксинацията 

включва 3 ЕД по 0,5 ml, приложени съответно на месец 0, 2-ри и 6-ти. Основните НЛР с 

честота от 1 до 10% включват: зачервяване, болка и оток в областта на инжектирането, а 

също главоболие.   

 

SILGARD® (АТС код: J07BM01) (Мерк Шарп и Доум България ЕООД) – инжекционен разтвор 

0,5 ml (= 1 ЕД) в предварително напълненa еднодозови спринцовкa с 2 игли (оп. по 1 и 10 

бр.). В 0,5 ml се съдържат приблизително: Protein L1 HPV type 6 – 20 mcg, Protein L1 HPV type 

11 – 40 mcg, Protein L1 HPV type 16 – 40 mcg и Protein L1 HPV type 18 – 20 mcg. Ваксината е 

регистрирана през 2006 г. в САЩ за приложение при момичета и жени от 9 до 26-годишна 

възраст, като се очаква възрастовата граница да се разшири. Silgard е първата ваксина, 

която предпазва 100% от рак на collum uteri, предизвикан от HPV (човешки папиломен вирус). 

Тя се състои от вирусоподобни частици – празни обвивки от вирусен протеин, но без 

генетичен материал на вируса (без вирусна РНК). Тези частици наподобяват HPV. След 

въвеждане в организма те водят до изграждане на имунитет, без да предизвикват 

заболяване. HPV тип 16 и 18 са причинители на над 70% от случаите на рак и предракови 

състояния на шийката на матката. Ваксината е ефективна и срещу HPV тип 6 и 11, които 

причиняват над 90% от гениталните брадавици и предизвикват атипично разрастване на 

епителните клетки. Най-подходящото време за прилагане на ваксината е преди заразяване. 

Подрастващите са важна група за ваксиниране против HPV, защото около 25% от тях са 

заразени с HPV. Silgard се инжектира мускулно обикновено в делтовидната област. 

Ваксинацията включва 3 ЕД по 0,5 ml, приложени съответно на месец 0, 2-ри и 6-ти. Silgard 

не трябва да се инжектира вътресъдово. Основните НЛР на Silgard, се срещат при 0,1% от 

случаите и се проявяват със зачервяване, сърбеж, болка и оток на мястото на приложение.  

 

J07ВX Други вирусни ваксини 
 

CRIMEAN HEMORRHAGIC FEVER VACCINE (АТС код: J07BX00) 
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●Anti-CHF vaccine® („БУЛ БИО – НЦЗПБ” ЕООД) – ампули по 2 ml (= 2 дози). 

Представлява мозъчна суспензия на новородени бели мишки, инфектирани с вируса на 

кримска хеморагична треска, инактивиран с хлороформ при температура 60 °С. Тя е  

концентрирана и пречистена чрез адсорбция с алуминиев хидроксид. Количеството на 

остатъчния азотен белтък във ваксината е до 0,08 mg/ml. Съхранява се на тъмно при 

температура от 2 до 8 °С. 

Показания: Имунизация на лица над 16 г., живеещи в ендемични райони на кримска 

хеморагична треска (вкл. ветеринари, животновъди, медицински персонал). 

Приложение: Ваксинирането се прави с две инжекции по 1 ml през интервал от 30 до 40 

дни. Инжектира се дълбоко подкожно субскапуларно. След 12 мес. се прави първата 

реимунизация с 1 ml ваксина. Следващите реимунизации се провеждат през 3 до 4 г.  

Взаимодействия: Преди и след инжектиране на ваксината против кримска хеморагична 

треска могат да се провеждат други имунизации през интервал от 30 дни. Нежелани 

реакции: Общи и местни, са наблюдават в около 1–1,4% от случаите.  

 

J07C Kомбинирани бактериални и вирусни ваксини  
 

J07CA Kомбинирани бактериални и вирусни ваксини  
 

DIPHTHERIA, TETANUS AND ACELULAR PERTUSSIS,  POLIOMYLETIS (INACTIVATED) AND 

HAEMOPHILLUS INFLUENCAE TYPE B CONJUGATET VACCINE (ADSORBED) (АТС код: 

J07CA06) 

●Infanrix IPV+Hib™ (ГлаксоСмитКлайн ЕООД) – лиофилизиран прах във флакон с 

инжекционна суспензия 0,5 ml (= 1 доза) в предварително напълнена спринцовка от 

неутрално стъкло тип I със или без прикрепена игла (оп. по 1, 10, 20, 25, 40 и 50 бр.). 

Cъхранява се при температура между  2 и 8 °С. Да не се замръзява. Ресуспендирането на 

ваксината се извършва посредством прибавяне на цялото съдържание на предварително 

напълнената спринцовка към флакона, съдържащ праха. В 0,5 ml (= 1 доза) ресуспендирана 

ваксина се съдържат: дифтериен токсоид ≥ 30 UI, тетанусен токсоид ≥ 40 UI, коклюшен 

токсоид – 25 mcg, инактиврани полиовируси (тип 1 – 40 D антигенни единици, тип 2–8 D 

антигенни единици, тип 3 – 32 D антигенни едииници) и полизахарид на H. influenzae тип b – 

10 mcg.  

Показания: За активна имунизация срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит и H. 

influenzae тип b заболяване на на деца ≥ 2-месечна възраст. 

Приложение: Първичната имунизация включва 2 или 3 ЕД, инжектирани дълбоко i.m. в 

предно-страничната част на бедрото през интервали най-малко 4 седмици. Реваксинацията 

(бустер) се провежда най-малко 6 мес. след последната доза от първичната имунизация, 

като се предпочита възрастта между 11 и 13 мес. Безопасността и ефикасността на Infanrix 

IPV+Hib при деца над 36 мес. не е установена. 

 

DIPHTHERIA, TETANUS, PERTUSSIS (ACELLULAR, COMPONENT) AND POLIOMYELITIS 

(INACTIVATED) ADSORBED VACCINE (АТС код: J07CA02) 

●Boostrix Polio® (ГлаксоСмитКлайн ЕООД) – инжекционна суспензия 0.5 ml в 

предварително напълнена спринцовка, със или без игла (оп. по 1 и 10 бр.). ●Tetraxim® (Sanofi 

Pasteur S.A.) – инжекционна суспензия 0.5 ml в предварително напълнена спринцовка (оп. 1 

бр.). Представлява адсорбирана ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш (безклетъчна, 

компонентна) и полиомиелит (инактивирана). Продуктът се съхранява в хладилник при 

температура от 2 до 8 C°. Не трябва да замръзва. В 0,5 ml (= ЕД) се съдържат: дифтериен 

токсоид ≥ 30 UI, тетаничен токсоид ≥ 40 UI, антигени на Bordetella pertussis (пертусис токсоид 

– 25 mcg и филаментозен хемаглутинин – 25 mcg), инактивиран полиомиелитен вирус 1–40 

единици D-антиген, инактивиран полиомиелитен вирус 2–8 единици D-антиген и инактивиран 

полиомиелитен вирус 3–32 единици D-антиген. 

Показания: Комбинирана профилактика на дифтерия, тетанус, коклюш и полиомиелит – 

за първична имунизация на деца над 2-месечна възраст; за реимунизация 1 г. след 

първичната имунизация, през втората година от живота; за последваща реимунизация 

(бустер доза) на 5–11 или 11–13-годишна възраст в съответствие с официалните 

национални препоръки. Тази ваксина може да бъде приложена едновременно или в 

комбинация с конюгатна Haemophilus influnzae тип b ваксина (Act-Hib).  
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Приложение. Ваксината се инжектира мускулно в средната третина на 

антеролатералната част на бедрото при кърмачетата и малките деца и делтовидната област 

при деца на 5–11 или 11–13 г.  Първична имунизация – 3 последователни дози по 0,5 ml, 

приложени през интервал от 30 или 60 дни помежду им на деца, навършили 2 мес.  

Реимунизация (бустер) – I доза, инжектирана 12 мес. след първичната реимунизация 

(обикновено межди 16- и 18-месечна възраст).  Последваща реимунизация (бустер) – една 

реимунизация на 5–11 или 11–13-годишна възраст. 

Противопоказания: Прогресиращи енцефалопатии със или без конвулсии; 

енцефалопатия в първите 7 дни след прилагане на предишна доза от ваксина, съдържаща 

коклюшни антигени, без да е имало друга прична за енцефалопатия; значителни НЛР, 

наблюдавани до 48 h след предишна противококлюшна ваксинация (ректална температура 

над 40 C°, непрекъснат плач с продължителност над 180 min, фебрилни или афебрилни 

гърчове, колапс или шокоподобно състояния; в такива случаи имунизацията трябва да бъде 

продължена с несъдържаща коклюшна съставка ваксина); свръхчувствителност от бърз тип, 

развила се след предходна ваксинация с тази ваксина (генерализирана уртикари я, оток на 

Квинке, анафилактичен шок); свръхчувствителност към някоя от съставките на ваксината или 

на помощните вещества (неомицин, стрептомицин, полимиксин B). 

 

DIPHTHERIA, TETANUS, PERTUSSIS (acellular, component), HEPATITIS B (rDNA), 

POLIOMYLETIS (inactivated), and HAEMOPHILLUS TYPE b CONJUGATET VACCINE 

(adsorbed) (АТС код: J07CA09) 

●Vaxelis® (Sanofi Pasteur MSD SNC) – инжекционна суспензия 0,5 ml (= ЕД) в 

предварително напълнени спринцовки без игли (оп. по 1 и 10 бр.) или с игли (оп. по 1, 2, 10, 

20 и 50 бр.). Продуктът е обект на допълнително постмаркетингово наблюдение. 

Cъхранява се в хладилник при температура от  2 до 8 °С. Не тябва да се замръзява.   

Показания: За първична и бустер ваксинация на деца над 6-седмична възраст срещу 

дифтерия, тетанус, коклюш, хепатит В, полиомиелит и инфекции, причинени от H. influenzae 

тип b. 

Приложение: Vaxelis се инжектира интрамускулно в антеролатералната област на 

бедрото (което се препоръчва при деца под 12 мес.) и делтовидния мускул в горната част на 

рамото. ЕД е 0,5 ml. (1) Първичната ваксинация включва 2 или 3 ЕД през 30-дневни 

интервали. Ако се налага втора доза от хепатит B ваксина при деца под 6-седмици, следва 

да се използва моновалентна хепатит В ваксина. (2) Бустер ваксинация (респ. 

реваксинация). Извършва след интервал от 6 мес. от последната доза Vaxelis при 

първичната ваксинация.  

Предупреждения и предпазни мерки: Прилаганенто на Vaxelis се осъществява 

съобразно официалните медицински препоръки по лекарско предписание. Безопасността на 

тази ваксина при деца под 6-седмична възраст не е установена. 

Нежелани реакции: Ринит, лимфаденопатия, отслабване или повишение на апетита, 

разстройства в съня, сънливост, хипотония, бледост, кашлица, повръщане, диария, коремни 

болки, обрив, хиперхидроза, раздразнителност, плач, пирексия, локални НЛР в областта на 

инжектиране (болка, еритем, обрив). Противопоказания: Свръхчувсвтителност към 

продукта, енцефалопатия с неизяснена етиология, ваксинация в предходните 7 дни с 

коклюшна ваксина, неконтролирано неврологично заболяване (вкл. епилепсия).  

 

DIPHTHERIA, TETANUS, PERTUSSIS, POLIOMYELITIS AND HAEMOPHILUS TYPE B 

ADSORBED VACCINE (АТС код: J07ACA06)  

●Pediacel® (Sanofi Pasteur SA) – инжекционна суспензия 0.5 ml в предварително 

напълнена стъклена спринцовка с 2 отделни игли (оп. по 1 и 10 бр.). Представлява 

адсорбирана ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш (безклетъчна, компонентна), 

полиомиелит (инактивирана) и Haemophils ти b (конюгатна). ●Pentaxim® (Sanofi Pasteur S.A.)  

– лиофилизиран прах в стъклен флакон,  0,5 ml суспензия в предварително напълнена 

спринцовка (оп. по 1 бр.). Pentaxim представлява адсорбирана ваксина срещу дифтерия, 

тетанус, коклюш (безклетъчна, компонентна), полиомиелит (инактивирана) и Haemophilus тип 

b (конюгатна). След разтваряне в 1 доза (= 0,5 ml) ваксината съдържа: дифтериен токсоид 

≥30 UI, тетаничен токсоид ≥ 40 UI, антигени на Bоrdatella pertussis (пертусис токсоид – 25 

mcg, филаментозен хемаглутинин – 25 mcg), инактивиран полиомиелитен вирус тип 1– 40 DU 

(единици D-антиген), инактивиран полиомиелитен вирус тип 2 – 8 DU, инактивиран 
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полиомиелитен вирус тип 3 – 32 DU и полизахарид на H. influenzae тип B – 10 mcg, свързан 

ковалентно с 24 mcg тетеничен токсоид.  

Показания: За комбинирано предпазване от дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит и 

инвазивни инфекции, причинявани от H. influenzae тип B (менингит, септицемия, целулит, 

артрит, епиглотит и др.).  

Приложение:  Първична имунизация – 3 дози по 0,5 ml, инжектирани мускулно през 30 

дни, на деца на 2-, 3- и 4-месечна възраст в съответствие с имунизационния календар.  

Реимунизация – една доза от 0,5 ml мускулно 1 г. след първичната имунизация (обикновено 

между 16- и 18-месечна възраст). Препоръчваното място за мускулно инжектиране е 

антеролатералната част на бедрото (в средната третина).  

Противопоказания: Свръхчувствителност от бърз тип, развила се след предходна 

ваксинация с Pentaxim (генерализирана уртикария, оток на Квинке, анафилактичен шок); 

свръхчувствителност към някоя от активните съставки на този биопродукт или към 

помощните вещества (неомицин, стрептомицин и полимиксин B); прогресираща 

енцефалопатия със или без гърчове; енцефалопатия в първите 7 дни след инжектиране на 

предишна доза от ваксина, съдържаща коклюшни антигени, без да е имало друга причина за 

енцефалопатията; алергични НЛР, наблюдавани след предходна противококлюшна 

ваксинация; фебрилитет ≥40 °C, появил се в първите 48 h след предишна ваксинация, ако не 

е установена друга причина за него; синдром на непрекъснат плач с продължителност над 3 

h, наблюдаван в рамките на 48 h след ваксинацията; фебрилни или афебрилни гърчове, 

появили до 72 h след ваксинацията; колапс или шокоподобни състояния, проявили в първите 

48 h след ваксинацията. 

 


