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N: НЕРВНА СИСТЕМА (NERVOUS SYSTEM) 
 

С КЛИКВАНЕ ВЪРХУ ЗАГЛАВИЯTA СЕ ОТИВА В ОСНОВНИЯ ТЕКСТ. 
 

N01 АНЕСТЕТИЦИ  

N02 АНАЛГЕТИЦИ  

N03 АНТИЕПИЛЕПТИЧНИ ЛЕКАРСТВА  

N04 АНТИПАРКИНСОНОВИ ЛЕКАРСТВА  

N05 ПСИХОЛЕПТИЦИ  

N06 ПСИХОАНАЛЕПТИЦИ  

N07 ДРУГИ НЕВРОТРОПНИ ЛЕКАРСТВА 

 

N01 АНЕСТЕТИЦИ 
 

N01A Общи анестетици  
 

 Общите анестетици потискат последователно и обратимо различни структури на ЦНС (кора, 

подкорие без булбарните центрове, гръбначен мозък), при което се изключват болковото усещане, 

съзнанието, защитните рефлекси и се развива миорелаксация. Според начина на прилагане общите 

анестетици се разделят на инхалационни и инжекционни. Механизмът им на действие е недостатъчно 

изяснен. Инхалационните анестетици са липидоразтворими съединения, които агрегират клетъчните 

протеини, прекъсват протоплазмения ток и деполимеризират микротубулите в клетките на ЦНС; 

намаляват пропускливостта на клетъчните мембрани; потискат окислителното фосфорилиране и 

нарушават обратимо предаването на нервните импулси в голям брой синапси (полисинаптолитично 

действие).  

 

(1) ИНХАЛАЦИОННИ АНЕСТЕТИЦИ 

 Халогенирани липидоразтворими въглеводороди (летливи течности): Desflurane*, Enflurane*, 

Halothane*, Isoflurane, Methoxyflurane*, Sevoflurane 

 Нехалогенирани липодоразтворими летливи течности: Diethyl ether* 

Газове: Nitrous oxide  

(2) ИНЖЕКЦИОННИ АНЕСТЕТИЦИ 

 Анестетици-хипнотици с незначителен аналгетичен ефект: барбитурати (Hexobarbital*, 

Methohexital*), тиобарбитурати (Thiopental) и други (Etomidate, Propofol) 

 Анестетици-хипнотици с аналгетичен ефект: Ketamine, Propanidide* 

 Селективни α2-агонисти със седативен ефект: Dexmedetomidine* 

 Опиоидни аналгетици: Alfentanil*, Fentanyl (+ Droperidol*), Remifentanil, Sufentanil 

 Бензодиазепинови анксиолитици: Diazepam, Flunitrazepam*, Lorazepam*, Midazolam, Triazolam* 

 

N01AB Халогенирани въглеводороди  
 

HALOTHANE – INN (ATC код: N01AB01) 

●Narcotan* – летлива течност за инхалция в кафяви стъкла по 250 ml (оп. 1 бр). Има т. к. 

50 C. Слабо разтворим е в кръвта. Кръвно/газовият му коефициент е 2,5, а МАК в кислород – 

0,75%. Слабо разтворим е в кръвта. Коефициентът му на разпределение кръв/газ е 2,5, а 

МАК в кислород – 0,75%. ▼Халотан се разпределя в главния мозък предимно в кората и 

базалните ганглии, които са богати на липиди, а също – и в ретикуларната формация. 

Елиминира се чрез ексхалация, но 20–25% от вдишания халотан се метаболизира в черния 

дроб. Чрез окисление се метаболизира до 3-флуороцетна киселина, етаноламин, хлорни и 

бромни йони, които се екскретират с урината. Междинният метаболит на 3-флуороцетната 

киселина – 3-флуоретанол, е хепатотоксичен. Халотан индуцира чернодробните ензими, вкл. 

тези на анестезиологичния и оперативния екип. Предимства на халотана са, че не гори и не 

е експлозивен, не дразни дихателните пътища, потиска бронхиалната секреция и разширява 

бронхите. ▲Халотан е с 4 пъти по-силен общ анестетичен ефект в сравнение с етера. 

Въвеждането в наркоза е бързо, без стадий на възбуда. След 3–5 min се достига 
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хирургическия стадий, който се характеризира с добре изразена миорелаксация. За 

поддържане на хирургическия стадий на наркоза са необходими 0,4–1,5 об.% халотан във 

вдишваната газова смес. Минутният сърдечен обем намалява с 20–50% през третия стадий 

на халотановата наркоза. Коронарният кръвоток се повлиява незначително. Излизането от 

наркоза настъпва 3–5 min след прекратяване на инхалацията, а следнаркозната депресия 

обикновено отзвучава за 10–20 min. Това се дължи на слабата разтворимост на халотана в 

кръвта. По същата причина съществува риск от бързо предозиране. Халотан намалява 

ударния обем на сърцето и предизвиква периферна вазодилатация, във връзка с което по 

време на хирургическия стадий на наркоза артериалнато налягане се понижива. През 

същия стадий може да се наблюдава прогресивно нарастваща дихателна депресия.  

Показания: За предизвикване на краткотрайна или продължителна наркоза, особено при 

пациенти със ЗД и ХОББ.  

Рискова категория за бременност: C. 

Рискова категория за кърмене: L2. 

Приложение: С помощта на специфични изпарители (Fluotec Mark2, Fluotec Mark3, Drager 

“Vapor” и OMV – оксфордов миниатюрен изпарител). Инхалира се в смес с кислород (не по-

малко от 50%) или кислород с двуазотен оксид. 

Взаимодействия: Халотан сенсибилизира възбудно-проводната система на сърцето 

към катехоламини. На негов фон адреномиметиците могат да предизвикат камерна 

тахикардия. При комедикация с фенитоин халотан повишава серумната му концентрация 

поради намаляване на чернодробния кръвоток и потискане на чернодробната функция. С 

изключение на хрома, никела и титана повечето метали потъмняват и корозират от халотан. 

Анестетикът взаимодейства с гумени и някои пластмасови материали, но не и с полиетилен.  

Нежелани реакции: Поради стимулиране на парасимпатикуса халотанът може да 

предизвика синусова брадикардия, хипотензия, отслабване силата на сърдечните 

съкращения и дори асистолия. Наблюдавани са камерни тахиаритмии от re-entry тип, 

предизвикани от халотан. Аритмогенната активност на препарата се проявява по-често при 

неадекватно вентилиране на белите дробове и недостатъчна дълбочина на наркозата. 

Хипоксията, ацидозата и електролитният дисбаланс благоприятстват развитието на 

сърдечни аритмии. Халотан намалява диурезата и засилва калиевата екскреция. Той потиска 

активността на бременната матка. Засилва кръвотечението по време на раждане и след 

него. При еднократно прилагане на халотан хепатотоксични явления са много редки. Те са 

по-чести при повторна наркоза особено през интервали по-кратки от 30 дни. 

Хепатотоксичността на препарата се дължи на неговите метаболити, които се свързват с 

клетъчните протеини на хепатоцитите и водят до образуване на антитела срещу последните. 

Наблюдавано е развитието на чернодробна некроза около v. centralis 6 седмици след наркоза 

с халотан. Нейната честота е 1:10 000. Фатален хепатит, предизвикан от халотан, се 

наблюдава един път на 800 000 случая. Този фармакогенен хепатит е дозозависим и в 75% 

от случаите се развива след повторно приложение. Профилактиката на халотановия 

хепатит изисква избягване на наркоза с халотан в интервал по-кратък от 3 мес., 

безхалотанова анестезия при болни с неизяснено чернодробно увреждане и внимателно 

използване на препарата при пациенти с оbesitas. Изключително рядко при наркоза с халотан 

се наблюдава малигнена хипертермия (обикновено при болни с миопатии. Нейният изход 

може да е фатален. Освен от халотан малигнена хипертермия може да бъде предизвикана 

още от десфлуран, енфлуран, изофлуран и севофлуран, а също от нервно-мускулния 

блокер суксаметоний. Нейният механизъм се дължи на внезапно ексцесивно освобождаване 

на калциеви йони от саркоплазматичния ретикулум, последвано от контракция на скелетните 

мускули, рабдомиолиза (разграждане на скелетни мускули, свързано с уринна екскреция на 

миоглобин) и състояние на свръхповишен метаболизъм. Кислородната консумация нараства 

до 3 пъти в сравнение с нормата и т. т. се повишава с 1 ºC/5 min, като може да достигне ≥43 

ºC. Малигнената хипертермия вероятно е генетично детерминирана и се среща по-често при 

пациенти с миопатии. Лекува се с Dantrolene*. Хиперкалиемията и ацидозата могат да 

причинят тежки сърдечни аритмии. Спорадичен и вероятно генетично детерминиран 

характер има мускулната ригидност при анестезия с халотан, наблюдаван при болни <20 г. 

Тежките НЛР на халотана са причина за ограничената му употреба и дори забрана за 

употреба в развитите западни страни. Той обаче продължава да се използва в редица други 

държави главно, защото е по-евтин в сравнение с изофлуран и севофлуран. 
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Противопоказания: Феохромоцитом, шок, напреднала хипертиреоидоза, ССЗ, чернодробни 

и УБФ, раждане, затлъстяване, миопатии. 

 

ISOFLURANE – INN (ATC код: N01AB06) 

●Aerrane® (Baxter d.o.o.) – летлива течност по 100 и 250 ml (в бутилки от тъмно стъкло оп. 

по 1 бр.). ●Forane® 100 % (Abbott Lab. S.A.) – летлива течност 100 ml в бутилки (оп. 6 бр.). 

●Isofluran MC Pharma® 100% (МС Фарма АД) – летлива течност за инхалация в стъклени 

флакони по 100 и 250 ml (оп. по 1 бр.). ●Isofluran Nicholas Piramal® (Torrex Chiesi Pharma 

GmbH) – летлива течност в стъклени флакони по 100 и 250 ml (оп. по 1 бр.). ▼Изофлуран е 

летлива течност с т.к. 48,5 С. Слабо разтворим е в кръвта, коефициентът му на 

разпределение кръв/газ е 1,4, а МАК в кислород е 1,15%. Метаболизира се незначителна 

част (около 0,2%) от инхалирания изофлуран, като метаболитите му нямат анестетична 

токсичност. ▲Въвеждането в анестезия с изофлуран е бързо, за около 5 min. Той 

предизвиква дозозависима вазодилатация с хипотензия, но в по-слаба степен в сравнение с 

халотана и енфлурана. Изофлуран намалява сърдечния ударен обем с 20%. Коронарното 

кръвообращение остава непроменено или се повишава слабо, а коронарно-венозното 

кислородно съдържание на кръвта се увеличава значително. Изофлуран има много по-силен 

коронародилатиращ ефект в сравнение с халотана и енфлурана. Той повлиява слабо 

мозъчния кръвоток и маточния тонус. Изофлуран предизвиква известна дихателна депресия 

(засилва честотата на дишането, намалява минутния дихателен обем). Независимо, че 

дразни ГДП, изофлуран има бронходилатиращ ефект. 

Показния: Наркоза при пациенти с МСБ, ИБС и други ССЗ.  

Приложение: Изофлуран се прилага в смес с кислород или N2O/O2 с помощта на 

специфични изпарители за изофлуран, както и с изпарители за халотан (при регистриране на 

минимална грешка в дозата). МАК на препарата е с 50% по-висока от тази на халотан. 

Изофлуран предизвиква дозозависима дихателна депресия чрез повишаване на дихателния 

обем и намаляване на дихателната честота.  

Взаимодействия. Изофлуран потенцира действието на нервно-мускулните блокери. 

Комбинацията му с бета-блокери води до силно изразен отрицателен инотропен ефект.  

Нежелани реакции: Cенсибилизиране на миокарда към катехоламини; понякога –

“коронарен феномен на открадване” у пациенти с тежка ИБС, много рядко – малигнена 

хипертермия. Противопоказания: Повишена чувствителност към препарата или неговите 

съставки. 

 

SEVOFLURANE – INN (ATC код: N01AB08) 

●Sevoflurane Baxter® (Baxter d.o.o.) – летлива незапалима течност 250 ml в алуминиеви 

бутилки (оп. по 1 и 6 бр.). ●Sevoflurane Piramal® (Piramal Healthcare Ltd) – летлива 

незапалима течност в кафяви стъклени бутилки 250 ml (оп. по 1 бр.). ●Sevorane® (AbbVie Ltd) 

– летлива незапалима течност в полиетиленови бутилки  по 100 и 250 ml (оп. 1 бр.). 

▼Севофлуранът е флуоросъдържащ инхалационен анестетик и представлява химически 

аналог на изофлурана. Има ниска разтворимост в кръвта и MAК 2%. В черния дроб 

биотрансформация претърпява едва 2–5% от инхалираната доза, като се образува 

неорганични флуориди с нефротоксична активност, хексафлуороизопропанол и 

хексафлуороизопропанол глюкуронид. ▲Въвеждането в анестезия със севофлуран и 

събуждането настъпват бързо. Севофлуран притежава известен бронходилатиращ ефект. 

Той практически не сенсибилизира миокарда към аритмогенното действие на 

катехоламините и окситоцина, но предизвиква дозозависима респираторна депресия и 

хипотензия. 

Показания: За въвеждане и поддържане на инхалационна анестезия при деца и 

възрастни.  

Рискова категория за бременност: B. 

Рискова категория за кърмене: L3. 

Приложение: За въвеждане в наркоза севофлуран се инхалира в концентрация от 1,5 до 

5% в смес с райски газ и кислород. Въвеждането в наркоза се развива за 2 min. За 

поддържане на наркоза той се инхалира в концентрация от 0,75–3%. По време на наркозата 

трябва да се мониторират следните параметри: артериално налягане, т.п., сърдечна честота, 

нервно-мускулна функция, кислородно насищане, концентрация на въгеродния диоксид и 

севофлуран. Дозaта на севофлурана може да бъде прецизирана съобразно стойностите на 
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артериалното налягане, тъй като дълбочината на анестезията се намира в обратно 

пропорционална зависимост на този параметър. 

Взаимодействия: Севофлуранът потенцира действието на недеполяризиращите нервно-

мускулни блокери. Бензодиазепините и морфиномиметиците намаляват неговата MAК. 

Нежелани реакции: Гадене (при 25% от пациентите), повръщане (18%, хиперсаливация,  

ларингоспазъм, кашлица, апнея, треперене. НЛР с честота над 1%: брадикардия, 

хипотензия, тахикардия, понякога хипертензия, главоболие, повишение на вътречерепното 

налягане, сомнолентност, замаяност, треска, хипотермия. У предразположени индивиди 

севофлуранът може да предизвика малигнена хипертермия. Подобно на изофлуран, 

севофлуран може да предизвика повишение на интракраниалното налягане. Той може също 

да увреди бъбречната функция поради което е необходимо нейното внимателно 

мониториране. Противопоказания: Повишена чувствителност към препарата или неговите 

съставки. 

 

N01АF Барбитурати и тиобарбитурати 
 

THIOPENTAL – INN (ATC код: N01AF03) 

●Thiopental AvantX® (Авантекс ООД) – прах по 500 и 1000 mg за приготвяне на 

инжекционен разтвор във флакони (оп. по 25, 50 и 100 бр). ●Thiopental Sandoz® (Sandoz 

GmbH) – прах 1000 mg за инжекционен разтвор във флакони (оп. по 25 и 50 бр). BAN: 

Thiopentone. ▼Тиопентал е тиобарбитуров дериват с pKа 7,3, t1/2α 2,5–8,5 min, t1/2β 91,6 h и 

СПП 854%. Метаболизира се в черния дроб. Анестетичният ефект на тиопентал се проявява 

бързо (около 10 s след i.v апликация), което се дължи на високата му липоразтворимост и 

лесния пасаж през ХЕБ. Ефектът на продукта е много кратък (3–5 min), което се обяснява с 

неговото преразпределение от тъкани, в които бързо се достига равновесна концентрация 

(кръв и мозък) към тъкани, в които равновесието се получава бавно (скелетни мускули и 

мастна тъкан). При повторни i.v. инжектирания или продължителна i.v. инфузия тиопентал 

се натрупва в скелетните мускули и мастната тъкан. Затова периодът на 

възстановяване е продължителен. ▲Тиопентал облекчава ГАМК-ергичната медиация. Той е 

хипнотичен анестетик без аналгетичен ефект. Притежава мощен антиконвулсивен 

ефект. Намалява кислородната консумация в мозъка, което води до церебрална 

вазоконстрикция, намаляване на мозъчния кръвоток и интракраниалното налягане. Намалява 

периферния съдов тонус и предизвиква хипотензия със слабо изразена компенсаторна 

тахикардия.  

Показания: За въвеждане в наркоза, предизвикване на краткотрайна мононаркоза (10 до 

30 min), комбинирана или базисна наркоза; гърчове; пациенти с левостранна и десностранна 

СН, сърдечна тампонада, хиповолемия; средство за церебрална протекция по време на 

кардиопулмонален байпас при операции в СС хирургия; за намаляване 

продължителността на постперфузионната енцефалопатия при болни >60 г. с 

продължителен кардиопулмонален байпас.  

Рискова категория за бременност: C. 

Рискова категория за кърмене: L3. 

Приложение: (1) Разтворите на тиопентал се приготвят ex tempore със стерилна двойно 

дестилирана вода. За получаване на 2,5% разтвор в ампулата, съдържаща 500 mg 

тиопентал, се добавят 20 ml разтворител. Годни за прилагане са само абсолютно 

прозрачните разтвори. Дозата и скоростта на въвеждане се определят от индивидуалната 

чувствителност на болния и се регулират съобразно наблюдавания ефект. (2) Обикновено 

наркоза на възрастни се развива след въвеждане на 2,5% в обем от 4 до 6 ml на възрастни. 

Ако от тази доза наркоза не настъпи, допълнително се вливат със скорост 1 ml/min още 

няколко ml от същия разтвор. Операцията започва след поява на автоматично дишане и 

изчезване на палпебралните рефлекси. ТПК е 11 mcg/ml. Общото количество тиопентал при 

една непродължителна наркоза е около 500 mg (20 ml 2,5% разтвор или 10 ml 5% разтвор). 

(3) При бременни жени, старци, изтощени болни и юноши се използват не повече от 300 mg 

тиопентал (12 ml 2,5% разтвор). (4) На новородени при показания тиопенталът се вежда 

венозно в доза 4 mg/kg, деца до 1 г. − от 6 до 8 mg/kg и деца над 1 г. с т.м. > 10 kg − 5 mg/kg. 

Нежелани реакции: Хистаминолиберация (проявяваща се с екзантем, сърбеж, пристъпи 

от кашлица, склонност към ларинго-и бронхоспазъм), стимулиране на парасимпатикуса, 

повръщане (сравнително рядко), местен дразнещ ефект и болка при паравенозно, вкл. 
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интраартериално въвеждане (поради алкалния характер на разтворите му – pH 11), 

потискане на дишането, силна хипотензия. В тези случаи трябва да се приложат аналептици 

(бемегрид). Следнаркозният сън, предизвикан от тиопентал, продължава няколко часа и 

пациентът следва да се наблюдава. Противопоказания: Необходимост от продължителна 

наркоза, тежки чернодробни и бъбречни увреждания, порфирия, шок, сърдечна декомпен-

сация, сепсис, ХОББ, свръхчувствителност към тиопентал.  

 

N01AH Опиоидни аналгетици (морфиномиметици) 
 

FENTANYL – INN (АТС код: N01AH01) – вж. гл. N02AB 

 

REMIFENTANIL – INN (АТС код: N01AH06) 

Remifentanil Hospira® (Hospira UK Ltd) – лиофилизиран прах за приготвяне на 

концентрат за инжекционен и инфузионен разтвор по 1, 2 и 5 mg в стъклени флакони 

съответно с вместимост 3.5, 3.5 и 8 ml (оп. по 5 бр.). Remifentanil Kabi® (Фрезениус Каби 

България ЕООД) – лиофилизиран прах за приготвяне на концентрат за инжекционен и 

инфузионен разтвор по 1, 2 и 5 mg в стъклени флакони съответно с вместимост 4, 6 и 10 ml 

(оп. по 1 и 5 бр.). Remifentanil Tchaikapharma® ("Чайкафарма" АД) – прах за приготвяне на 

концентрат за инжекционен и инфузионен разтвор по 1 и 5 mg в стъклени флакони (оп. по 1 и 

5 бр.). 

Показания: Като аналгетик по време на въвеждане и/или поддържане на наркоза; за 

осигуряване на аналгезия при механично вентилирани пациенти на възраст ≥ 18 г. в 

интезивни отделения.  

Приложение: Ремифентанил се прилага само при наличие на пълно оборудване за 

мониториране на дихателната и ССС и квалифициран медицински персонал. Продължителни 

инфузии се осъществяват посредство калибриран инфузионен апарат във високодебитен 

интравенозен път или през специално определен за целта венозен път. Отначало 

ремифентанил се разтваря до получаване на изходен разтвор с концентрация 1 mg/ml с вода 

за инжекции, 5% глюкоза и физиологичен разтвор. Полученият изходен Разтворът се 

разрежда с един от посочените разтворители. Ако се прилага чрез таргетна контролирана 

инфузия препоръчваното разреждане на ремифентанил е от 20 до 50 mcg/ml. За мануално 

контролирана инфузия препоръчванотo разреждане при възрастни е 50 mcg/ml. Отначало се 

прави болус инжекция (1 mcg remifentanil/kg/30 sec) и след това се започва продължителна 

инфузия с начална скорост от 0.5 до 1 mcg remifentanil/kg/min. За увод в анестезията 

ремифентанил се инфузира в доза 0.5 до 1 mcg remifentanil/kg/min (със или без първоначален 

болус от 1 mcg remifentanil/kg/30 sec) в комбинация с пропофол или тиопентал. Ако се очаква 

ендотрахеална интубация до 10 min от началото на инфузията болус инжекция не е нужна. 

На анестезирани пациенти със спонтанно дишане препоръчваната начална скорост 

ремифентанил, като адювантна аналгезия, е 0,04 mcg/kg/min с титриране до получаване на 

ефект (обикновено от 0,025 до 0,1 mcg/kg/30 s). 

Противопоказания: Повишена чувствителност към фентанилови аналози, епидурално 

или интратекално въвеждане (поради наличие на глицин). 

 

SUFENTANIL – INN (АТС код: N01AH03) 

●Zalviso® (Grünenthal GmbH) – сублингвални таблетки 15 mcg в патрони (оп. по 40, 80 и 

800 бр.). 

Показания: Умерена до силна остра постоперативна болка у възрастни. 

Приложение: Таблетките Zalviso са в специално устройство (патрон, съдържащо 40 

таблетки), което след приемане на 1 таблетка, се затваря в продължение на 20 min и не 

позволява на пациента да приеме повече от 3 таблетки (= 45 mcg) в продължение на 1 h. 

Лечението на постоперативната болка с продукта може да продължи ≤ 72 h. 

Взаимодействия: вж. Fentanyl (гл. N02AB).  

Нежелани реакции: Гадене, повръщане, потискане на дишането. Противопоказания: 

Свръхчувствителност към продукта, дихателна недостатъчност. 

 

N01AX Други общи анестетици  
 

DEXMEDETOMIDINE – INN (вж. гл. N06BA11) 
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ETOMIDATE – INN (АТС код: N01AX07) 

●Etomidat-Lipuro® (B. Braun Melsungen AG) – инжекционен разтвор 20 mg/10 ml (оп. 10 

бр.). ▲Има t1/2α 2,7 min, t1/2β от 2 до 4,6 h и СПП 77%. ▲Етомидат потиска ретикуларната 

формация на мозъчния ствол. Стимулира ГАМК-ергичните рецептори. Не кумулира и не води 

до развитие на следнаркозен сън. Етомидат е хипнотичен анестетик с бързo настъпващо и 

кратко действие, без аналгетична активност.  

Показания: За въвеждане в инхалационна наркоза и невролептична аналгезия, при 

краткотрайни и малки хирургични операции в комбинация с аналгетични средства; пациенти с 

хиповолемия, сърдечна тампонада.  

Рискова категория за бременност: C. 

Приложение. Инжектира се i.v. в продължение на 20–30 s в доза 0,15–0,4 mg/kg. При ЕД 

0,2 mg/kg т.м. продължителността на съня е от 3–4 min, а при 0,4 mg/kg т.м. – около 6–8 min.  

Нежелани реакции: Гадене, повръщане, адренокортикална супресия (при продължителна 

инфузия). В сравнение с тиопентал етомидатът предизвиква в значително по-слаба степен 

кардиоваскуларна депресия и хипотензия. Противопоказания: Неволеви мускулни 

потрепвания и миоклонии, които могат да се предотвратят посредством премедикация с 

диазепам и фентанил.  

 

KETAMINE – INN (АТС код: N01AX03)  

●Calypsol® (Gedeon Richter PLC) – инжекционeн разтвор в ампули 500 mg/10 ml (оп. 5 

бр.). ●Ketamine ELC® (ELC Group s.r.o.) – инжекционeн разтвор с концентрация 50mg/ml във 

флакони по 5, 10 и 25 ml (оп. по 1 бр.). ▼Има t1/2α от 17 до 46 min, t1/2β 2,30,5 h и ТПК от 100 

до 150 ng/ml. ▲Кетамин е фенциклидинов (халюциногенен) дериват и антагонист на 

NMDA-рецепторите. В анестетични дози той предизвиква транзиторно състояние, описано 

като дисоциативна анестезия (седация, амнезия, дисоциация, аналгезия). Кетаминът 

предизвиква повърхностен сън (със запазени защитни, гълтателни и кашлични рефлекси), 

съчетан с добре проявена аналгезия. При ПНВ след събуждане може да се наблюдават 

халюцинации. Препаратът стимулира ССС, повишава сърдечната честота и артериалното 

налягане с 20–50%.  

Показания: Някои диагностични (пневмоенцефалография, вентрикулография, миелогра-

фия, лумбална пункция) и ортопедични болезнени манипулации обикновено в комбинация с 

други анестетици или миорелаксанти; за въвеждане в наркоза, наркоза при възрастни 

пациенти, краткотрайна наркоза при деца, аналгезия на болни с изгаряния.  

Рискова категория за бременност: D. 

Приложение: (1) За увод в анестезията началната доза кетамин е 2–4 mg/kg i.v. или 7–8 

mg/kg i.m. ПД, която се въвежда под форма на i.v. инфузия, е 1–2 mg/min. За предизвикване 

на анестезия при възрастни кетамин се въвежда бавно венозно. Доза от 2 mg/kg 

предизвиква наркоза след 30 s с продължителност 5–10 min. Дозата кетамин за възрастни 

варира от 1 до 4,5 mg/kg i.v. (2) За премедикация на деца препарат се предписва i.m. по 3 

mg/kg т.м. За предизвикване на анестезия при деца кетамин се инжектира i.m. от 6,5 до 13 

mg/kg т.м. (средно 10 mg/kg т.м.). Анестезията настъпва след 3–4 min и продължава от 12 до 

23 min. 

Взаимодействия. При комбинирана наркоза на кетамин с халотан се наблюдава 

бронходилатиращ ефект. Тази комбинация е предпочитана при болни с бронхиална астма.  

Нежелани реакции: Камерни тахикардии, хипертензия, повишаване на централното 

венозно налягане и ударния обем на сърцето, кошмарни съновидения при ПНВ. 

Противопоказания: АХ, прекаран инсулт, ИБС, аритмии, епилепсия, повишено 

вътречерепно налягане. 

 

NITROUS OXIDE – INN (АТС код: N01AX13) 

●Kalinoxal® (Air Liquide Sante International) – компресиран двуазотен оксид 50%/50%, 

смесен в съотношение 1:1 с кислород, в стоманени или алуминиеви бутилки (с месингов 

вентил) с вместимост съответно 2, 5, 11, 15 и 20 L (оп. по 1 бр.). При температура 15 ºС е под 

налягане 170 бара. ●Nitrous Oxide® (Неохим АД) – двуазотен оксид 96% по 7 и 9 kg в 

стоманени бутилки с вместимост до 12 dm3, изпитвани при работно налягане 12.5 MPa и на 

пробно налягане 19 MPa. ●Nitrous Oxide Medicinal YES® (Месер България ЕООД – втечнен 

двуазотен оксид 100 об.% в стоманени бутилки. ▼Двуазотният оксид (райски газ) е 
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безцветен газ с характерна миризма. По-тежък е 1,5 пъти от въздуха. Не гори, но поддържа 

горенето. При смесване с етер нараства взривоопасността му. Кръвно/газовият коефициент 

на двуазотния оксид е нисък (0,47), поради което наркотичният му ефект се проявява бързо и 

бързо отзвучава. Около 10–15 min след прекратяване на наркозата той се ексхалира 

непроменен. Неговата МАК в кислород е 104%. Наркотичната активност на препарата е 25 

пъти по-слаба в сравнение с етера, но наркотичната му ширина е много по-голяма. Той не 

дразни дихателните пътища, не повишава слюнчената и бронхиалната секреция. Наркозата 

се развива бързо. Периодът на въвеждане е приятен. Миорелаксиращата активност на 

препарата е слаба.  

Показания: Самостоятелно в концентрация 35–45 об.% се използва за предизвикване на 

стадия на аналгезия при оказване на първа помощ и транспортиране във връзка с травми, 

изгаряне, болезнени инструментални изследвания, тежки ангинозни пристъпи, ОМИ, за 

обезболяване на раждането, в стоматологичната практика, за овладяване на неповлияли се 

с други лекарства  бъбречни и жлъчни колики.  

Рискова категория за кърмене: L3. 

Приложение. Инхалира се с помощтa на маска или интубационна тръба. Оптималната 

концентрация, при която не се развива хипоксия, е 70–80 об.% райски газ и 20–25 об.% 

кислород. В повечето случаи въвеждането в наркоза се извършва с i.v. барбитурови или 

други анестетици и с двуазотния оксид само се поддържа наркозата. Ако концентрация 70–80 

об.% се окаже недостатъчна за поддържане на необходимото ниво на хирургическа наркоза, 

към райския газ се добавя халотан*, етер или друг инхалационен анестетик. Наркозата се 

комбинира с нервно-мускулни блокери. За обезболяване на раждането, предимно през 

втория му период, много добре изразена аналгезия се получава при смес на райски газ и 

кислород или атмосферен въздух в съотношение 1:1. В такива случаи не се наблюдават 

асфиксия на плода и депресия на дишането на новороденото.  

Нежелани реакции. Двуазотният оксид е нетоксичен за паренхимните органи. При ПНВ с 

атеросклероза и АХ, при които е необходимо да се достави достатъчно кислород за 

функциониране на жизненоважните органи, препаратът се прилага с повишено внимание. 

Наличието на примеси като азотен двуоксид, може да причини ларингоспазъм и анемична 

хипоксия поради развитие на метхемоглобинемия. Продължителното приложение на 

препарата, например в комплексната терапия на тетанус, потиска синтеза на метионин и 

може да предизвика мегалобластна анемия и левкопения. Съобщава се за аборти, 

предизвикани от райски газ, сред медицински анестезиологични сестри. При пациенти със 

ССЗ в зависимост от степента на заболяването наркозата с райският газ може да предизвика 

повишаване на миокардния контрактилитет и сърдечния ударен обем, промени в 

артериалното налягане, повишаване на периферното съдово съпротивление. При болни с 

предхождаща БАХ е наблюдавано повишаване на пулмоналното съдово съпротивление. 

Противопоказания: Тежки заболявания на ЦНС, хроничен алкохолизъм, алкохолно 

опиянение. 

 

NITROUS OXIDE, combinations – INN (АТС код: N01AX63) 

●Donopa® (SOL S.p.a.) – 50%/50% v/v сгъстен медицински газ (двуазотен оксид и 

кислород), напълнен под налягане 135 или 185 бара, в стоманена или алуминиева бутилка с 

обем 2, 2.7, 5, 15 и 20 литра със спирателен клапан, със или без вграден регулатор на 

налягането. Показан при възрастни и деца над 1 мес. с краткотрайна слаба до умерена болка 

(когато е необходимо аналгезията да стартира и приключи бързо), а също за седиране на 

тревожни пациенти в денталната медицина и хирургия. Donopa може да се използва ≤ 6 h, 

без хематологичен мониторинг при болни без рискови фактори. Продуктът се инхалира от 

пациента с помощта на лицева маска при спонтанно дишане и специални предпани мерки. В 

денталната медицина трябва да се използва двойна маска (респ. алтернативно назална или 

назално-букална с подходяща вентилация). Не се препоръчва изпозлването на 

ендотрахеална тръба..   

 

PROPOFOL – INN (АТС код: N01AX10) 

●Diprivan® (AstraZeneca UK Ltd) – емулсия масло във вода за инжектиране и i.v. инфузия с 

концентрация 10 mg/ml във флакони по 20 ml (оп. 5 бр.) и 50 ml (оп. 1 бр.) и в предварително 

напълнени спринцовки по 20  и 50 ml (оп. по 1 бр.). ●Profol® (Claris Lifesciences Ltd.) – 

емулсия за инжектиране/инфузиране и i.v. инфузия с концентрация 10 mg/ml в стъклени 
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флакони по 10, 20, 50 и 100 ml (оп. по 1 бр.). ●Propofol Fresenius® 2% (Fresenius Kabi 

Deutschland GmbH) – емулсия за инжектиране и i.v. инфузия с концентрация 20 mg/ml във 

флакони по 50 ml (оп. по 1 и 10 бр.). ●Propofol Hospira® (Hospira UK Ltd) – емулсия за 

инжектиране и i.v. инфузия с концентрация 10 mg/ml във флакони по по 20, 50 и 100 ml (оп. по 

1, 5, 10 и 20 бр.). ●Propofol Lipuro® 1% (B. Braun Mels ungen AG) – емулсия за инжектиране и 

i.v. инфузия 10 mg/ml – 20 ml (оп. 5 бр.). ●Propofol Sandoz® (Sandoz d.d.) – емулсия за 

инжектиране и i.v. инфузия с концентрация 10 mg/ml в ампули по 20 ml (оп. по 1 и 5 бр.), 50 ml 

(оп. 1 и 5 бр.) и 100 ml (оп. 1 бр.). ▼Пропофолът (2,6-disopropylphenol) се произвежда под 

форма на 1 или 2% фина емулсия, съдържаща соево масло и пречистен яйчен фосфатид. В 

черния дроб пропофол се конюгира с глюкуроновата киселина до водноразтворими 

глюкурониди, които се излъчват в 88% с урината и 2% – с фекалите. ▲Пропофол е донор на 

NO. При начална доза 1,5–2,5 mg/kg т.м. i.v. и ПД 0,1 до 0,2 mg/kg/min той предизвиква 

анестезия с продължителност 2 h при слаб аналгетичен ефект. Анестезията настъпва след 

30 s и протича гладко. При самото инжектиране пропофол предизвиква болка, която може да 

се предотврати при добавяне към препарата на 20 mg лидокаин. Болните се събуждат 5 до 

10 min след прекратяване на въвеждането без оплаквания, свързани с наркозата. Пропофол 

предизвиква амнезия; проявява антиеметична и антиконвулсивна активност.  

Показания: Kраткотрайна моноанестезия, увод в анестезията при сърдечно болни с 

добра функция на лявата камера и в комбинация с фентанил или суфентанил; за седиране 

на пациенти на въраст над 16 г. на апартана вентилация в интензивни отделения.  

Рискова категория за бременност: B. 

Рискова категория за кърмене: L2. 

Приложение: За въвеждане в наркоза се инжектира в доза от 1,5 до 2,5 mg/kg. 

Анестезията от тази доза продължава около 5 min. За поддържане на наркозата препарат се 

инжектира i.v. в доза 6 до 12 mg/kg/h заедно с инхалиране на обoгатен с кислород въздух, 

плюс двуазотен оксид, морфиномиметици и нервно-мускулни блокери. За получаване на 

седативен ефект в отделенията за интензивни грижи пропофол се инфузира от 2 до 3 

mg/kg/h продължително време.  

Нежелани реакции: Пропофолът намалява съдовия тонус и предизвиква понижаване на 

периферната съдова резистентност и централното венозно налягане. Той пронижва 

артериалното налягане до 70–80% в сравнение с изходното, при ПНВ и при болни, лекувани 

с бета-блокери, може да предизвика барадикардия. Препаратът проявява дозозависим 

отрицателен инотропен ефект, понижава ударния и минутния сърдечен обем до 35% в 

сравнение с изходното ниво (при което индиректно се повишава кислородната консумация в 

миокарда), апнея (изискваща апаратно дишане), бронхоспазъм (свързан с 

хистаминолиберация). Много рядко (1:10 000) след продължително инфузионно приложение 

на пропофол е въможно промяна в цвета на урината в зелен. Противопоказания: Пациенти 

с нестабилна хемодинамика и нарушена левокамена функция. 

 

N01B Местни анестетици  
 

 Амиди: Articaine (Septanest ®, Ubistesin® и Ultracain D-S®), Cathejell with Lidocaine®,  Emla® 

(lidocaine/prilocaine), Fortacin®, Lidocainе, Mepivacaine (Scandonest®) 

 Естери: Benzocaine, Chloroprocaine, Procaine,Oxybuprocaine, Proxymetacaine  (Alcaine®) и Tetracaine 

(Dicain®) 

 

 Местните (локални) анестетици са слаби бази с pKb 8–9. Като лекарства те се произвеждат под 

форма на соли, с което се подобрява разтворимостта им. След попадане в тъканите се дисоциират на 

катйони и анйони. В зависимост от pH на средата и pKb на лекарството част от катйоните 

(представляващи свободни молекули протониран анестетик) се депротонират, т.е. загубват протона при 

своя третичен азот и преминават през аксоналните мембрани чрез проста дифузия. В аксоплазмата 

част от нейонизираните (депротонираните) молекули отново се протонират и затварят (“запушват”) 

вътрешните отвори на бързите натриеви канали. При смесените нерви местните анестетици първо 

блокират провеждането на нервните импулси отначало по сетивните, а след това и по двигателните 

влакна. Действат върху немиелинизираните нерви и в областта на прищъпванията на Ранвие на 

миелинизираните. Понижават чувствителността на нервно-мускулния апарат към различни алгогени. 

Вероятно това им действие се опосредства от PGs. Първи се блокират ноцицепторите, после 

терморецепторите и последни тактилните рецептори. Ефектът на местните анестетици се засилва и 



 9 

удължава от вазоконстриктори (адреналин, норадреналин, фелипресин*), аналгетици, анксиолитици, 

общи анестетици. Местната анестезия може да се съчетае с невролептична аналгезия. Активността 

на местните анестетици намалява силно в кисела среда, при уремия, едновременно прилагане с 

глюкоза или калциеви препарати. 

  

N01BА Естери на ПАБК 
 

BENZOCAINE & LEVOMENTHOL & PROCAINE (ATC код: N01BA52) 

●Anaesthesol – Flo® („Флора 02” АД) – дермален разтвор 100 ml в пластмасова бутилка 

(оп. 1 бр.). ●Anaesthesol Galen Pharma® (Гален Фарма ООД) – дермален разтвор 100 ml в 

пластмасова бутилка (оп. 1 бр.). ●Anestesol („Тони – М” ООД) – дермален разтвор 60 ml в 

полипропиленова бутилка (оп. 1 бр.). ●Anestesol VT® („Вета Фарма” АД) – дермален разтвор 

в кафяви пластмасова бутилка по 100 и 1000 ml (оп. по 1 бр.). ●Anesthesol Kupro® („Купро 

94” ООД) – дермален разтвор 100 ml в тъмни пластмасова бутилка (оп. 1 бр.). В 100 ml от 

лекарствените продукти се съдържат 1% бензокаин, 1% прокаин, 1,5% левоментол (при 

втория и последния препарат 2,5%) и 96% етанол. ▲Бензокаин и прокаин действат 

локално анестетично, а левоментол и етанол – антисептично. 

Приложение: За получаване на повърхностна анестезия при контузии и дисторзии с 

един от дермалните разтвори се напоява памучен тампон и течността се втрива внимателно 

в кожата на болния участък. Процедурата се повтаря 2 до 3 пъти на ден. 

Противопоказания: Свръхчувствителност към някоя от съставките. 

 

CHLOROPROCAINE – INN (ATC код: N01BA04) 

●Nesacaine-MPF (Methyl-Paraben Free) – инжекционни разтвори от 2 и 3% в многодозови 

флaкони по 30 ml без консервант (оп. по 1 бр.). Локален анестетик от групата на естерите 

със сравнително слаба кардиодепресивна активност. 

Показания: Инфилтрационна, периферна и епидурална анестезия.  

Рискова категория за бременност: C. 

Приложение: Дозировката на хлоропрокаин варира от много фактори: вид и 

продължителност на анестезията, големина на анестезираната повърхност, васкуларизация 

на тъканите, степен на нужната миорелаксия. МЕД хлоропрокаин за възрастни е 800 mg.  

Нежелани реакции (с честота под 1%): Хипотензия, брадикардия, отоци; възбуда, 

отпадналост, дезориентация, конфузия, гърчове, замаяност, безсъзнание, треска, тремор; 

гадене, повръщане; преходно замъглено виждане; шум в ушите; дихателни нарушения, 

уртикария, анафилактоидни прояви; оцветяване и парене в областта на инжектиране. 

Противопоказания: Повишена чувствителност към хлоропрокаин или други локални 

анестетици от групата на естерите; myasthenia gravis, конкурентно използване на бупивакаин, 

субарахноидална анестезия, интравенозно или интраартериално въвеждане. 

 

OXYBUPROCAINE (вж. гл. S01HA) 

PROCAINE* (ATC код: N01BA02) 

PROXYMETACAINE (вж. гл. S01HA) 

TETRACAINE (вж. гл. S01HA) 

 

N01BB Амиди, вкл. комбинирани препарати 
 

ARTICAINE & EPINEPHRINE (ATC код: N01BB58) 

●Primacaine Adrenaline 1/100 000® (Laboratoires Produits Dentaires Pierre Rolland) – 

разтвор 1,7 ml в стъклени патрони, съдържащи 68 mg Articaine hydrochloride и 17 mcg 

Epinephrine bitartrate (оп. 50 бр.). ●Primacaine Adrenaline 1/200 000® (Laboratoires Produits 

Dentaires Pierre Rolland) – разтвор 1,7 ml в стъклени патрони, съдържащи 68 mg Articaine 

hydrochloride и 8,5 mcg Epinephrine bitartrate (оп. 50 бр.). ●Septanest with Adrenaline 1/100 

000® (Laboratoires Septodont) – разтвор 1,7 ml в стъклени патрони, съдържащи 68 mg Articaine 

hydrochloride и 17 mcg Epinephrine bitartrate (оп. 50 бр.). ●Septanest with Adrenaline 1/200 

000® (Laboratoires Septodont) – разтвор 1,7 ml в стъклени патрони, съдържащи 68 mg Articaine 

hydrochloride и 8.5 mcg Epinephrine bitartrate (оп. 50 бр.). ●Ubistesin® (3M Deutschland GmbH) – 

разтвор 1,7 ml в ампули, съдържащи в 1 ml по 40 mg Articaine hydrochloride и 6 mcg 

Epinephrine bitartrate (оп. 50 бр.). ●Ubistesin forte® (3M Deutschland GmbH) – разтвор 1,7 ml в 
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ампули, съдържащи в 1 ml по 40 mg Articaine hydrochloride и 12 mcg Epinephrine bitartrate (оп. 

50 бр.). ●Ultracain D-S® (Санофи-Авентис Бъгария ЕООД) – разтвор в ампули по 1,7 и 2 ml, 

съдържащи в 1 ml по 40 mg Articaine hydrochloride и 6 mcg Epinephrine hydrochloride (оп. 20 

бр.). ●Ultracain D-S forte® (Санофи-Авентис Бъгария ЕООД) – разтвор в ампули по 1,7 и 2 ml, 

съдържащи в 1 ml по 40 mg Articaine hydrochloride и 12 mcg Epinephrine hydrochloride (оп. 20 

бр.). ▼Артикаин pKb при 25 C е 7,8, а СПП – 95%. Анестетичната му потентност е 4. 

▲Местният анестетичен ефект на Ultracain при проводна анестезия се проявява след 2 до 3 

min и продължава от 45 до 90 min. Ефектът се потенцира от вазоконстриктурното действие 

на адреналина. 

Показания: Комбинираните препарати, съдържащи артикаин и епинефрин (адреналин) се 

използват за получаване на проводна и терминална анестезия в денталната практика преди 

зъбни екстракции, ампутация или екстирпация на зъбната пулпа, перкутанна остеосинтеза, 

цистектомия, мукогингивални интервенции, резекция на коренов връх, подготвяне на 

кавитети и изпиляване коронките на витални зъби. Подходящи за инжектиране на Ultracain са 

спринцовките Uniject K и Uniject K vario. Препарат Ubistesin е показан при рутинни зъбни 

екстракции, препариране на кавитети и пънчета за коронки. Ubistesin forte е показан при 

дентологични интервенции, изискващи по-дълбока локална анестезия и по-силно 

ограничаване на локалния кръвоток: екстракция на фрактурирани зъби (остеотомия), 

екстракция и трепанация на сраснали зъби, перкутанна остеосинтеза, апикална остеотомия, 

мукогингивални операции, цистектомия. 

Приложение: Преди екстракция на горни зъби без усложнения и при липса на 

възпалителна реакция е достатъчно депо от 1,7 ml на зъб, поставено вестибуларно. При 

необходимост от гингивален разрез или шев е достатъчно депо в небцето от около 0,1 ml от 

препарата за всяко убождане. За да се избегне интравазалното инжектиране на препарата, 

се прави аспирация преди всяко инжектиране.  

Противопoказания: Свръхчувствителност към артикаин, адреналин и сулфит, 

пароксизмална тахикардия, абсолютна тахиаритмия, тесноъгълна глаукома. Интравенозното 

въвеждане на препарата е противопоказано. Не трябва да се използва препарат, на който е 

изтекъл означеният на опаковката срок на годност.  

 

BUPIVACAINE – INN (ATC код: N01BB01) 

●Bupivacaine Accord® (Accord Healthcare Ltd) – инжекционен разтвор 0,25% в ампули от 5 

и 10 ml (оп. по и 10 бр.) и флакони от 20 ml (оп. 1 бр.); инжекционен разтвор 0,5% в ампули от 

2, 4 и 5 ml (оп. по 5 и 10 бр.) и 20 ml (оп. 1 бр.). ●Marcaine Spinal® (AstraZeneca UK Ltd) – 

инжекционен разтвор 0,5% 4 ml (оп. 5 бр.). ●Marcaine Spinal Heavy ® (AstraZeneca UK Ltd) – 

инжекционен разтвор 0,5% 4 ml (оп. 5 бр.). Препаратът Marcaine Spinal Haevy е подсилен с 80 

mg декстроза (глюкоза), което допълнително удължава ефекта. ▼Бупивакаинът е амид с pKb 

7,7 при 25 С, t1/2 2,4 h и СПП 96%. ▲В сравнение с другите амиди бупивакаинът има най-

дълъг местен анестетичен ефект, който се проявява след 5–10 min и продължава от 3,5 

до 8,5 h. Анестетичната му потентнoст е висока – 16. 

Показания: Подходящ за предизвикване на анестезия с продължителност 2–4 h при 

операции нa долните крайници, в коремната и урологичната хирургия.  

Рискова категория за бременност: C. 

Рискова категория за кърмене: L2. 

Приложение: За периферна невронална блокада се използват 0,25% разтвори в доза 15–

20 ml. МЕД бупивакин за предизвикване на инфилтрационна анестезия при възрастни е 

175 mg, а МДД – 400 mg. На деца препарат се прилага в доза 2 mg/kg. В денталната 

практика се използват 0,5% разтвори в обем от 1,8 до 3,6 ml. На възрастни се прилага 

субарахноидално в доза 15–20 mg. Дозите за спинална анестезия при деца са: до 5 г. – от 

0,4 до 0,5 mg/kg; 6 до 15 г. – 0,3 до 0,4 mg/kg; над 15 г. – 0,25 до 0,3 mg/kg. Препоръчителното 

място за инжектиране е под L3. 

 

Таблица N1. Хирургическа анестезия с бупивакаин при възрастни 

 

Приложение Концен- 

трация 

Обем Доза Начало Продъл- 

жителност 

 

Лумбуално епидурално      
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   - хирургия 5 mg/ml 150–30 ml 75–150 mg 15–30 min 2–3 h 

   - цезарово сечение  5 mg/ml 150–30 ml 75–150 mg 15–30 min 2–3 h 

Торакално епидурално      

   - хирургия 2,5 mg/ml 5–15 ml 12,5–37,5 mg 10–15 min 1,5–2 h 

   - хирургия 5 mg/ml 5–10 ml 25–50 mg 10–15 min 2–3 h 

Каудална епидурална  

блокада 

     

 2,5 mg/ml 20–30 ml 50–75 mg 20–30 min 1–2 h 

 5 mg/ml 20–30 ml 100–150 mg 15–30 min 2–3 h 

Голяма нервна блокада 5 mg/ml 10–35 ml 50–175 mg 15–30 min 4–8 h 

Полева блокада 2,5 mg/ml < 60 ml < 150 mg  1–3 min 3–4 h 

 5 mg/ml ≤ 30 ml ≤ 150 mg 1–10 min 3–8 h 

 

Таблица N2. Лечение на остра болка с бупивакаин при възрастни 

 

Приложение Концен- 

трация 

Обем Доза Начало Продъл- 

жителност 

 

Лумбално епидурално 

интермитетно през 30 min 

2,5 mg/ml 6–15 ml 15–37,5 mg 2–5 min 1–2 h 

Каудална епидурална 

блокада (продължителна 

инфузия) 

     

 1,25 mg/ml 10–15 ml/h 12,5–18,8 mg/h – – 

 2,5 mg/ml 5–7,5/h 12,5–18,8 mg/h – – 

Лумбално епидурално 

(продължителна инфузия за 

облекчаване на родилна болка  

1,25 mg/kg 5–10/h 6,25–12,5 mg/h – – 

Торакално епидурално 

(продължителна инфузия)  

     

 1,25 mg/ml 5–10 ml/h 6,3–18,8 mg/h – – 

 2,5 mg/ml 4–7,5 ml/h 10–18,8 mg/h – – 

Интрартикуларна блокада 2,5 mg/ml ≤ 40 ml ≤ 100 mg 5–10 min 2–4 h 

Полева блокада 2,5 mg/ml ≤ 60 ml ≤ 150 mg 1–3 min 3–4 h 

 

Таблица N3. Лечение на остра болка с бупивакаин при деца от 1 до 12 г. 

 

Приложение Концен- 

трация 

Обем Доза Начало Продъл- 

жителност 

Каудално епидурално  2,5 mg/ml 0,6–0,8 ml/kg 1,5–2 mg/kg 20–30 min 2–6 h 

Лумбално епидурално 2,5 mg/ml 0,6–0,8 ml/kg 1,5–2 mg/kg 20–30 min 2–6 h 

Торакално епидурално 2,5 mg/ml 0,6–0,8 ml/kg 1,5–2 mg/kg 20–30 min 2–6 h 

 

Нежелани реакции: Брадикардия, артериална хипотония, възбуда, гърчове (при 

предозиране). Противопоказания: Бременност (при парацервикален блок бупивакаин може 

да предизвиква екстремна брадикардия у плода и смърт). 

 

CATHEJELL with Lidocaine (ATC код: N01BB52) (Pharmazeutische Fabrik Montavit GmbH) – 

водноразтворим прозрачен гел съответно 8.5 или 12.5 g в стерилни еднодозови сгъваеми 

„спринцовки” тип „акордеон” (оп. по 5 и 25 бр.). В 1 g гел се съдържат 20 mg лидокаин 

(локален анестетик) и 0.5 mg хлорхексидин (ПАВ). Показан е за получаване на анестезия на 

лигавиците като лубрикант (овлажнител) при катетъризация, сондиране, ендоскопия или 

трахеална интубация. Използва се при върастни и деца над 2 г. Прилага се от лекар или 

обучен медицински персонал. 

 

EMLA® (ATC код: N01BB52) (Astra Lakemedel AB) (не е в наличност) – крем 5% в туби по 5 и 

30 g (оп. по 1 бр.). В 1 g крем има lidocaine 25 mg и prilocaine 25 mg. Емла крем е емулсионна 
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система масло/вода, в която маслената фаза се състои от евтектична смес на на лидокаин 

и прилокаин в отношение 1:1. ▲Лидокаин и прилокаин са местни анестетици от групата на 

амидите. Те стабилизират невронните мембрани, като потискат натриевия инфлукс, 

необходими за създаване и провеждане на импулси. 

Показания: За получаване на местна анестезия на кожата при поставяне на игли за 

венозни системи или вземане на кръв; при повърхностни хирургични процедури; при 

обработка на рани на краката с цел отстраняване на болката при механичното им 

почистване; за получаване на повърхностна (контактна) анестезия на лигавицата на 

гениталиите, напр. преди повърхностни хирургични процедури или преди инфилтрационна 

анестезия, за получаване на повърхностна анестезия при кариес на предните зъби. 

Приложение: вж. табл. N4.  

 

Таблица N4. Приложение на крем EMLA 
 

Повърхност/възраст Процедура Дозиране 

КОЖА  

Възрастни 

 Върху кожата се нанася дебел слой крем 

(1,5 g/10 cm2) под оклузивна превръзка 

 Поставяне на игли или 

хирургична обработка на 

локализирани рани. 

Половин туба от 5 g за минимум 1 h и 

максимум 5 h. 

 Процедури върху по-големи 

кожни повърхности (вкл. 

кожни присадки). 

1,5–2  g/10 cm2 за минимум 2 h и максимум 5 

h. 

Деца 

Бебета до 2 месеца 

Бебета от 3 до 11  

месеца 

Деца от 1 до 5 г. 

Деца от 6 до 11 г. 

Болезнени процедури като 

поставяне на игли и 

хирургична обработка на 

локализирани рани. 

 

до 1 g/10 cm2  за около 1 h, 

до 2 g/20 cm2 за около 1 h, 

до 10 g/100 cm2 за около 1 h, 

до 20 g/200 cm2 за около 1 h, 

ГЕНИТАЛНИ 

ТЪКАНИ 

Възрастни 

Хирургично лечение на 

локализирани рани 

(отстраняване на 

condylomata acuminata или 

при инжектиране на локални 

анестетици). 

5–10 g за 5–10 min без оклузивна превръзка. 

Веднага след прилагане на крема се 

започва процедурата. 

 

РАНИ НА КРАКАТА 

Възрастни 

Механично почистване на 

рани на краката 

Върху раната се нанася дебел слой крем – 

от 1 до 2 g/10 cm2 (макс. до 10 g). Раната се 

покрива със суха превръзка. Времето на 

приложение на крема е 30–60 min. 

Почистването на раната започва веднага  

след отстраняване на крема. 

 

Взаимодействия: Във високи дози прилокаинът може да предизвика увеличаване на 

нивото на метхемоглобин, особено у пациенти, лекувани със сулфонамиди. При високи дози 

EMLA, трябва да се отчита възможността за проява на системна токсичност у пациенти, 

получаващи други анестетици или лекарства, структурно близки на локалните анестетици, 

тъй като в тези случаи токсичните ефекти се потенцират. 

Противопоказания: Свръхчувствителност към локални анестетици от групата на амидите 

или някоя съставка на лекарствения продукт; вродена или идиопатична метхемоглобинемия. 

Поради недостатъчни данни за абсорбцията на крема той не трябва да се прилага върху 

открити рани освен върху рани на краката. Да се внимава при прилагане на EMLA при 

пациенти с атопичен дерматит; по-кратко време на прилагане (15–30 min) може да е 

достатъчно. EMLA не трябва да се прилага върху лигавицата на гениталиите на деца поради 

недостатъчните данни за абсорбцията. Доказано е обаче, че при обрязване 1 g крем върху 

препуциума е безопасен. Когато се използва близо до очите, EMLA трябва да се нанася 

особено внимателно тъй като предизвиква дразнене на корнеята. EMLA не трябва да се 

прилага върху повредени тъпанчета. Тестовете с лабораторни животни показват, че EMLA 
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крем, поставен в средното ухо, има ототоксичен ефект. Животни с неувредени тъпанчета 

обаче не показват аномалии. При бебета под 3 мес. обикновено се наблюдава клинично 

незначимо повишаване на нивата на метхемоглобин 12 h след прилагане на продукта. До 

получаване на достатъчно клинични данни кремът EMLA не трябва да се използва: преди 

вътрекожно инжектиране на живи ваксини (BCG); при деца до 12 мес., лекувани с 

метхемоглобин индуциращи лекарства (сулфонамиди и др.); при недоносени бебета на 

възраст <37 седмици. 

 

LIDOCAINE – INN (ATC кодове: C01BВ01, D04AB01 и N01BB02) 

●Lidiam® (PharmaSwiss Česká republika s.r.o.) – крем 4% в туби по 5 или 30 g съответно 

плюс 2 или 10 оклузивни превръзки (оп. по 1 бр.). ●Lidocain Accord® (Accord Healthcare Ltd) – 

инжекционен разтвор с концентрация 10 mg/ml в ампули (оп. по 5, 10 и 20 бр.) и флакони по 

20 ml (оп. 1 бр.); инжекционен разтвор с концентрация 20 mg/ml в ампули (оп. по 5, 10 и 20 

бр.) и флакони по 20 ml (оп. 1 бр.).  ●Lidocain Actavis® („Актавис” ЕАД) – унгвент 5% в туби 

по 40 g (оп. 1 бр.). ●Lidocaine Claris® 1% (Claris Lifesciences Ltd) – инжекционен разтвор по 20 

mg/2 ml в ампули (оп. по 10 и 25 бр.), 50 mg/5 ml в ампули (оп. по 10 и 25 бр.), 100 mg/10 ml в 

ампули (оп. по 5 и 10 бр.) и 200 mg/20 ml във флакони (оп. по 1 и 10 бр.). ●Lidocaine Claris® 

2% (Claris Lifesciences Ltd) – инжекционен разтвор по 40 mg/2 ml в ампули (оп. по 10 и 25 бр.), 

100 mg/5 ml в ампули (оп. по 10 и 25 бр.) и 200 mg/20 ml във флакони (оп. по 1 и 10 бр.). 

●Lidocaine Sopharma® (Софарма АД) – инжекционен разтвор по 40 mg/2 ml (оп. по 10 и 100 

бр.), 50 mg/10 ml  (оп. по 5 и 50 бр.) и 200 mg/10 ml (оп. по 5 и 50 бр.). ●Lidocain Egis® (Egis 

Pharmaceuticals PLC) – 10% дермален спрей за външно приложение в стъклени бутилки по 38 

g (оп. 1 бр. с механично пластмасово дозиращо устройство). Спреят съдържа ≥ 650 ЕД по 4.8 

mg. ●Lidocaine Vetprom® (ВетПром АД) – инжекционен разтвор по 40 mg/2 ml в ампули (оп. 

10 бр.). ●Lidocaine-Tchaikapharma® (Чайкафарма АД) – инжекционен разтвор с 

концентрация 10 mg/ml в ампули по 10 mg/ml (оп. по 10 и 100 бр.); инжекционен разтвор с 

концентрация 20 mg/ml в ампули по 5 и 10 mg/ml (оп. по 10 и 100 бр.). AAN: Lignocaine. 

●Versatis® 5% (Grünenthal GmbH) – лечебен пластир, съдържащ 5% лидокаин, с размер 10 х 

14 cm (оп. по 5, 10, 20, 25 и 30 бр.). ▼Лидокаин е амид с pKb 7,9, СПП 705%% и t1/2 1,80,4 h. 

В черния дроб се метаболизира още при първото си преминаване до метаболит, притежаващ 

60–80% от активността му. ТПК на лидокаина като ААЛ варира от 2 до 6 mcg/ml, a токсичната 

му плазмена концентрация в повечето случаи е над 10 mcg/ml (и рядко между 6 и 10 mcg/ml). 

▲Лидокаинът стабилизира невронните мембрани, като потиска натриевия инфлукс, 

необходим за създаване и провеждане на нервните импулси. Той има по-силен и по-продъл-

жителен местен анестетичен ефект в сравнение с прокаин. Неговата антиаритмична 

активност е селективна. Тя се проявява при венозно и мускулно прилагане и се дължи на 

блокиране натриевия инфлукс в клетките на миокарда, т. е. фаза 0 (фазата на бърза 

деполяризация), както и с ускоряване (скъсяване) на реполяризацията.  

Рискова категория за бременност: B. 

Рискова категория за кърмене: L2. 

Приложение:  За получаване на инфилтративна анестезия при възрастни пациенти 

се използва 0,25% разтвор на лидокаин в обем не по-голям от 1000 ml или 0,5% разтвор до 

500 ml. Ефект продължава 1–2 h.  За предизвикване на проводна анестезия с 

продължителност 2–4 h се прилагат 25–50 ml 0,5% разтвор, а за блокада (паранефрална, 

ваго-симпатикова) – 50 до 100 ml 0,5% разтвор. За удължаване на местния анестетичен 

ефект към 10 ml лидокаинов Разтворът се добавят 2 (максимум 5) капки 0,1% адреналин.  В 

денталнта практика се използват 2% концентрации на лидокаин, чийто ефект продължава 

1–2,5 h. За получаване на епидурална анестезия лидокаин се прилага в концентрация 1,5–

2%. Анестетичният ефект в този случай продължава 1–2 h.  За спинална анестезия се 

използва 5% лидокаин.  Лидокаиновият крем или унгвент се използват за получаване на 

повърхностна анестезия при рагади на гръдните зърна, изгаряне, хемороиди, поражения 

при рентгеново облъчване, кариес на предните зъби (като върхът на борчето се намазва с 

препарата), при пробване на протези, за обезболяване на областта от кожата преди 

поставяне на инжекция, за обезболяване преди ректоскопия, ендотрахеална манипулация 

(намазва се частта от тубуса, която се въвежда в трахеята). Подходящи за йонофоретично 

лечение на неврити са 5% разтвори на лидокаин. За облекчаване на постхерпетична 

болка при възрастни и ПНВ се използва лидокаин под форма пластир. Болезнената зона 

трябва да се покрие с необходимия брой пластири (евентуално при тяхното моделиране 



 14 

може да се използва ножица) един път на денонощие в продължение на 12 h.  

Лидокаиновият спрей (10%) се използва за обезчувствяване: а) на областта на операцията 

или мястото на инжектиране преди прилагане на локална анестезия в денталната медицина, 

оралната хирургия, оториноларингологията, гинекологията, дерматологията; б) при 

провеждане на ендоскопия или инструментално изследване. ЕД е 4,8 mg лидокаин. В 

повечето случаи се препоръчват 1 до 3 напръсквания (респ. ЕД), но при гинекологични 

манипулации са  възможни ≥ 20 напръсквания (МЕД е 40 напръсквания за човек с т.м. 70 kg). 

Анестетичният ефект се проявява след около 1 min и продължава около 5 до 6 min. 

Изтръпването обаче може да продължи 15 min. Лидокаиновият спрей не трябва да попада в 

очите и дихателните пътища! Като ААЛ лидокаин се прилага за лечение на камерна 

тахикардия (особено при ОМИ), а също за профилактика на камерна фибрилация при ОМИ. 

При камерна тахикардия се вливат струйно i.v. 50–75 mg лидокаин в продължение на 2 min. 

При липса на ефект дозата се повтаря през 5 до 10 min. При липса на ефект следва i.v. 

инфузия с 2–4 mg/min лидокаин.  

НЛР при системна апликация: При предозиране на лидокаин се наблюдават артериална 

хипотония, дихателна депресия, гърчове, нарушена AV проводимост, метхемоглобинемия. 

Лидокаинът и неговите метаболити преминават диаплацентарно. При около 30% от 

новородените, на чийто майки е прилаган лидокаин по епидурален или парацервикален 

начин или като ААЛ, се наблюдава дихателна депресия и брадикардия. НЛР при локална 

апликация: Парене, временно зачервяване на кожата, еритем, урикария, временно 

пресипване (или загуба) на гласа, анафилактичен шок (изключително рядко). 

Противопоказания: II и III степен на AV блок, ЧН, хинидинова терапия, повишена 

чувствителност към лидокаин. 

 

LIDOCAINE & PRILOCAINE (ATC код: N01BB20) 

●Fortacin® (Plethora Solutions Ltd) – дермален спрей, съдържащ 15% лидокаин и 5% 

прилокаин във флакони по 6,5 ml (оп. 1 бр.). Всеки флакон (контейнер) съдържа минимум 20 

ЕД. ●Lidocaine/Prilocaine Plethora®  (Plethora Solutions Ltd) – дермален спрей, съдържащ 

15% лидокаин и 5% прилокаин във флакони по 6,5 ml (оп. 1 бр.).  

Показания: Първична преждевременна еякулация (ejaculatio praecox) при мъже. 

Приложение: Едно напръскване на glans penis със спрея преди половия акт. ЕД спрей 

съдържа 7,5 mg лидокаин и 2,5 mg прилокаин. Второ напръскване (втора ЕД) може да се 

използва не по-рано от 4 h след първата. МДД включва 3 ЕД през 4 h.  

Нежелани реакции: (1) От страна на партньора – хипоестезия, фарингеално дразнене, 

парене в гениталната област, еректилна дисфункция, еякулационна недостатъчност, 

абнормален оргазъм, главоболие, дразнене на кожата, генитален еритем и сърбеж, 

хиперпирексия, пениална болка. (2) От страна на партньорката – вулвовагинално парене, 

сърбеж и и/или болка, хипоестезия, главоболие, фарингеално дразнене, вагинална 

кандидоза, аноректален дискомфорт. Противопоказания: Свръхчувствителност на един от 

партньорите към лидокаин или прилокаин.   

 

MEPIVACAINE – INN (ATC код: N01BB53) 

●Mepivastesin® (3M Deuschaland GmbH) – инжекционен разтвор 3% 1,7 ml в пълнители-

патрони (оп. 50 бр.). ●Scandonest® (Septodont) – инжекционен разтвор 3% 1,8 ml в стъклен 

патрон (оп. 50 бр.). ●Scandonest® 2% Special® (Septodont) – инжекционен разтвор 2% 1,8 ml в 

стъклен патрон (оп. 50 бр.). В 1 ml от препарата има 36 mg мепивакаин и 18 mcg адреналин. 

Показания: За получаване на инфилтрационна и проводна анестезия в денталната 

медицина. Подходящ е за получаване на проводна и терминална анестезия преди зъбни 

екстракции, ампутация или екстирпация на зъбната пулпа, мукогингивални интервенции, 

цистектомия, перкутанна остеосинтеза, резекция на коренов връх, подготвяне на кавитети, 

изпиляване на короните на витални зъби, неусложнени зъбни екстракции, препариране на 

кавиети и пънчета. 

Рискова категория за бременност: C. 

Рискова категория за кърмене: L3. 
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Прилага се с помощта на дентални инжекционни системи – Citoject и др. Локалният 

анестетичен ефект върху зъбната пулпа се проявява след 90–240 s и трае 60 min. 

Анестезията на меките тъкани продължава 1–4 h.  

Противопoказания: Пациенти със ССЗ. 

 

PRILOCAINE – INN (ATC код: N01BB04) 

●Takipril® (Nordic Group B.V.) – инжекционен разтвор 100 mg/5 ml и 200 mg/10 ml в 

стъклени ампули (оп. по 10 бр.).  

Показания: Спинална анестезия. 

Приложение: Прилокаин се инжектира интратекално в интервертебралното 

пространство между L2/L3, L3/L4 или L4/L5 при строго съблюдаване на правилата за 

получаване на субарахноидална анестезия. За получаване на необходимата степен на 

сензорна блокада Т10 се използват 2 до 3 ml 20% разтвор (= 40 до 60 mg). Средната 

продължителност на спиналната анестезия е от 100 до 130 min. Препоръчванта МЕД 

прилокаин е 80 mg.  

Противопоказания: Свърхчувствителност към локални анестетици от групата на 

амидите; пациенти на антикоагулантна терапия; тежка анемия; метхемоглобинемия; 

декомпенсирана ХСН; сърдечни аритмии; кардиогенен или хиповолемичен шок. 

 

ROMLA® (ATC код: N01BB20) (Elantis Farma S.R.L.) – крем в туби по 5 и 30 g (оп. по 1 бр.). В 1 

g крем се съдържат 25 mg лидокаин и 25 mg прилокаин, които са местни анестетици от 

групата на амидите. ▲Ромла осигурява локална анестезия посредством освобождаване на 

лидокаин и приликаин в епидермалните слоеве на кожата в близост до дермалните 

ноцицептори и сетивни нервни окончания. 

Показания: За получаване на локална анестезия на кожата при вкарване на игла 

(например i.v. катетри или вземане на кръв), повърхностни хирургични процедури, преди 

инфилтрационна анестезия при възрастни и деца над 12 г., за улесняване на механичното 

почистване (дебридман) на варикозни язви при възрастни. 

 

Таблица N5. Приложение на Ромла при възрастни и деца > 12 г.  

 

Показание/Процедура Дозиране и време на приложение 

Кожа  

Вкарване на игла и хирургично лечение 

на  

локални лезии 

2 g (≈ ½ туба от 5 g/10 cm2) за време от 1 до 5 h. 

Лазерно премахване на косми от 

пациента 

Максимална препоръчителна доза: 60 g. 

Макимален третирана площ: 600 cm2 за време 1–5 h. 

Присаждане на кожа ≈ 1,5–2 g/10 cm2 за време 2–5 h. 

Кожа на мъжки гениталии преди 

инжектиране на локални анестетици 

1 g/10 cm2 за 15 min. 

Кожа на женски гениталии преди 

инжектиране на локални анестетици 

1–2 g/10 cm2 за 60 min. 

Язва(и) на краката само при възрастни Около 1 до 2 g крем/10 cm2 до общо 10 g в язвата(ите) за 

30–60 min.  

Генитална лигавица  

Премахване на condylomata acuminata ≈ 5 до 10 g за 5–10 min. 

Преди кюртаж на collum uteri ≈ 10 g се прилага в латералните форникси за 10 min. 

 

Таблица N6. Приложение на Ромла при деца от 0 до 11 възрастни и деца > 12 г.  

 

Възрастова група Процедура Дозиране и време на приложение 

 Вкарване на игла и 

хирургично лечение на 

локални лезии 

Около 1 g крем/10 cm2/1 h. 

Новородени и кърмачета  

от 0 до 2 мес. 

 До 1 g крем/10 cm2/1 h. 
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Кърмачета от 3 до 11 мес.  До 2 g крем/20 cm2/1 h. 

Деца от 12 мес. до 5 г.  До 10 g крем/100 cm2  за 1 до 5 h. 

Деца от 6 до 11 г.  До 20 g крем/100 cm2  за 1 до 5 h. 

Деца с атопичен дерматит Преди премахване на 

молуски 

Време на апликация: 30 min. 

 

Нежелани реакции: Метхемоглобинемия, петехии (след по-продължително приложение 

при деца с атопичен дерматит или mollusca contagiosa), локален сърбеж и оток. Противо-

показания: Свръхчувствителност към лидокаин или прилокаин. 

 

ROPIVACAINE – INN (ATC код: N01BB09) 

●Ropivacaine Chiesi® (Chiesi Pharmaceuticals GmbH) – инжекционни разтвори от 0,2% и 

1% по 10 и 20 ml в полиетиленови ампули (оп. по 5 бр.). ●Ropivacaine HCl B. Braun® (B. 

Braun Melsungen AG) – инжекционни разтвори от 0,2 и 0,75% по 10 и 20 ml в полиетиленови 

ампули (оп. по 1 бр.). ●Ropivacaine Kabi® (Каби Фрезениус ЕООД) – инжекционни разтвори 

от 0.2%, 0.5%, 0.75% и 1% по 10 и 20 ml в полипропиленови ампули (оп. по 1, 5 и 10 бр.). 

(1) Ропивакаин 0,2% е показан при възрастни и деца над 12 г. за овладяване на остра 

болка при продължителна епидурална инфузия или интермитентно болус въвеждане при 

постоперативни и родилни болки, за регионални блокади, за продължителна блокада на 

периферни нерви посредством непрекъсната инфузия или интермитентни болус инжекции в 

постоперативния период. При деца от 1 до 12 г. се изполва за еднократна и продължителна 

периферна нервна блокада. При новородени, бебета и деца до 12 г. е се прилага пери- и 

постопертаивно за получаване на каудална епидурална блокада и продължителна 

епидурална инфузия. (2) Ропивакаин 0,5% е показан за интратекално приложение при 

хирургическа анестезия. (3) Ропивакаин 0,75 и 1% са показани за получаване на епидурални 

блокади  (вкл. при цезарово сечение), големи нервни и регионални блокади. 

 

URONT® (вж. гл. G04BX) 

 

N01BC Естери на бензоената киселина 
 

COCAINE* – INN (ATC код: N01BC01) 

 

N01BX Други локални анестетици 
 

CAPSICUM RENANTOS (ATC код: N01BX04) (Woerwang Pharma GmbH & Co.KG) – крем 0,05% 

в туби по 40 и 100 g (оп. по 1 бр.). В 100 g крем се съдържат от 662.70 до 1829.18 mg гъст 

стандартизиран екстракт от люти чушки, съответстващи на 53 mg капсаициноиди. Показан 

за симптоматично облекчение на болки в ходилото при хронична диабетична 

полиневропатия у възрастни. Назначава се 3 пъти на ден в доза (респ. ивица с дължина) 2 

cm. Изчаква се перкутанната абсорбция на гела. 

 

N02 АНАЛГЕТИЦИ  
 

 Лекарства, облекчаващи болка, дължаща се на различни причини (аналгетици) 

●   Oпиоидни аналгетици (предписват се на жълти бланки) 

●   Неопиоидни  аналгетици 

 Лекарства, облекчаващи болка, дължаща се на една причина или на специфичен болков 

синдром: триптани (мигрена), карбамазепин (невралгии), глицерилтринитрат (angina pectoris), 

ГКС и НСПВЛ (инфламаторна болка), бутилскополамин и дротаверин (спазъм на висцералните 

гладки мускули), баклофен и тетразепам (спазъм на скелетните мускули) и  др. Тези лекарства не 

се класифицират като аналгетици. 

 Адювантни лекарства (анксиолитици, невролептици, антидепресанти), модифициращи 

възприемането на болката и отстраняващи придружаващите я симптоми на тревога, безспокойство, 

страх и депресия. 

 Анестетици (общи и местни), използвани при хирургични операции, някои диагностични и други 

болезнени процедури. 
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N02А Опиоидни аналгетици(морфиномиметици) 
 

 Наркотичните (опиоидни) аналгетици повлияват болката на централно, спинално и периферно 

ниво (особено във възпалените и наранените зони). Мощният им аналгетичен ефект, както и редица 

други техни ефекти, имат рецепторен механизъм. Те са свързани с активиране на специфични 

опиоидни рецептори в ЦНС (мю, капа, делта и ORL1) – табл. N7. Активирането им предотвратява 

освобождаването на субстанция P (невротрансмитер и локален хормон, участващ в болковата 

перцепция и трансмисия), в резултат на което се прекъсва предаването на болковите импулси. 

Опиоидни рецептори са установени в corpus striatum, мозъчната кора, лимбичната система, средния 

мозък, хипоталамуса, продълговатия мозък, гръбначния мозък, периферните тъкани. Хипофизата 

съдържа голямо количество ендорфини, които при стресови състояния се освобождават в кръвния ток. 

Установени са два подвида мю-рецептори: μ1, чието стимулиране води до аналгезия на супраспинално 

ниво, еуфория и зависимост, и μ2-рецептори, чието активиране предизвиква респираторна депресия и 

потискане на чревната перисталтика. Със стимулиране на капа-рецепторите се свърза аналгезията 

на спинално ниво и дисфурията. Ролята на делта-рецепторите при човек не е достатъчно добре 

изяснена. С тяхното активиране се свързва аналгезията на периферно ниво. Стимулирането на ORL1 

(opioid receptor like 1) рецепторите се свързва с развитието на толеранс. Изолирани са няколко групи 

ендогенни опиоиди (ендорфини – “ендогенни морфини”), енкефалини, динорфини и ноципептин с 

пептидна структура. Ендорфините и динорфините са агонисти на трите вида опиоидни рацептори, 

енкефалините – мю- и делта-рецепторите, а ноцицептинът – ORL1-рецепторите. Ендорфините и 

енкефалините имат и неаналгетични ефекти върху настроението, дишането, СЧ моторика, 

ендокриниума. Те повлияват пресинаптичното освобождаване на други невротрансмитери – SP, ACh, 

DA, ГАМК. 

  Морфиномиметиците имат силен аналгетичен ефект по отношение на различни типове болка 

с изключение на невропатичната (невралгична) болка. Те потискат емоционалния компонент на 

болковата реакция чрез въздействие върху фронталните дялове на мозъка (в резултат на което се 

променя оценката на болния за болковото усещане). Тяхната ефективност при екстеро- и 

проприоцептивна болка е по-висока в сравнение с ненаркотичните аналгетици, но за разлика от 

последните съществува риск от развитие на зависимост в случай на системното им приложение. 

Напоследък обаче се натрупаха данни показващи, че при ставни възпалителни болки имунните 

клетки продуцират голямо количесто ендогенни опиоиди, които инхибират ноцицептивните нервни 

окончания. Морфиномиметиците потискат активността на ноцицептивните терминали чрез 

взаимодействие с пресинаптични рецептори.  

 Съществуват полови различия във възприемането на болката и развитието на 

толеранс. За разлика от жените мъжете са склонни повече да анализират болката. При тях чрез 

сканиране на мозъка е установено, че болката активира структури, които са свързани с познавателната 

и аналитичната дейност. При жените се активират главно зони, свързани с емоциите. Прогестеронът 

засилва биосинтеза на ендорфини в организма на жената. Естрадиолът потенцира морфиновата 

аналгезия и забавя развитието на толеранс. При продължително приложение прогестеронът 

повишава болковия праг и потенцира морфиновата аналгезия. Тестостеронът засилва аналгетичния 

ефект на морфина и забавя развитието на толеранс. Според тяхната аналгетична ефективност 

морфиномиметиците могат да бъдат разделени на две основни групи: а) Слабо ефективни (показани 

при лека и умерена болка): codeine, dihydrocodeine, dextropropoxiphene*, nalbufine* (парциален агонист), 

pentazocine* (парциален агонист). б) Високоефективни (показани при силна болка): buprenorphine 

(парциален агонист), dextromoramide*, diamorphine (heroin)*, fentanyl, methadone, morphine, pethidine, 

tramadol. 

 

Tаблица N7. Селективност на морфиномиметиците и техните антагонисти спрямо опиоидергичните 

рецептори  

 

Морфиномиметици мю-рецептори делта-рецептори капа-рецептори 

Morphine +++ + + 

Codeine  + + + 

Dextropropoxyphеne* + + + 

Methadone +++ — — 

Pethidine  ++ + + 
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Ethorphine*   ++++ ++++ ++++ 

Fentanyl ++++ + — 

Sufentanyl* ++++ + — 

Pentazocine*  + (+) (++) 

Ketocyclazocine* + (+) (++) 

Nalbuphine* + + (++) 

Buprenorphine (+++) — ++ 

Tramadol ++ — — 

Антагонисти мю-рецептори делта-рецептори капа-рецептори 

Naloxone +++ + ++ 

Naltrexone +++ + +++ 

Nalorphine* ++ — (++) 

Забележка: Незасенчените плюсове означават агонистична (стимулираща) активност, а 

незасенчените плюсове в скоби – парциална стимулираща активност. Засенчените плюсове 

означават антагонистична (блокираща) активност. Препаратът трамадол в допълнение инхибира 

реъптейка на NA и освен това освобождава 5-HT.  

 

 Други опиоидни ефекти.  Опиоидните аналгетици потискат центъра на кашлицата 

(антитусивен ефект) в продълговатия мозък. При препаратите кодеин, дихидрокодеин, етилморфин* и 

декстрометорфан този ефект е най-добре проявен при това без значимо потискане на центъра на 

дишането и се използва за симптоматично лечение на суха кашлица.  Те понижават възбудимостта 

на дихателния център спрямо въглеродния диоксид поради което настъпва забавяне и задълбочаване 

на дишането.  Свиват зениците (миотичен ефект), защото възбуждат централните парасимпатикови 

ядра на n. oculomotorius.  Възбуждат химиорецепторите в пусковата (trigger) зона в area postrema на 

продълговатия мозък и действат еметично (особено морфин).  Повишават настроението и създават 

чувство за душевен комфорт, положително възприемане на обкръжаващата обстановка и жизнените 

перспективи независимо от обективната действителност (еуфоричен ефект). Този ефект е по-силен 

след повторно приемане на морфин и други опиоидни аналгетици. У някои болни може да се 

наблюдава обратното явление – лошо самочувствие, отрицателни емоции, т.е. дисфория.  

Морфиномиметиците понижават основната обмяна с около 25%. Те стимулират секрецията на 

антидиуретичен ефект и действат антидиуретично.   Опиоидните аналгетици действат 

спазмогенно върху сфинктерите, а също – потискат чревния мотилитет. При по-продължително 

приложение това се проявява с обстипация, задръжка на урина и др. Особено силен спазмогенен ефект 

има морфинът върху sphincter Oddi.  

 Наркотичните аналгетици преминават диаплацентарно и достигат високи концентрации във 

феталната кръв. Няма клинични доказателства, че еднократното или двукратното приложение по време 

на бременност на опиоиди в терапевтични дози и при съответни показания уврежда плода. Но това е 

възможно, ако тези лекарства се използват от майката продължително време за немедицински цели 

или бъдат предозирани в дните около очаквания термин. При хипертонна родилна дейност петидин 

нормализира тонуса и ритъма на маточните контракции. За обезболяване на раждането той може да се 

инжектира еднократно мускулно в доза 50 mg не по-рано от 60 min преди самото раждане, за да се 

избягнат НЛР от страна на новороденото – потискане на дихателния център, намаляване на неговия 

минутен дихателен обем и понижаване на кислородното насищане. В случай че се предвижда 

използване на опиоиден аналгетик за премедикация или по време на самото раждане, анестезиологът 

трябва да разполага с антиеметици (напр. метоклопрамид) и с опиоидни антагонисти (преди всичко 

налоксон). 

 

N02AA Фенантренови опиеви алкалоиди и техни полусинтетични производни 
 

CODEINE (вж. гл. R05DA) 

 

CODEINE & IBUPROFEN (АТС код: N02AA59) 

●Ibuprofen/Codeine phosphate rockspring® („Rockspring Healthcare Ltd) – филмирани 

таблетки, съдържащи кодеин 30 mg и ибупрофен 400 mg (оп. 30 бр.).  

Показания: Симптоматично лечение на лека до умерена болка, която не е била 

облекчена в достатъчна степен от парацетамол или ибупрофен. 

Приложение: Една таблетка през 4 до 6 h. ДД 6 таблетки. 
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Противопоказания: Повишена чувствителност към кодеин или НСПВЛ, пептична язва, 

анамнеза за СЧ кървене, бронхиална астма (вкл. аспиринова), тежка дихателна и/или СН, КК 

под 30 ml/min, тежка ЧН, colitis ulcerosa, повишена склонност към кървене, трети гестационен 

триместър, лактация, деца. 

 

DIAMORPHINE* (Heroin*) (АТС код: N07BC06). Хероинът (диацетилморфин) има значително 

по-добра разтворимост в сравнение с морфина, което позволява получаването на 

концентрирани разтвори, които поради малките си обеми, са подходящи за продължителни 

подкожни инфузии при постоперативни болки и неоплазми. Еметогенният ефект на 

диацетилморфина е по-слаб, а аналгетичната му активност е по-голяма от тази на морфина. 

Поради много по-бързото развитие на зависимост в сравнение с морфина обаче в повечето 

страни, е забранен за производство и употреба. Има PRC D и LRC L5. В държави, в които е 

законово разрешена евтаназия, тя се осъществява обикновено с венозно въвеждане 

едновременно на комбинация от кокаин и хероин (популярна като Speedball*) с една 

спринцовка. В Република България и в повечето страни по света това е строго забранено от 

Закона. 

  

DIHYDROCODEINE – INN (ATC код: N02AA08) 

●DHC Continus® (Mundipharma Medical Co) – таблетки с изменено освобождаване по 60 и 

90 mg (оп. по 10, 20, 30, 50 и 60 бр.). ▲Дихидрокодеин е производно на кодеина с 12-часов 

аналгетичен и антитусивен ефект, свързани с рецепторен механизъм на действие.  

Показания: Спондилартроза, болест на Бехтерев, РА, ХТБ; суха кашлица.  

Рисковa категория за бременност: B; D при продължително приемане или при 

предозиране в дните около очаквания термин. 

Приложение: Лечението започва с 60 mg/12 h орално. При необходимост дозата се 

повишава стъпаловидно до 120 mg/12 h. 

Нежелани реакции: Хипотензия, палпитации, брадикардия, периферна вазодилатация; 

повишаване на вътречерепното налягане; секреция на антидиуретичен хормон; спазъм на 

билиарния тракт и пикочните пътища; миоза; дихателна депресия при предозиране, 

хистаминолиберация, толеранс, психическа и физическа зависимост при продължителна 

употреба. Противопоказания: Повишена чувствителност към лекарствения продукт или 

някоя от съставките му. 

 

ETORPHINE* (ATC vet code: QN02AE90) (тебаинов дериват) – много силен μ/κ/δ-агонист. 

Аналгетичният му ефект е >1000 пъти по-силен в сравнение с този на морфина. Еторфинът 

се прилага за обездвижване, осoбено на големи диви животни (слонове, хипопотами, 

носорози) по време на лов и с научно-изследователска цел, защото в този случай се 

използват много малки обеми лекарство, които се побират в сачма или малка капсула 

(пелета) на върха на стрела. Поради висока степен на риск за общественото здраве и 

вредния ефект от злоупотребата еторфин е забранен за употреба в хуманната и 

ветеринарната медицина у нас (ДВ, бр. 56/2003 г.). 

 

MORPHINE HYDROCHLORIDE – INN (АТС код: N02AA01) 

●Morphine Sopharma® (Софарма АД) – инжекционни разтвори по 10 mg/1 ml и 20 mg/1 ml 

(оп. по 10 и 100 бр.). Пиперидинфенантренов опиев алкалоид, изолиран от сънотворния мак 

(Papaver somniferum L.). ▼Морфинът им p.o. бионаличност 2412%, t1/2 1,90,5 h, СПП 352% 

и ТПК 6580 ng/ml. Метаболизира се предимно чрез глюкуроконюгация и се излъчва главно с 

урината. Независимо от пътя на въвеждане около 10% от приложената доза се екскретира 

непроменена със стомашния и чревния сок и претърпяват ентерохепатална рециркулация. 

Малка част морфин се излъчва в непромен вид със сълзите, млякото и урината. ▲Морфинът 

проявява мощен аналгетичен ефект, който на супраспинално ниво е свързан предимно с 

активиране на мю-рецепторите, на спинално ниво – с делта-рецепторите и на ниво 

периферна нервна система – с капа-опиоидните рецептори. Съществена особеност в 

аналгетичното действие на морфина и другите наркотични аналгетици е потискането на 

емоционалния компонент на болката чрез въздействие върху фронталните дялове на 

мозъка, в резултат на което се променя оценката на пациента за неговото състояние. 

Морфинът понижава възбудимостта на дихателния център към въглероден диоксид поради 

което забавя и задълбочава дишането. Той свива зениците поради възбуда на централните 
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парасимпатикови ядра на n. oculomotorius. Възбужда пусковата зона в area postrema на 

продълговатия мозък и действа еметогенно. Повишава настроението, предизвиква чувство 

за душевен комфорт, на положително възприемане на обкръжаващата обстановка и 

жизнените перспективи, независимо от обективната действителност (еуфоричен ефект). Този 

ефект е по-силен след повторно приемане. У някои болни обаче може да се наблюдава 

обратното явление – лошо самочувствие и отрицателни емоции (дисфория). Понижава 

основната обмяна с около 25%. Засилва секрецията на вазопресин. Върху сфинктерите 

действа спазмогенно и предизвиква обстипация, задръжка на урина и жлъчка. Особено силен 

е спазмогенният му ефект върху sphincter Oddi.  

Показания: Като мощно аналгетично средство при травми, обширни изгаряния, 

малигнени неоплазми, ОМИ, за премедикация; в постоперативния период.  

Рисковa категория за бременност: C; D при продължително приемане или при 

предозиране в дните около очаквания термин. 

Рискова категория за кърмене: L3. 

Приложение: Предписва се на жълта рецептурна бланка. (1) Инжектира се подкожно в 

доза за върастни 5–15 mg. Ефект му се проявява след 10–15 min и продължава 4 до 5 h. 

Прилага се едновременно с атропин, който отстранява много НЛР (брадикардия, повръщане, 

спазъм на сфинктерите) на морфина. (2) МЕД морфин орално и подкожно: за деца от 5 до 6 г. 

е 2,5 mg; 7–9 г. – 3 mg; 10–14 г. – 5 mg; възрастни – 15 mg. МДД са три пъти по-големи от 

еднократните.  

Взаимодействия: Общите анестетици, седативни и сънотворните лекарства, анксио-

литиците, ТЦА и алкохола потенцират ефектите и токсичността на морфина и други 

наркотични аналгетици. Конкурентни антагонисти на морфина са налорфин*, налоксон и 

налтрексон. Подкисляването на урината засилва уринната екскреция на алкалоида.  

Нежелани реакции: Скарлатиниформен, морбилиформен, везикулозен и булозен 

екзантем, сърбеж, уртикария, главоболие, умора, световъртеж, тремор, атаксия, импотенция, 

потискане на дихателния център (при предозиране) с развитие на периодично (Чейн-

Стоксово) дишане и кома; мозъчен оток при нараняване на черепа, апатия, дисфория 

(рядко); бронхоспазъм в по-високи дози (за който известна роля има хистаминолиберацията); 

брадикардия, СС колапс; повръщане, колики, запек; олигурия, задръжка на урина; 

хипергликемия с глюкозурия; изпотяване, хипотермия; удължаване действието на нервно-

мускулните блокери; привикване, психическа и физическа зависимост. Поради спазъм на 

sphincter Oddi морфинът може рязко до повиши интрабилиарното налягане (около 10 пъти/10 

min). Това често е причина за влошаване на жлъчни колики, а у холецистектомирани 

пациенти морфинът може да предизвика синдром, наподобяващ ОМИ. В този случай не само 

налоксонът, но и глицерилтринитратът (който разширява и жлъчните пътища) отстраняват 

жлъчните колики, а това може да доведе до тежки диагностични грешки. При такива пациенти 

са необходими ЕКГ и други изследвания. Друга НЛР на морфина е връщането на 

панкреатичния сок и задържането му в панкреаса, което повишава серумните нива на 

амилазата. Морфинът не трябва да се използва при остър панкреатит. Той преминава 

диаплацентарно. Абстинентният синдром от страна на фетуса се изразява в засилване на 

двигателната активност (интраутеринни движения на плода при заставане на бременната 

неподвижно). У новородени абстинентният синдром се проявява от няколко часа до 72 h след 

раждането, като нарушенията в основните метаболитни и физиологични процеси доминират 

в сравнение с психическите нарушения, докато при възрастните наркомани психическите 

нарушения са главните компоненти на този синдром. Абстинентните симптоми се проявяват 

в 50–90% от кърмачетата, родени от майки, пристрастени към морфин или хероин. При 

новородени те се изразяват още със сълзотечение, саливация, профузни изпотявания, 

кихане, повишен мускулен тонус, тремор; раздразнителност, силен плач; повръщане, диария; 

триене на крайниците (което може да доведе до интертриго); нарушения в дишането, 

цианоза, хипертермия, епилептиформени гърчове. Противопоказания: Остър хирургичен 

корем до изясняване на диагнозата, повишено вътречерепно налягане (напр. при 

черепномозъчни травми); ХОББ; тежки гръдни операции; шофиране и работа с машини без 

опора по време на действие на препарата, панкреатит. 

 

MORPHINE SULFATE – INN (АТС код: N02AA01) 

●Doltard® (Takeda Pharma A/S) – таблетки с удължено освобождаване 30 mg (оп. по 100 

бр.). ●MST Continus® (Mundipharma GmbH) – таблетки с удължено освобождаване по 10, 30, 
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60 и 100 mg (оп. по 50 и 60 бр.). ●Substitol® (Мundipharma GmbH) – капсули с удължено 

освобождаване по 120 и 200 mg (оп. по  28 и 30 бр.). ▼Морфинсулфатът се резорбира 

напълно след орално приемане, като депо-таблетките, които са с контролирано 

освобождаване, поддържат стабилни плазмени нива в продължение на 12 h.  

Показания: За получаване на продължителна аналгезия при ХТБ, тежки травми, изгаряне, 

в постоперативния период (но след 24-ия час).  

Рисковa категория за бременност: C; D при продължително приемане или при 

предозиране в дните около очаквания термин. 

Рискова категория за кърмене: L3. 

Приложение: Предписва се на жълта рецептурна бланка. Дозировката на препарата 

трябва да се индивидуализира. (1) При възрастни пациенти със силни болки обикновено се 

започва с 30 mg/12 h орално. При липса на аналгезия ДД се увеличава стъпаловидно с 25–

50%. При ПНВ се използват по-ниски дози. В постоперативния период след първите 24 h и 

при пациенти с т.м. <70 kg морфин сулфат се приема по 20 mg/12 h, а при пациенти >70 kg – 

30 mg/12 h. (2) На деца > 5 г. се назначава при много силна болка в доза 0,2–0,8 mg/kg/12 h. 

Взаимодействия: Общите анестетици, седативни и сънотворните лекарства, 

анксиолитиците, ТЦА и алкохола потенцират ефектите и токсичността на морфина и други 

наркотични аналгетици. Конкурентни антагонисти на морфина са налоксон и налтрексон. 

Подкисиляването на урината засилва уринната екскреция на алкалоида.  

Нежелани реакции: Палпитации, зачервяване на лицето, седация, сънливост, потискане 

на булбарните центрове, повишаване на вътречерепното налягане, миоза, зрителни 

нарушения, гадене, повръщане, толеранс, мускулна ригидност, жлъчни колики, задръжка на 

урина, обстипация, халюцинации, зависимост. Противопоказания: Остър хирургичен корем 

до изясняване на диагнозата, повишено вътречерепно налягане; респираторна депресия, 

повишена чувствителност към морфинсулфат; шофиране и работа с машини без опора по 

време на действие на препарата, панкреатит. 

 

OXYCODONE – INN (ATC код: N02AA05) 

●Oxycodone Actavis® (Actavis Group PTC ehf.) – капсули по 5, 10 и 20 mg (оп. по 10, 14, 20, 

28, 30, 50, 56 и 90 бр.). ●Oxycodone Teva® (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – капсули 

по 10 и 20 mg (оп. по 20, 28, 30, 50, 56 и 100 бр.). ●OxyContin® (Mundipharma GmbH) – 

таблетки с изменено освобождаване по 10, 20, 40 и 80 mg (оп. по 10, 20 28, 30, 56 и 60 бр.). 

●Oxylan® (G. L. Pharma FmbH) – таблетки по 5, 10, 20, 40 и 80 mg с удължено освобождаване 

(оп. по 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56 и 60 бр.). ▲Оксикодон (дихидрооксикодеинон) е 

полусинтетичен опиоиден аналгетик. При орално приложение ефектът на таблетките с 

контролирано освобождаване се проявява след 10–15 min и продължава до 12 h. 

Показания: Умерени до силни болки – посттравматични, постоперативни, ХТБ (често в 

комбинация с ненаркотични аналгетици) и др.  

Рисковa категория за бременност: B (D, ако се използва продължително време или във 

високи дози в дните около термина).  

Рискова категория за кърмене: L3. 

Приложение: Обикновено при възрастни се започва с 10 mg/12 h.  

Взаимодействия: Фенотиазините могат да отслабят аналгетичния ефект на оксикодон и 

други опиоиди. Неговата токсичност се засилва от МАОИ, ТЦА, общи анестетици, 

анксиолитици, хипнотици, алкохол.  

Нежелани реакции: С честота над 10% – хипотензия, отпадналост, замаяност; гадене, 

повръщане; от 1 до 10% – повишена раздразнителност, главоболие, безспокойство, 

объркване, отслабване на условните рефлекси и вниманието, анорексия, стомашни и жлъчни 

колики, ксеростомия, запек, диспнея; под 1% – депресия, халюцинации, парадоксално 

стимулиране на ЦНС, повишаване на интракраниалното налягане, кожни обриви, урикария, 

паралитичен илеус, хистаминолиберация, толеранс, зависимост. Противопоказания: Пови-

шена чувствителност към оксикодон и неговите компоненти; жлъчни колики; съмнение за 

остър хирургически корем; консумация на алкохол по време на лечението; шофиране и 

работа с машини без опора по време на действие на препарата. 

 

OXYCODONE & NALOXONE (ATC код: N02AA55)  

●Adolax® 10 mg/5 mg (KRKA. d.d., Novo mesto) – таблетки с удължено освобождаване, 

съдържащи 10 mg оксикодон и 5 mg налоксон (оп. по 10, 14, 20, 28, 30, 50, 60, 90 и 100 бр.). 
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●Adolax® 20 mg/10 mg (KRKA. d.d., Novo mesto) – таблетки с удължено освобождаване, 

съдържащи 20 mg оксикодон и 10 mg налоксон (оп. по 10, 14, 20, 28, 30, 50, 60, 90 и 100 бр.). 

●Adolax® 40 mg/20 mg (KRKA. d.d., Novo mesto) – таблетки с удължено освобождаване, 

съдържащи 40 mg оксикодон и 20 mg налоксон (оп. по 10, 14, 20, 28, 30, 50, 60, 90 и 100 бр.). 

●Oxycodon/Naloxone GL® 5 mg/2,5 mg (G.L. Pharma GmbH) – таблетки с удължено 

освобождаване, съдържащи 5 mg оксикодон и 2,5 mg налоксон (оп. по 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 

56, 60 и 100 бр.). ●Oxycodon/Naloxone GL® 10 mg/5 mg (G.L. Pharma GmbH) – таблетки с 

удължено освобождаване, съдържащи 10 mg оксикодон и 5 mg налоксон (оп. по 7, 10, 14, 20, 

28, 30, 50, 56, 60 и 100 бр.). ●Oxycodon/Naloxone GL® 20 mg/10 mg (G.L. Pharma GmbH) – 

таблетки с удължено освобождаване, съдържащи 20 mg оксикодон и 10 mg налоксон (оп. по 

7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60 и 100 бр.). ●Oxycodon/Naloxone GL® 30 mg/15 mg (G.L. 

Pharma GmbH) – таблетки с удължено освобождаване, съдържащи 30 mg оксикодон и 15 mg 

налоксон (оп. по 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60 и 100 бр.). ●Oxycodon/Naloxone GL® 40 mg/20 

mg (G.L. Pharma GmbH) – таблетки с удължено освобождаване, съдържащи 40 mg оксикодон 

и 20 mg налоксон (оп. по 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60 и 100 бр.). ●Oxycodon/Naloxone 

Sanoz® 5 mg/2,5 mg (Sandoz d.d.) – таблетки с удължено освобождаване, съдържащи 5 mg 

оксикодон и 2,5 mg налоксон (оп. по 10, 14, 20, 28, 30, 50 и 60 бр.). ●Oxycodon/Naloxone 

Sanoz® 10 mg/5 mg (Sandoz d.d.) – таблетки с удължено освобождаване, съдържащи 10 mg 

оксикодон и 5 mg налоксон (оп. по 10, 14, 20, 28, 30, 50 и 60 бр.). ●Oxycodon/Naloxone 

Sanoz® 20 mg/10 mg (Sandoz d.d.) – таблетки с удължено освобождаване, съдържащи 20 mg 

оксикодон и 10 mg налоксон (оп. по 10, 14, 20, 28, 30, 50 и 60 бр.). ●Oxycodon/Naloxone 

Sanoz® 40 mg/20 mg (Sandoz d.d.) – таблетки с удължено освобождаване, съдържащи 40 mg 

оксикодон и 20 mg налоксон (оп. по 10, 14, 20, 28, 30, 50 и 60 бр.). ●Oxycodon/Naloxone 

Teva® 10 mg/5 mg ("Тева Фармасютикълс България" ЕООД) – таблетки с удължено 

освобождаване, съдържащи 10 mg оксикодон и 5 mg налоксон (оп. по 10, 14, 20, 28, 30, 50 и 

60 бр.). ●Oxycodon/Naloxone Teva® 20 mg/10 mg ("Тева Фармасютикълс България" ЕООД) – 

таблетки с удължено освобождаване, съдържащи 20 mg оксикодон и 10 mg налоксон (оп. по 

10, 14, 20, 28, 30, 50 и 60 бр.). ●Targin® 2.5 mg/1.25 mg (Mundipharma GmbH) – таблетки с 

удължено освобождаване, съдържащи 2.5 mg оксикодон и 1.25 mg налоксон (оп. по 10, 20, 

30, 50 и 60 бр.). ●Targin® 5 mg/2.5 mg (Mundipharma GmbH) – таблетки с удължено 

освобождаване, съдържащи 5 mg оксикодон и 2.5 mg налоксон (оп. по 10, 20, 30, 50 и 60 бр.). 

●Targin® 10 mg/5 mg (Mundipharma GmbH) – таблетки с удължено освобождаване, 

съдържащи 10 mg оксикодон и 5 mg налоксон (оп. по 10, 20, 30, 50 и 60 бр.). ●Targin® 15 

mg/7.5 mg (Mundipharma GmbH) – таблетки с удължено освобождаване, съдържащи 15 mg 

оксикодон и 7.5 mg налоксон (оп. по 10, 20, 30, 50 и 60 бр.). ●Targin® 20 mg/10 mg 

(Mundipharma GmbH) – таблетки с удължено освобождаване, съдържащи 20 mg оксикодон и 

10 mg налоксон (оп. по 10, 20, 30, 50 и 60 бр.). ●Targin® 40 mg/20 mg (Mundipharma GmbH) – 

таблетки с удължено освобождаване, съдържащи 40 mg оксикодон и 20 mg налоксон (оп. по 

10, 20, 30, 50 и 60 бр.). ●Targin® 60 mg/30 mg (Mundipharma GmbH) – таблетки с удължено 

освобождаване, съдържащи 60 mg оксикодон и 30 mg налоксон (оп. по 10, 20, 30, 50 и 60 бр.). 

●Targin® 80 mg/40 mg (Mundipharma GmbH) – таблетки с удължено освобождаване, 

съдържащи 80 mg оксикодон и 40 mg налоксон (оп. по 10, 20, 30, 50 и 60 бр.). ▲Комбина-

цията е пример на синергоантагонизъм. При орална апликация опиоидният антагонист 

налоксон предотвратява констипиращия ефект на оксикодон, но не повлиява аанлгетичния 

му ефект. Причината е, че  оралната бионаличност на налоксон е незначителна, поради 

екстензивен метаболизъм в СЧТ. Аналгетичният ефект на оксикодон продължава 12 h. 

Показания: Болка, която може да бъде овладяна само от морфиномиметици, вкл. ХТБ. 

Приложение: Targin се прилагa 2 пъти на ден през интервали от 12 h. Старира се с най-

ниската дозировка. ДД се титрира и индивидуализира постепенно през няколко дни. МДД е 

400 mg оксикодон. 

Нежелани реакции: Намален апетит неспокойство, еуфория, патологично мислене, 

главоболие, нарушено зрение, световъртеж, стенокарден пристъп, тахикардия, диспнея.  

 

PARACETAMOL & CODEINE PHOSPHATE (ATC код: N02AA59) 

●Co-Codamol® 500 mg/30 mg (Actavis Group PTC ehf.) – филмирани таблетки, съдържащи 

парацетамол – 500 mg mg и кодеин – 30 mg (оп. по 8, 10, 16, 20, 24 и 30 бр.). ●Co-Codamol® 

1000 mg/60 mg (Actavis Group PTC ehf.) – филмирани таблетки, съдържащи парацетамол – 

1000 mg mg и кодеин – 60 mg (оп. по 8, 10, 16, 20, 24 и 30 бр.). ▼Кодеинът се метаболизира 
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от чернодробния ензим CYP2D6 до морфин. При дефицит на този ензим е невъможно да се 

достигне желания аналгетичен ефект. Сред африкано-етиопската популация честота на този 

ензимен дефект достига около 30%, а при кавказката е 7%.   

Показания: За облекчаване на умерена до силно изразена болка при възрастни и деца 

над 12 г. Кодеинът е показан при пациенти над 12 г. за облекчаване на остра, умерено 

изразена болка, която не може да се овладее от с ненаркотични аналгетици (например 

парацетамол или ибупрофен), приложени самостоятелно.  

Приложение: Продължителността на лечението с Co-Codamol е максимум до 72 h. (1) На 

възрастни, вкл. ПНВ препаратът се препоръчва в орална доза 1 или 2 таблетки през 

интервали не по-кратки от 4 h, като МДД парацетамол е 4000 mg. При КК 10–50 ml/min се 

препоръчва по 1 таблетка Co-Codamol 500 mg/30 mg/6 h, а при КК < 10 ml/min – по 1 таблетка 

Co-Codamol 500 mg/30 mg/8 h. При УЧФ интервалът между две ЕД Co-Codamol 500 mg/30 mg 

трябва да е поне 8 h, а МДД парацетамол – 2000 mg. (2) При деца ≥ 16 г. с т.м. > 50 kg с НБФ 

се препоръчва по 1 таблетка Co-Codamol 500 mg/30 mg/6 h, като МДД е 6 таблетки. (3) При 

деца от 12 до 15 г. с НБФ се препоръчва по 1 таблетка Co-Codamol 500 mg/30 mg/4 h, като 

МДД е 4 таблетки. 

Нежелани реакции:  Сънливост, главоболие, пристъпи на изпотявание, зрителни 

смущения, гадене, запек, повръщане, ксеростомия, отпадналост, тромбоцитопения, левкопе-

ния, хепатотоксичност, обриви, уртикария, еритем, нефротоксичност (при продължително 

лечение). Противопоказания: Повишена чувствителност към парацетамол, кодеин или 

някое от помощните съставки (соя, фастъци, повидон, силициев или титанов диоксид, 

целулоза, нишесте, талк, манитол, полиол); постоперативно след тонзилектомия и/или 

аденектомия при всички педиатрични пациенти поради риск от апнея; кърмене; пациенти, за 

които е известно, че са свръхбързи метаболизатори на CYP2D6; остра бронхиална астма; 

респираторна депресия; черепно-мозъчни травми; повишено интракраниално налягане; 

остър алкохолизъм; ЧН; след операция на жлъчните пътища; комедикация с МАОИ до 14 дни 

след тяхната употреба. 

 

N02АВ Фенилпиперидинови производни 
 

FENTANYL − INN (АТС кодoве: N02AB03 и N01AH01) 

●Breakyl® (Meda Pharma GmbH & Co.KG) – букален филм в сашета, съдържащи фентанил 

съответно по 200 mcg /0.78 cm2, 400 mcg/1.56 cm2, 600 mcg/2.34 cm2, 800 mcg/3.11 cm2 и 1200 

mcg/4.67 cm2 (оп. по 3, 4, 10, 28 и 30 бр.). Представлява разтворим, правоъгълен, плосък и 

гъвкав филм с розова и бяла страна, доставящ активното вещество директно в кръвния ток. 

Розовата страна съдържа фентанил, а бялата минимизира неговото освобождаване в 

слюнката. ●Breakyl Start® (Meda Pharma GmbH & Co.KG) – букален филм в сашета, 

съдържащи фентанил съответно по 200 mcg/0.78 cm2, 400 mcg/1.56 cm2, 600 mcg/2.34 cm2, 

800 mcg/3.11 cm2 и 1200 mcg/4.67 cm2 (оп. по 3, 4, 10, 28 и 30 бр.). ●Effentora® (Teva B.V.) – 

букални таблетки по 100, 200, 400, 600 и 800 mcg (оп. по 4 и 28 бр.). ●Fentanyl Richter® 

(Gedeon Richter PLC) – инжекционен разтвор 100 mcg/2 ml (оп. 10 бр.) и 250 mcg/5 ml (оп. 50 

бр.). ●Fentastad® (Stada Arzneimittel AG) – трансдермални терапевтични пластири, 

освобождаващи фентанил съответно по 25 mcg/h, 50 mcg/h, 75 mcg/h и 100 mcg/h (оп. по 5 

бр.). ●Fentoril ® (Софарма АД) – инжекционен разтвор 100 mcg/2 ml (оп. 10 и 100 бр.) и 250 

mcg/5 ml в ампули (оп. по 5 и 50 бр.). ●Ionsys® (Incline Therapeutics Europe Ltd) – TTS, 

освобождаваща фентанил 50 mcg/h (оп. по 80 и 480 бр.). ●Lunaldin® (Gedeon Richter PLC) – 

сублингвални таблетки по 100, 200, 300, 400, 500 и 600 mcg (оп. по 10 и 30 бр.). За 

овладяване на внезапна (пронизваща) болка при възрастни пациенти на опиоидна терапия 

за ХТБ. ●Vellofent® (Анжелини Фарма България ЕООД) – сублингвални таблетки по 67, 133, 

267, 400, 533 и 800 mcg (оп. по 3, 4, 15 и 30 бр.). За овладяване на внезапна (пронизваща) 

болка при възрастни пациенти. ●Victanyl® TTS („Актавис” ЕАД) – трансдермални 

терапевтични пластири, освобождаващи фентанил съответно по 25 mcg/h, 50 mcg/h, 75 mcg/h 

и 100 mcg/h (оп. по 3, 4, 5,8 10, 16 и 20 бр.). ▲Фентанил е силен агонист на мю-опиоидните 

рецептори, но за разлика от суфентанил не повлиява делта- и капа-рецепторите. Има мощно 

(80–100 пъти по-силно от морфина) обезболяващо действие. Максималният му ефект се 

проявява още в първите 2–3 min след венозно инжектиране, задържа се около 30 min, 

постепенно намалява и напълно отзвучава в продължение на 60–90 min.  



 24 

Рисковa категория за бременност: B; D при продължително приложение или 

предозиране в дните около очаквания термин. 

Рискова категория за кърмене: L2. 

Приложение: (1) Фентанил се прилага за премедикация в доза 50–100 mcg мускулно 30 

min преди операцията; за обезболяване по време на операция 100–250 mcg (2–5 ml) бавно 

венозно или под форма на капкова инфузия (в 500 ml 5% глюкоза или сорбитол); в 

постоперативния период се инжектира мускулно в доза 50–100 mcg при нужда през 3–6 h. 

За предизвикване на невролептична аналгезия у възрастни към 500 ml 5% разтвор на 

глюкоза се добавят 50 mg дроперидол* (бутирофенонов невролептик) и 1 mg фентанил. По 

време на въвеждане в наркоза. Разтворът се влива със скорост 20–30 ml/min. При поява на 

пълна аналгезия, двигателно спокойствие, вегетативна устойчивост и липса на емоционални 

реакции при запазена яснота на съзнанието, скоростта на въвеждане се намалява на 3–5 

ml/min. При необходимост се прави интубация. Равномерна невролептична аналгезия по 

време на операция се поддържа със скорост на вливане от 1 до 3 ml/min. В края на 

операцията количеството на венозно инфузирания разтвор се намалява постепенно и 

вливането се прекратява. Постоянната инфузия на фентанил ефективно потиска 

хемодинамичния и хормоналния отговор към интраоперативни болкови стимули. Плазмени 

концентрации на фентанил от 20 ng/ml, постигнати чрез неговата i.v. инфузия, са достатъчно 

ефективни за поддържане на сърдечната честота и артериалното налягане стабилни. При 

болки, свързани с ОМИ, тежък стенокарден пристъп, болезнени манипулации или за 

предотвратяване развитието на травматичен шок фентанил се прилага мускулно или венозно 

в доза 0,5 до 2 ml 0,005% разтвор един или няколко пъти (през 30 min). (2) TTS системи, 

съдържащи фентанил с контролирано освобождаване, са показани при ХТБ; болка, 

причинена от кокс- и/или гонартроза; хронични невропатични болки, свързани с 

радикулопатии, посттравматични и постхерпетични невралгии, диабетична полиневропатия, 

фантомни болки с постоянна скорост. По този начин се поддържа ТПК на фентанил и 

аналгезия в продължение на 72 h. Пластирът се залепва върху неувредена и суха 

повърхност на кожата на рамото, гърдите или гърба след внимателно почистване на кожата 

(евентуално остригване, но не и обръсване), като се притиска леко, за да се осъществи 

добър контакт и се оставя там в продължение на 72 h. Следващият пластир се залепва на 

ново място. Обикновено се започва с най-ниската доза – 25 mcg/h. При недостатъчен 

аналгетичен ефект дозата се увеличава след 72 h с 25 mcg/h. При т.т. над 40 ºC серумните 

концентрации на препаратите се повишават поради засилване на перкутанната резорбция. 

(3) Фентанил под форма на сублингвален филм или лингвети се прилагат за овладяване на 

пробождаща болка у възрастни болни с карцином, които вече получават поддържаща 

опиоидна терапия за ХТБ. Пробождащата болка е транзиторно изостряне на болката на фона 

на овладяна ХТБ. Пациенти на поддържаща опиоидна терапия са тези, които приемат 

следните ДД опиоиди: морфинн – поне 60 mg орално , фентанил – 25 mg/h като TTS, 

оксикодон – 30 mg орално, хидроморфон – 8 mg орално или аналгезираща доза от друг 

опиод за ≥ 7 дни. В случай, че пациентите имат повече от 4 епизода на пробождаща болка на 

ден, преди да започне процес на титриране на сублингвалните форми на фентанил, трябва 

да се вземе под внимание увеличаване на ПД. Началната ЕД на сублингвалните форми е 

200 mcg/4 h като се титрира във възходяща посока според нуждите и се използват наличните 

концентрации (200, 400, 600, 800 и 1200 mcg). Ако обаче 30 min след приложение на 

фентанил не настъпи облекчение на болката и болният понася дозата, се прилага 

следващата по-висока доза за лечение на новия епизод на пробождаща болка. 

Сублингвалните фентанилови форми трябва да се прилагат само един път на епизод. 

Тяхното приложение се прекратява, ако епизодите отзвучат. Букалният филм фентанил се 

прилага след навлажняване с езика на букалната лигавица; розовата страна на филма 

трябва да влезе в плен контакт с мукозата на врешната страна на бузата. За да прилепне 

здраво, филмът се задържа и притиска със сух палец и показалец поне 5 s. (4) Болни, които 

употребяват инсулин, ГКС, антихипертензивни препарати или антидислипидемични средства, 

както и болни с нарушена проводимост на сърцето имат повишена чувствителност към 

препарата. В тези случаи се използват по-ниски дози. При значителни нарушения във водно-

електролитния баланс фентанил се прилага едва след нормализирането му. Известна 

резистентност към аналгетичното действие на фентанила е установена у пациенти със силно 

развита мускулатура, морфинисти, алкохолици и пушачи. 
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Взаимодействия: Анксиолитиците, хипнотиците, ТЦА и алкохолът могат да потенцират 

НЛР на фентанила. Дроперидол потенцира аналгетичния ефект на фентанил. Фенотиазините 

антипсихотици могат да намалят аналгетичния ефект на морфиномиметиците. 

Нежелани реакции: С честoта над 10% – хипотензия, брадикардия; потискане на 

дишането, седация, сънливост; гадене, повръщане, констипация. С честота 1–10% – 

сърдечни аритмии, ортостатична хипотензия, паметови смущения, миоза, спазъм на 

жлъчните пътища. С честота под 1% – конвулсии, диестезия, парадоксикална възбуда на 

ЦНС, делир, замаяност; еритем, сърбеж, уртикария, секреция на антидиуретичен хормон; 

спазми на жлъчните пътища; бронхоспазъм, ларингоспазъм; спазъм на пикочните пътища; 

при продължителна употреба – физическа и психическа зависимост. Противопокaзания: 

Свръхчувствителност към фентанил или неговите компоненти, повишено вътречерепно 

налягане, тежка дихателна депресия, тежка ЧН или БН. 

 

PETHIDINE (АТC код: N02AB02) 

●Lydol® (Софарма АД) – инжекционен разтвор за s.c., i.m. или i.v. инжектиране 100 mg/2 

ml в ампули (оп. по 10 и 50 бр). ▼Синтетичен морфиномиметик с pKb 8,7, t1/2 2,4 до 4 h и СПП 

64%. ▲Аналгетичният му ефект е по-слаб и по-краткотраен в сравнение с този на морфин, но 

за разлика от последния петидин действа и спазмолитично.  

Показания: Силни бъбречни и други колики, съдови спазми, обширно изгаряне, ОМИ, 

кардиална астма, тежки травми; за премедикация, в постоперативния период; неоперабилни 

неоплазми.  

Рисковa категория за бременност: B; D при продължително приложение или 

предозиране в дните около очаквания термин. 

Рискова категория за кърмене: L3 (в ранния пуерпериум); L2. 

Приложение: (1) На възрастни се инжектира подкожно или мускулно по 25–100 mg 1–2 

пъти на ден. (2) На деца. петидинът се инжектира мускулно или подкожно в доза от 0,5 до 2 

mg/kg през интервали от 4–6 h. 

Взаимодействия: Антипсихотиците, анксиолитиците, хипнотиците, ТЦА и алкохолът 

могат да потенцират НЛР на петидина и другите морфиномиметици.  

Нежелани реакции: Хипотензия, отпадналост, сънливост, замаяност, анорексия, гадене, 

повръщане, констипация, спазъм на жлъчните и пикочните пътища, задръжка на урина, 

хистаминолиберация, главоболие, паметови смущения, дихателна депресия, болка в мястото 

на инжектиране, кожни обриви, уртикария, повишаване на интракраниалното налягане, 

паралитичен илеус, толеранс, зависимост. Противопоказания: Свръхчувствителност към 

петидин; пациенти, лекуващи се с МАОИ или лекувани с тези лекарства 2 седмици преди 

използване на морфиномиметика; шофиране и работа с машини без опора по време на 

действие на петидин. 

 

REMIFENTANIL (вж. гл. N01AH) 

 

N02AC Дифенилпропиламинови производни 
 

METHADONE (вж. гл. N07BC) 

 

N02AE Орипавинови производни 
 

BUPRENORPHINE – INN (АТС код: N02AE01)  

●Buprenorphine Sandoz® (Sandoz Pharmaceuticals) – трансдермални терапевтични 

пластири, освобождаващи buprenorphine съответно по 35 mcg/h, 52.50 mcg/h и 70 mcg/h (оп. 

по 2, 3, 4, 5, 6, 8,  10, 12, 16, 20 и 24 бр.). ▲Представлява производно на тебаина, което се 

свързва с мю- и капа-опиоидните рецептори в ЦНС и има силен анлгетичен ефект.  

Показания: Умерена до силна ХТБ и силна болка от друг произход, която не се повлиява 

от ненаркотични аналгетици. Вж. още N07BC01. 

Приложение: При възрастни пациенти ДД бупренорфин се коригира в зависимост от 

силата на болката, индивидуалната реакция и характера на заболяването. Препоръчва се да 

се започва с най-ниската възможна доза, която облекчава болката. Първата оценка на 

аналгетичния ефект трябва да се направи след 24 h. Дозата трябва внимателно да бъде 

титрирана до постигане на аналгезия. Пластирът се залепва в горната част на гърба или 
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гъдите под ключицата. В случай, че има окосмяване, то се отстранява с ножица (не с 

бръснене!). При УБФ не е необходима промяна в ДД, но при УЧФ поради промяна в 

метаболизма на бупренорфин е възможно титриране на дозата. 

Взаимодействия: Анестетиците, опиоидните аналгетици, сънотворните средства, 

анксиолитиците, антидепресантите, невролептиците и алкохолът потенцират централните 

ефекти на бупренорфин. Лекарствата индуктори или инхибитори на CYP3A4 могат да 

повлияят активността на продукта. 

Нежелани реакции:  Загуба на апетит, паметови нарушения, безспокойство, кошмарни 

сънища, тревожност, отслабване на либидото, промени в настроението, халюцинации, 

зависимост, атаксия, зрителни смущения, миоза, потискане на дишането, циркулаторен 

колапс, ксеростомия, задръжка на урина, алергични прояви, отпадналост. 

Противопоказания: Свръхчувствителност към продукта, опиоидна зависимост, тежко 

увреден дихателен център, ко-медикация с МАОИ през последните 14 дни, myasthenia gravis, 

delirium tremens, алкохолна консумация, бременност, кърмене, шофиране. 

 

N02AX Други опиоиди  
 

TAPENTADOL – INN (ATC код: N02AX06) 

●Palexia® (Grünenthal GmbH) – филм-таблетки по 50, 75 и 100 mg (оп. по 10, 14, 20, 28, 30, 

50, 56, 60 и 90 бр.); перорални разтвори 0,4% 100 ml и 2% по 10 и 200 ml в полипропиленови 

бутилки (оп. по 1 бр. с градуирана през 0,25 ml мерителна спринцовка с обем 5 ml). ●Palexia 

retard® (Grünenthal GmbH) – таблетки с удължено освобождаване по 25, 50, 100, 150, 200 и 

250 mg (оп. по 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60 и 90 бр.). ▲Тапентадол е мю-опиоиден агонист и 

инхибитор на норадреналиновия ъптейк.  

Показания: Облекчаване на умерена до силна хронична болка при възрастни пациенти. 

Приложение: Препоръчва се да се започне с 50 mg тапентадол през 4 до 6 h (със или без 

храна), като  отначало се използват пероралните разтвори. В първия ден може да се приеме 

допълнителна доза от 50 mg около 1 h след първата, ако не е била овладяна болката. После 

ДД се титрира индивидуално до постигане на адекватна аналгезия и намаляване на НЛР. 

МДД за възрастни – 600 mg. 

Противопоказания: Свръхувствителност към някоя от съставките, тежка бронхиална 

астма, хиперканея, остър хирургически корем с неизяснена етиология, паралитичен илеус, 

остра интоксикация с алкохол и/или потискащи ЦНС средства. 

 

TILIDINE – INN (ATC код: N02AX01) 

●Tilidine Sopharma® (не е в наличност) (Sopharma AD) – перорален разтвор с 

концентрация 100 mg/ml във флакони по 10 ml с откапващо устройство (оп. 1 бр.). В 1 ml има 

40 к (= 100 mg). ▲Тилидин е синтетичен морфиномиметик. В сравнение с морфина не 

предизвиква обстипация и рядко води до зависимост.  

Показания: Силен болков синдром при неоплазми; постоперативни болки; неврити, 

невралгии (вкл. невралгия на троичния нерв). 

Приложение: При възрастни и деца над 14 г. тилидин се прилага орално в доза от  5 до 

20 к 3–4 пъти дневно. За аналгезия в оперативната практика МЕД тилидин за възрастни е 150 

mg p.o. На деца от 2 до 10 г. той се предписва по 1 капка на година възраст 3–4  пъти дневно; 

деца от 11 до 14 г. не повече от 10 к на прием.  

Взаимодействия: Тилидин потенцира централния депресивен ефект на алкохола, други 

морфиномиметици, барбитурати, анксиолитици, общи анестетици, седативни лекарства, 

централни миорелаксанти, H1-блокери, АЕЛ. С цел предотвратяване на спазмогенния ефект 

на тилидина върху жлъчните пътища и уретрата той може да се прилага едновременно с М-

холинолитици, папаверин, дротаверин и други спазмолитици.  

Нежелани реакции: Световъртеж, ортостатичен колапс, толеранс, главоболие, гадене, 

повръщане, обстипация; рядко – зависимост от морфинов тип; при предозиране – потискане 

на дишането. Противопоказания: Свръхчувствителност към тилидин; бременност, кърмене; 

БН; деца под 1 г.; респираторна депресия; бронхиална астма; черепномозъчни травми; 

феохромоцитом; остър хирургически корем с неизяснена диагноза; водачи на МПС. 

 

TRAMADOL – INN (АТС код: N02AX02) 
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●Akedolox® (Sanitas AB) – инжекционен разтвор 50 mg/2 ml в ампули (оп. по 5 и 10 бр.). 

●Mabron® (Medochemie Ltd) – инжекционен разтвор 100 mg/2 ml в ампули (оп. 5 бр.); капсули 

50 mg (оп. 10 бр.). ●Mabron MR® (Medochemie Ltd) – таблетки с удължено освобождаване по 

100, 150 и 200 mg (оп. 10, 20, 30, 50, 60 и 100 бр.). ●Noax® (CSC Pharmaceuticals Handles 

GmbH) – ородисперсибилни таблетки 50 mg (оп. по 10, 20, 30 и 60 бр.). ●Slovadol® (Zentiva 

k.s.) – инжекционен разтвор 50 mg/1 ml и 100 mg/2 ml (оп. по 5 и 10 бр.). ●Tralgit® (Zentiva k.s.) 

– инжекционен разтвор 100 mg/2 ml в ампули (оп. по 5 и 10 бр.). ●Tramadol Krka® (KRKA, d.d., 

Novo mesto) – инжекционен/инфузионен разтвор 50 mg/1 ml и 100 mg/2 ml в ампули (оп. по 1, 

5, 10, 20, 25 и 100 бр.). ●Tramadol Stada® (Stada Arzneimittel AG) – капсули 50 mg (оп. 30 бр.); 

свещички 100 mg (оп. по 10 и 30 бр.); инжекционен разтвор 50 mg/2 ml (оп. по 5, 10 и 20 бр.). 

●Tramalgin® (Софарма АД) – инжекционен разтвор 100 mg/2 ml (оп. по 10 и 100 бр.). 

●Tramalgin® (Унифарм АД) – капсули 50 mg (оп. по 10, 20 и 50 бр.). ▼Има СПП 20%, t1/2 при 

НБФ 5–6 h (при БН – от 10 до 12 h) и уринна екскреция в непроменен вид 90%. ▲Трамадол 

има аналгетично действие, което се дължи на стимулиране на капа-опиоидните рецептори 

и повишаване ефективността на инхибиращите болката десцендентни моноаминергични 

невронални пътища. Той също е парциален агонист на мюрецепторите. Иинхибира 

усвояването на NA и 5-HT в невроните на ЦНС. Освен това обаче подобно на 

декстропропоксифена, метадона и оксикодона трамадолът притежава известна NMDA-

антагонистична активност. 

Показания: Постоперативни болки, фрактури, неоплазми, стенокардни пристъпи, ОМИ, 

изгаряне, обезболяване на раждането.  

Рисковa категория за бременност: C. 

Рискова категория за кърмене: L3. 

Приложение: (1) Обикновено трамадол се предписва на възрастни в доза от 50 до 100 

mg/6 h орално, ректално, мускулно или венозно. МЕД е 100 mg, а МДД е 400 mg. При ПНВ се 

препоръчва намаляване на дозата или удължаване на интервала на дозиране. (2) При деца 

>12 мес. трамадол се прилага в доза от 1 до 2 mg/kg т.м. 1–4 пъти дневно. Таблетките 

трамадол със забавено освобождаване се приемат в доза от 100 до 200 mg през 12 h. 

Прилага се най-ниската ефективна ДД. За намаляване риска от развитие на зависимост 

Комисията по лекарствена безопасност във Великобритания препоръчва терапията с 

трамадол да е краткотрайна и интермитентна, насочена за овладаване на средно тежък и 

тежък болков синдром. 

Взаимодействия. Карбамазепинът ускорява метаболизирането на трамадола. 

Комедикацията на трамадол със SSRI и с ТЦА понижава гърчовия праг и при пациенти с 

епилепсия може да предизвика гърчове. 

Нежелани реакции: Обстипация, дихателна депресия, привикване, зависимост, синдром 

на отнемане, гърчове. Противопоказания: Свръхчувствителност към трамадол; интокси-

кация с алкохол или лекарства, потискащи ЦНС; лекарствена зависимост; комедикация с 

МАОИ (поради риск от развитие на серотонинов синдром). 

 

TRAMADOL & DEXKETOPROFEN – INN (АТС код: N02AX00)  

●Skudex® 75 mg/25 mg (Menarini International O.L.S.A.) – филмирани таблетки, съдържащи 

75 mg трамадол хидрохлорид и 25 mg декскетопрофен (оп. по 2, 4, 10, 30, 50 и 100 бр.). 

▲Фекскетопрофен е неселективен COX-1/COX-2 инхибитор с аналгетичен, антиекудативен и 

антипиретичен ефект. Трамадол има аналгетично действие, което се дължи на стимулиране 

на капа-опиоидните рецептори и повишаване ефективността на инхибиращите болката 

десцендентни моноаминергични невронални пътища. Той също е парциален агонист на 

мюрецепторите. Инхибира усвояването на NA и 5-HT в невроните на ЦНС. 

Показания: Краткосрочно (до 5 дни) симптоматично лечение на умерена до силна болка 

при възрастни. 

Приложение: Препоръчителната доза е 1 таблетка Скудекс от 1 до 3 пъти на ден. МДД е 

3 таблетки. Минималният интервал между два приема е 8 h. При болни с нормална бъбречна 

и ЧФ МДД е 3 таблетки. При УЧФ или УБФ МДД Скудекс е 2 таблетки. Таблетките се приемат 

с 1 чаща вода поне 30 min преди хранене. 

Нежелани реакции: Тромбоцитоза, неутропения, бонхоспазъм, ларингеаелен оток, 

отслабване на апетита, хипогликемия, тревожност, когнитивно разстройство, обърканост, 

зависимост, халюцинации, прмени в настроението, кошмари, атксия, замайване, гърчове, 

главоболие, парестезия, сетивни и говорни нарушения, синкоп, тремор, замъглен визус, 
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световъртеж, ортостична хипотония, брадипнея, диспнея, коремна болка, констипация, 

ксеростомия, дисспепсия, флатуленция, гадене, панкреатит, хепатит, повишени чернодробни 

ензими, акне, лицев оток, спиналгия, токсична епидермална некролиза, уртикария, астения, 

дизурия, нефрит. Противопоказания: Свръхчувствителност към продукта, НСПВЛ, анамнеза 

а фотоалергия или фоточувсвтителност, кървене от СЧТ, хронична диспепсия, болест на 

Крон, улцероен колит, бронхиална астма, тежка СН, умерено до тежко УБФ, тежко УЧФ, 

хеморагична диатеза, тежка дехидратация, остра алкохолна интоксикация, ко-медикация с 

хипнотици, опиоиди или психотропни средства, ко-медикация с МАОИ, болни от епилепсия, 

тежка дихателна депресия. 

 

TRAMADOL & PARACETAMOL (АТС код: N02AX52) 

●Doreta® 37.5 mg/325 mg (KRKA, d.d., Novo Mesto) – филмирани таблетки, съдържащи 

37,5 mg трамадол и 325 mg парацетамол (оп. по 10, 20, 30 и 50 бр). ●Doreta® 75 mg/650 mg 

(KRKA, d.d., Novo Mesto) – филмирани таблетки, съдържащи 75 mg трамадол и 650 mg 

парацетамол (оп. по 10, 20, 30 и 50 бр). ●Doreta SR® 75 mg/650 mg (KRKA, d.d., Novo Mesto) – 

таблетки  с удължено освобождаване, съдържащи 75 mg трамадол и 650 mg парацетамол 

(оп. по 10, 20, 30 и 50 бр). ●Paratramol® (Pharmaceutical Works Polpharma SA) – филмирани 

таблeтки (оп. по 10, 20, 30 и 60 бр.). В 1 таблетка има: трамадол (морфиномиметик) – 37,5 mg 

и парацетамол (неопиоиден аналгетик) – 325 mg.  

Показания: Симптоматична терапия на умерена до силна болка (вкл. ХТБ); 

постхерпетична болка. 

Приложение: (1) При деца над 12 г. и възрастни началната ЕД е 2 таблетки от 37.5 

mg/325 mg Дорета или Паратрамол с около 150 ml вода. МДД е 8 таблетки от 37.5 mg/325 

mg. Препаратът се приема през интервал от 6 h, но при пациенти над 75 г. се препоръчват 

по-дълги интервали от време (8–12 h). (2) Таблетките Doreta SR 75 mg/650 mg с удължено 

освобождаване се приемат през интервал от 12 h. ЕД варира от 1 до 2 таблетки, а МДД е 4 

таблетки. 

Нежелани реакции: Обърканост, промени в настроението, тревожност, нервност, 

еуфория, нарушения в съня, главоболие, тремор, толеранс, повръщане, запек/диария, 

флатуленция, абдоминална болка, елевация на аминотрансферазите, дисфагия, 

палпитации, тахикардия, горещи вълни, шум в ушите, атаксия, амнезия, депресия, 

албуминурия, микционни нарушения, гръдна болка, уртикария. Противопоказания: 

Повишена чувствителност към някоя от съствките; остра интоксикация с алкохол и/или с 

други потискащи ЦНС средства; комедикация с МАОИ (поради риск от развитие на 

серотонинов синдром), SSRIs, ТЦА, парацетамол, трамадол, опиоидни агонисти/антагонисти 

(налбуфин*, бупренорфин, пентазоцин*), лекарства – ензимни индуктори или инхибитори на 

CYP3A4; недостатъчно добре контролирана епилепсия, тежко УЧФ; КК < 10 ml/min; тежка 

дихателна недостатъчност. 

 

N02B Неопиоидни (антипиретични) аналгетици  
 

 Добре изразен аналгетичен и антипиретичен ефект имат препаратите парацетамол и 

пропацетамол* от групата на анилидите и метамизол (пиразолонов дериват). Те нямат 

улцерогенна активност. В последно са въведени някои фитоаналгетици, а също лекарства, 

повлияващи невроналлните и калциевите канали с аналгетична активност. Ацетилсалициловата 

киселина, диклофенакът, флурбипрофенът, ибупрофенът и други НСПВЛ в по-ниски дози се 

използват също и като аналгетици, но могат да проявяват улцерогенна, бронхоспастична и 

нефротоксична активност. Силен аналгетичен, съчетан с противовъзпалителен (антиексудативен) 

ефект имат коксибите, нимезолида др. За разлика от морфиномиметиците неопиоидните аналгетици не 

потискат дишането, не предизвикват еуфория и зависимост, но към техния аналгетичен ефект се 

развива привикване. 

 Aналгетичният и антипиретичният ефект на неопиоидните аналгетици са свързани главно с 

потискане биосинтеза на простагландини по различни механизми. За разлика от 

морфиномиметиците неопиоидните аналгетици и НСПВЛ не повлияват емоционалната 

компонента на болката, но това може да се постигне, ако те се комбинират с анксиолитици или 

седативни средства. Неопиоидните (ненаркотични) аналгетици облекчават по-изразено болка, 

произхождаща от кожата, мускулите, костите, ставите, зъбите, т. е. екстеро- и проприоцептивна болка. 

Комбинациите от неопиоидни аналгетици имат по-добър ефект, отколкото високи дози само от 
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един препарат. Добавянето на кофеин улеснява предоляването на ХЕБ и засилва антицефалгичния 

ефект на комбинацията. В клиничната, вкл. онкологичната практика, се използват също комбинации с 

кодеин, трамадол и хинин. Неопиоидните аналгетици засилват топлоизлъчването. Понижават само 

повишената т.т. За разлика от морфиномиметиците неопиоидните аналгетици не потискат дишането, не 

предизвикват еуфория и зависимост, но към техния аналгетичен ефект се развива привикване.  

 

N02ВA Салицилова киселина и деривати 
 
ACEFFEIN® (ATC код: N02BA71) („Актавис” ЕАД) – таблетки, съдържащи ацетилсалицилова 

кислина 250 mg, парацетамол 250 mg, кофеин 50 mg и кодеин 10 mg (оп. 10 бр.). ▲Ацефеин 

има аналгетичен, антипиретичен и антиексудативен ефект. Наличието на кофеин увеличава 

антицефалгичния ефект на препарата. 

Показания: Хиперпирексия, главоболие, грипоподобни заболявания, артралгия, лумбаго, 

ишиас. 

Приложение: По 1 до 2 таблетки от 2 до 3 пъти на ден непосредствено след хранене. 

Взаимодействия: Ацефеин засилва ефектите на морфиномиметиците, общите 

анестетици, хипнотиците и анксиолитиците, МАОИ, алкохол, оралните антикоагуланти, 

орални антидиабетични средства, пеницилините, сулфонамидите. Аспирин в комбинирания 

препарат увеличава улцерогенната активност на ГКС и НСПВЛ. 

Нежелани реакции: Локален дразнещ ефект върху стомашната и дуоденалната лигавица, 

запек (при по-продължителна употреба, поради наличието на кодеин); световъртеж, шум в 

ушите, сънливост; алергични реакции; чернодробни увреждания; синдром на Рей (в ранната 

детска възраст), привикване. Противопоказания: Хеморагична диатеза, язвена болест на 

стомаха и дуоденума, тежки чернодробни и/или бъбречни увреждания, бременност, 

лактация, деца под 12 г. 

 

ACETYLSALICYLIC ACID – INN (ATC кодове: B01AC06 и N02BA01)  

●Acard® (Pharmaceutical Works Polpharma S.A.) – стомашно-устойчиви таблетки по 75 и 

150  mg (оп. 30 и 60 бр.). ●Acessal Protect® (Химакс Фарма ЕООД) – стомашно-устойчиви 

таблетки 100 mg (оп. 40 бр.). ●Acetylin Protect® (Софарма АД) – стомашно-устойчиви 

таблетки 100 mg (оп. по 15 и 30 бр.). ●Acetysal® („Актавис” ЕАД) – таблетки 500 mg (оп. по 10 

и 20 бр.). ●Acetysal Cardio® (Actavis Group PTC ehf.) – стомашно-устойчиви таблетки по 75 и 

100 mg (оп. по 10, 30, 50, 56, 60 и 100 бр.). ●Alka-Seltzer® (Байер България ЕООД) – 

ефервесцентни таблетки 324 mg (оп. по 10 и 20 бр.). ●Anopyrin® (Zentiva k.s.) – таблетки 100 

mg (оп. по 10, 20, 30, 50 и 60 бр.). ●Apiri® („Чайкафарма” АД) – ентеросолвентни таблетки 100 

mg (оп. по 20, 30 и 150 бр.). ●ASA Krka® (KRKA, d.d., Novo mesto) – стомашно-устойчиви 

таблетки по 75, 100 и 160 mg (оп. 30 и 60 бр.). ●Aspetax Adipharm® (Адифарм ЕАД) – 

филмирани таблетки по 300 и 500 mg (оп. по 10, 20 и 100 бр.). ●Aspetax Protect Adipharm® 

(Адифарм ЕАД) – таблетки 100 mg (оп. по 30 и 100 бр.); стомашно-устойчиви таблетки по 75 

mg (оп. по 20, 40, 60, 80 и 100 бр.) и 100 mg (оп. по 10, 20, 30, 40, 50 и 100 бр.). ●Aspetin 

Protect Adipharm® (Адифарм ЕАД) – таблетки 100 mg (оп. по 30 и 100 бр.). ●Aspirin® (Байер 

България ЕООД) – таблетки 500 mg (оп. по 10, 20 и 50 бр.). ●Aspirin Protect® 100 (Байер 

България ЕООД) – стомашно-устойчиви таблетки 100 mg (оп. по 10, 20, 40, 50 и 90 бр.). 

●Aspirin Ultra® (Байер България ЕООД) – обвити таблетки 500 mg (оп. по 8, 20, 40 и 80 бр.). 

●Axanum* (AstraZeneca AB) – капсули, съдържащи 81 mg ацетилсалицилова киселина и 20 

mg езомепразол (протонен инхибитор) (оп. по 30 и 90 бр.). ●Azpizal ("Генерика Информ 

Импкс" ЕООД) – филмирани таблетки 325 mg (оп. 100 бр.). ●Cardioprin® 75 mg (PharmaSwiss 

Česká republika s.r.o.) – стомашно-устойчиви таблетки 75 mg (оп. по 10, 30, 50 и 100 бр.). 

●Cardioprin® 100 mg (PharmaSwiss Česká republika s.r.o.) – стомашно-устойчиви таблетки 100 

mg (оп. по 10, 30, 50 и 100 бр.). ●CoroASS® 100 mg (G.L. Pharma GmbH) – стомашно-

устойчиви таблетки 100 mg (оп. по 10, 30, 50 и 100 бр.). ●CoroASS® 300 mg (G.L. Pharma 

GmbH) – стомашно-устойчиви таблетки 300 mg (оп. по 10, 30, 50 и 100 бр.). ●Ruvexin® (ОТЦ 

Фарма АД) – стомашно-устойчиви таблетки 325 mg (оп. 100 бр.). ●Thrombo ASS® 100 

(Lannacher Helmittel GmbH) – филмирани ентеросолвентни таблетки 100 mg (оп. по 15 и 30 

бр.). ●Tusari® (Pfizer Europe MA EEIG) – стомашно-устойчиви таблетки по 75 и 100 mg (оп. по 

28, 30 и 50 бр.). ●Unirex® (ЕТ „Бора – 1001 – Р. Джамбазов”) – диспергиращи се таблетки 75 

mg (оп. 100 бр); предварително се разтварят в чаша вода. ●Unispir® (Phos Pharma Ltd) – 

стомашно-устойчиви таблетки по 100, 325 и 500 mg (оп. по 10 и 20 бр). ●Zerotromb® ("ЕС ПИ 
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ЕМ България" ООД) – стомашно-устойчиви таблетки 100 mg (оп. по 10, 28, 28, 30 и 100 бр). 

DCI: Acidum acetylsalicylicum. ▼Има рКа 3.5, предимно стомашна резорбция след p.o. 

приложение, СПП варира от 80 до 90%, t1/2 е от 2 до 4 h при ЕД до 600 mg, 5–6 h при ЕД 1 g и 

от 16 до 19 h при доза > 3 g. Под влияне на естеразите в СЧ мукоза, кръвта и синовиалната 

течност ацетилсалициловата киселина се хидролизира до активен метаболит. Елиминира се 

с урината. ▲Ацетилсалициловата киселина има противовъзпалително, аналгетично и 

антипиретично действие, свързани с инхибиране на COX. Ацетилсалициловата киселина 

инхибира транскрипционния ядрен фактор – nuclear factor B (NF-B), който регулира 

транскрипцията на групи инфламаторни цитокини, напр. на VCAM-1 (vascular adhesion 

molecule-1) и MCP-1 (monocyte chemoatractant protein-1). В ниски ДД потиска тромбоцитната 

агрегация. 

Показания: Симптоматично – при лека до умерено проявена болка (вкл. главоболие, 

зъбобол), повишена температура, ревматизъм, РА, остеоартрит; в ниски ДД за профилактика 

на ИБС, ОМИ, МСБ, тромбози, антифосфолипиден синдром (наблюдаван понякога у жени с 

рецидивиращи аборти). При необходимост от обезболяване през време на бременността се 

препоръчва парацетамол. Ако се налага провеждане на системна противовъзпалителна 

терапия (напр. при бременни с РА), се препоръчва ибупрофен. 

Рискова категория за бременност: C (в ниски дози); D (в антиревматични дози през 

третия триместър). 

Рискова категория за кърмене: L3. 

Приложение: Ацетилсалициловата киселина се прилага p.o след хранене. (1) При 

невралгии, миалгии, главоболие, мигрена, зъбобол, висока температура у възрастни тя се 

назначава от 300 до 500 mg 3–4 пъти на ден. (2) Симптоматично като аналгетик и 

антипиретик на деца над 15 г. се предписва в доза 10–15 mg/kg/6 h. (3) При остър ставен 

ревматизъм, ревматичен ендо- и миокардит на възрастни лечението започва с ДД от 2,4 до 

3,6 g, разделени в 4 приема (най-често в комбинация с пеницилини). Обикновено 

поддържащата ДД за възрастни варира от 3,6 до 5,4 g. (4) При деца с остър ревматичен 

пристъп лечението започва с ДД 60 до 90 mg/kg. ДД се разделя 3–4 еднакви ЕД, приети след 

хранене. ПД в този случай е от 80 до 100 mg/kg/24 h. МДД за деца е 3,6 g. (5) За потискане на 

тромбоцитната агрегация се препоръчват ниски ДД ацетилсалицилова киселина – от 75 до 

100 mg в един орален прием непосредствено след вечеря, при които улцерогенният риск е 

най-нисък (вж. още гл. B01AC). 

Взаимодействия. Натриевият хидрокарбонат намалява резорбцията на ацетилсали-

цилова киселина поради промени в pH на стомаха. Тя и другите салицилати потенцират 

антикоагулантния ефект на кумариновите производни поради конкурентен антагонизъм с 

витамин К по отношение синтеза на протромбин и проконвертин в черния дроб, както и 

поради изместване на кумарините от плазмените протеини. Салицилатите изместват 

пеницилините, СУП и метотрексата от плазмените протеини, което се дължи на ацетилиране 

на албумина с последващо намаляване афинитета на свързващите места в неговата 

молекула към тези лекарства. Ацетилсалициловата киселина конкурира билирубина за 

свързващите места с плазмените албумини, което повишава концентрацията на свободен 

билирубин в кръвта и крие риск от развитие на енцефалопатия (ядрен иктер) у новороденото. 

Ацетилсалициловата киселина намалява чревната резорбция на индометацин и при 

комедикация с него не се получава адитивен антиексудативен ефект, а се потенцира 

улцерогенният ефект. Тя повишава плазменото ниво на витамин С, тъй като пречи на 

неговото навлизане в левкоцитите. Алкохолът засилва СЧ хеморагии, предизвикани от 

салицилати. Улцерогенната активност на ацетилсалициловата киселина нараства, ако се 

приложи при портална хипертензия и венозен застой поради намаляване резистентността на 

стомашната лигавица.  

Нежелани реакции: Повдигане, повръщане, увреждане на СЧ лигавица (улцерогенен 

ефект), хипопротромбинемия със СЧ кръвоизливи и хематемеза (в тези случаи е показан 

фитоменадион); хиперкапнея (от високи дози – при плазмено ниво 30−40 mg%); 

бронхоспазъм; анемия, тератогенен ефект. Наблюдавано е развитие на хемолитична анемия 

у лица с дефицит на Г6ФД, лекувани с ацетилсалицилова киселина, както и различни 

алергични реакции (кожни обриви, анафилактичен шок, синдром на Stevens-Johnson и Lyell). 

Ефервесцентните и микрокристалните форми на ацетилсалициловата киселина имат по-

добра поносимост във връзка с по-слаба локална токсичност, но поради по-високата си 

стомашно-чревна резорбция те също имат улцерогенна активност. Т. нар. синдром на Рей е 
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наблюдаван при деца <3 г. и протича като остра невъзпалителна енцефалопатия, съчетана 

с дегенеративни промени във вътрешните органи. В част от случаите заболяването се е 

предхождало от остри вирусни инфекции на дихателните пътища, като ретроспективно е 

установено, че децата са приемали аспирин. При предозиране на ацетилсалицилова 

киселина се наблюдават симптомите на т. нар. салицилово пиянство – главоболие, шум в 

ушите, световъртеж. Развива се метаболитна ацидоза (силно податливи са малките деца). 

Високите дози ацетилсалицилова киселина могат да забавят началото на раждането и да 

станат причина за преждевременно затваряне на ductus arteriosus у плода. Препаратът може 

да причини още неонатално кръвотечение, а също и хеморагична диатеза у майката по 

време на перинаталния период. Противопоказания: Язвена болест, колит, хеморагична 

диатеза, менструация, чернодробно увреждане, бременност, деца под 3 г., поради риск от 

развитие на метаболитна ацидоза (ацетилсалициловата киселина не се препоръчва при деца 

под 15 г., поради риск от предизвикване на синдрома на Рей), субфебрилитет при вирусни 

инфекции (поради намаляване продукцията на интерферон). 

 

ACETYLSALICYLIC ACID & ASCORBIC ACID (ATC код: N02BA51) 

●Acetylin C® (Софарма АД) – ефервесцентни таблетки, съдържащи по 400 mg 

ацетилсалицилова киселина и 240 mg аскорбинова киселина (оп. 10 бр.). ●Aspirin C® (Байер 

България ЕООД) – ефервесцентни таблетки, съдържащи 400 mg ацетилсалицилова киселина 

и 240 mg аскорбинова киселина (оп. по 10 и 20 бр.). ●Aspirin C Forte® (Баер България ЕООД) 

– ефервесцентни таблетки, съдържащи по 800 mg ацетилсалицилова киселина и 480 mg 

аскорбинова киселина (оп. по 10 и 20 бр.). ●Upsarin C® (Bristol-Mayers Squibb Kft) – 

ефервесцентни таблетки, съдържащи 330 mg ацетилсалицилова и 200 mg аскорбинова 

киселина (оп. по 10 и 20 бр.). ▲Препаратите съчетават аналгетичния, антипиретичния и 

противовъзпалителния ефект на ацетилсалициловата киселина с капиляротоничния, 

антиалергичния и антиексудативния ефект на аскорбиновата киселина.  

Показания: Главоболие, зъбобол, арталгии, миалгии, остри КГДП. 

Приложение: (1) Acetylin C и Aspirin C. На възрастни се прилага по 1–2 таблетки 3 до 4 

пъти на ден. ЕД за деца е 15 mg/kg ацетилсалицилова киселина през 6 h, предварително 

разтворена в чаша вода. (2) Aspirin C Forte. На възрастни се прилага при главоболие, зъбни 

болки и фебрилитет в доа 1 таблетка 1 до 4 пъти на ден след хранене не повече от 3 

последователни дни. 

Нежелани реакции: Вж. Acetylsalicylic acid по-горе. 

 

ASPIRIN COMPLEX® (ATC кодове: N02BA01 и R01BA02) (Байер България ЕООД) – гранули 

за перорална суспензия, съдържащи 500 mg ацетилсалицилова киселина (НСПВЛ) и 30 mg 

псевдоефедрин (алфа-адреномиетик – деконгестант) в сашета (оп. по 10 и 20 бр.). Показан е 

за симптоматично лечение на заболявания, свързани с простуда, болка, хиперпирексия и 

назална конгестия. На деца над 16 г. и възрастни се предписва в доза 1 или 2 сашета, 

разтворени в чаша, вода 1–4 пъти на ден след хранене. МДД 6 сашета. Лекарственият 

продукт е противопоказан при пептична язва, хеморагична диатеза, неконтролирана АХ, 

коронаросклероза. 

 

ASPIRIN COMPLEX HOTDRINK® (ATC код: N02BA01) (Байер България ЕООД) – гранули за 

перорална супензия, съдържащи 500 mg ацетилсалицилова киселина (НСПВЛ) и 30 mg 

псевдоефедрин (алфа-адреномиетик – деконгестант) и 2 g захароза в сашета (оп. по 10 и 20 

бр.). Като антипиретик и аналгетик се дозира в зависимост от съдържанието на 

ацетилсалицилова ксиселина. Поради съдържанието на алфа-адреномиметик е 

противопоказан при пациенти със ССЗ. 

 

EXCEDRIN® (ATC код: M02BA51) (Novartis Consumer Health GmbH) – филмирани таблетки, 

съдържащи парацетамол 250 mg, ацетилсалицилова киселина 250 mg и кофеин 65 mg (оп. по 

10, 16, 20 и 32 бр.). На възрастни с главоболие се препоръчва 1 таблетка с чаша вода. 

Допълнителна таблетка може да се приеме след 4 до 6 h. При интензивно главоболие може 

да се използват по 2 таблетки на прием. При главоболие Екседрин се прилага не повече от 4 

дни. При мигрена се започва с 2 таблетки още при поява на първите симптоми. При 

необходимост след 4 до 6 h може да се премат допълнително 2 таблетки няколко пъти през 

деня. При мигрена Екседрин се прилага до 3 дни. 
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N02BB Пиразолони  
 

BENALGIN® (ATC код: N02BB52) (Актавис ЕАД) – таблетки (оп. по 10 и 20 бр.). В 1 таблетка 

има 500 mg метамизол, 50 mg кофеин и 5 mg тиамин. Приема се по 1 таблетка 1–3 пъти на 

ден при главоболие, миозити, радикулити, ишиас, невралгия. Може да предизвика безсъние, 

кожни обриви (рядко) и др.  

 

BENLEK® (ATC код: N02BB52) (Elantis Farma S.R.L.) – таблетки, съдържащи по 500 mg 

метамизол, 38.75 mg тиамин и 50 mg кофеин (оп. по 9, 18, 28 и 27 бр.). 

Показания: Симптоматично облекчаване на болката при главоболие вкл. мигрена), 

възпалителни и дегенеративни заболявания на ОДА, радикулити, плексити, неврити, 

полиневрити, невралгия, дисменорея, след травми, в постоперативния период.  

Приложение: Дозата Benlek за възрастни е 3 х 1 таблетка на ден. МДД: 6 таблетки. На 

деца от 12 до 16 г. се назначава в от ½ до 1 таблетка на ден в продължение до 5 дни.  

Нежелани реакции: Вж. Метамизол, тиамин и кофеин. 

 

METAMIZOLE SODIUM – INN (АТС код: N02BB02) 

●Amizlomet® (PharmaSwiss Česká republika s.r.o.) – инжекционен разтвор 1000 mg/2 ml 

(оп. 10 бр.). ●Algozone® (Elantis Farma S.R.L.) – таблетки 500 mg (оп. 20 бр.). ●Analgin® 

(Софарма АД) – инжекционен разтвор 1000 mg/2 ml в ампули (оп. по 10 и 100 бр.); таблетки 

500 mg (оп. по 10, 20, 60 и 500 бр.); перорален разтвор 500 mg/ml/20 к в 20 ml бутилка от 

кафяво стъкло с откапващо устройство (оп. 1 бр.). ●Analgin Chin® (Софарма АД) – 

филмирани таблетки, съдържащи по 250 и 500 mg метамизол-натрий като активно вещество 

(оп. по 10 и 20 бр.). Като помощни вещества ядрото на таблетката съдържа хининов 

хидрохлорид (10 mg), микрокристална целулоза, повидон и др. ●Analgin Kids® (Софарма АД) 

– перорален разтвор 500 mg/ml/20 к в 20 ml бутилка от кафяво стъкло с откапващо 

устройство (оп. 1 бр.). ●Angetop® („Инбиотех” ООД) – таблетки 500 mg (оп. по 10 и 20 бр.). 

●Dialgin® („Химакс Фарма” ЕООД) – перорални капки 50% 20 ml в стъклена бутилка (оп. 1 

бр.). ●Dialgin Junior® 250 („Химакс Фарма” ЕООД) – перорален прах, съдържащ 250 mg 

метамизол в сашета (оп. 5 бр.). За възрастни и деца > 12 г.; за деца от 7 до 12 г. – по 

лекарско предписание. ●Dialgin® 500 („Химакс Фарма” ЕООД) – перорален прах, съдържащ 

500 mg метамизол в сашета (оп. по 6 и 20 бр.). ●Dialgin® 1000 („Химакс Фарма” ЕООД) – 

перорален прах, съдържащ 1000 mg метамизол в сашета от трипластово алуминиево фолио 

(оп. по 6 и 20 бр.). ●Freshalgin® (Адифарм ЕАД) – таблетки (оп. по 10 и 20 бр.); 

ефервесцентен прах по по 500 и 1000 mg в сашета (оп. 20 бр.). ●Generalgin® (Генерика ООД) 

– таблетки 500 mg (оп. по 10 и 20 бр.). ●Hexalgin for Kids® (Hexal AG) – перорални капки 50% 

20 ml в кафяви стъклени бутилки по 20, 50 и 100 ml с капкомер (оп. по 1 бр.). В 1 ml има 20 к 

(= 500 mg). ●Medfalgin® (Mephano Arzneimittel GmbH) – таблетки 500 mg (оп. по 10 20, 30 и 50 

бр.); инжекционен разтвор 1000 mg/2 ml в стъклена ампула (оп. 10 бр.). ●Metamizole Sodium 

Vetrprom® (Ветпром АД) – инжекционен разтвор 1 g/2 ml в ампули (оп. 10 бр.). ●Milalgin® 

(„Фармацевтични заводи Милве” АД) – ефервесцентни таблетки 500 mg (оп. 10 бр.). 

●Proalgin® („Актавис” ЕАД) – таблетки 500 mg (оп. по 10 и 20 бр.). ▼Метамизол е 

предлекарство. След p.o. или i.v. приложение се хидролизира в СЧТ и плазмата до 4-

метиламиноантипирин с t1/2 около 6 h. Последният претърпява в черния дроб успоредно 

деметилиране (до 4-аминоантипирин) и окисление (до 4-формиламиноантипирин), като 

процесът е генетично детерминиран от чернодробната N-метилтрансфераза. 

Метаболитите на метамизол са фармакологично активни. Те се екскретират с урината и 

определят сумарно до 75% от приложената доза. ▲Аналгетичният ефект на метамизол е 

дозозависим и продължава 3–6 h. Свързан е със засилване освобождаването на бета-

ендорфин. Метаболитите 4-метиламиноантипирина и 4-аминоантипирина потискат COX-3 и 

намаляват синтеза на PGs. Освен това 4-метиламинoантипиринът и 4-формиламино-

антипиринът инхибират неутрофилния хемотаксис. Съществува корелационна зависимост 

между слюнчените концентрации на 4-метиламиноантипирин и 4-аминoантипирин при хора 

със силата на аналгетичния ефект на метамизoл. Освен това метамизол засилва 

освобождаването на бета-ендорфин, който е ендогенна пептидна субстанция с аналгетично 

действие (Власковска и съавт., 1989). Освен аналгетичен метамизол притежава още 

антипиретичен ефект, слаб противовъзпалителен и известен спазмолитичен ефект 
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(особено върху миометрия, СЧТ, жлъчните и пикочните пътища). Той намалява манифестно 

болката при раждане (без да потиска маточната активност) в около 75% от случаите в 

продължение 2–3 h.  

Показания: Главоболие, зъбобол, изгаряне, фантомна болка, постоперативна болка, 

болка след травми, ХТБ, дисменорея, радикулити, артралгии, миозити, невралгии, по-леки 

бъбречни и жлъчни колики (обикновено в комбинация със спазмолитици), фебрилитет, грип.  

Приложение: (1) Оралната ЕД за лекарствените продукти Algozone, Analgin, Dialgin и 

Proalgin за деца над 15 г. и възрастни е 8–16 mg/kg. При необходимост тази ЕД може да се 

повтаря през интервали от 6 до 8 h. МДД метамизол за възрастни е 3 g. (2) При силна болка 

(постоперативна, травматична, туморна) metamizole се инжектира мускулно в доза 500–1000 

mg 1–3 пъти на ден. Парентералното лечение обаче не трябва да е по-продължително от 72 

h. (3) Препаратите Analgin Kids и Hexalgin (20 к/ml/500 mg) се прилага се при деца под 

лекарско наблюдение.  

 

Таблица N7. Препоръчителна дозиране на Analgin Kids и Hexalgin (1 к съдържа 25 mg метамизол) 

 

Телесна маса (възраст) Еднократна доза Максимална денонощна доза 

Бебета:  5 до 8 kg (3–11 мес.) 2–4 к (респ. 50 до 100 mg) 12 к (= 300 mg) 

Деца : 9 до 15 kg (1–3 г.) 3–10 к (респ. 75 до 250 mg) До 30 к (= 750 mg) 

Деца 16 до 23 kg (4–6 г.) 5–15 к (респ. 125 до 375 mg) До 45 к (= 1125 mg) 

Деца: 24 – 30 kg (7–9 г.) 8–20 к (респ. 200 до 500 mg) До 60 к (= 1500 mg) 

 

При деца > 9 г. и юноши ДД метамизол варира от 8 до 16 mg/kg, като при фебрилите се 

препоръчва доза 10 mg/kg, разделена в 3 приема. 

Предупреждение. Метамизол влиза в състава на комбинирани препарати (Benalgin, 

Spasmalgon, Tempalgin и др.). Системната му токсичност е по-ниска от тази на 

парацетамола. Въпреки това много фармацевтични производители препоръчват не по-дълго 

от 3 дни приемане на метамизол без лекарско предписание. Метамизолът трябва да се 

прилага с повишено внимание при пациенти с язвена болест, кървене или перофорация на 

СЧТ, ренална дисфункция, АХ, отоци, ЧН, комедикация с хлорпромазин (възможно е 

засилване на колаптичните реакции).  

Нежелани реакции: Червено оцветяване на урината (дължащо се на един от 

метаболитите). Предимно при парентерално (особено венозно) инжектиране метамизол 

може да предизвика алергични реакции (по-често уртикария и много рядко анафилактичен 

шок). При непрецизно мускулно инжектиране може да се развият абсцеси. Парентералното 

прилагане на препарата при деца трябва да се избягва поради колаптични реакции. След 

продължителна употреба на метамизол във високи ДД много рядко може да настъпи 

агранулоцитоза, левкопения или тромбоцитопения, протеинурия, интерстициален нефрит. 

България е основен производител и потребител на метамизол. У нас той се използва 5–10 

пъти повече в сравнение с други европейски страни. В резултат на широкомащабни 

няколкогодишни клинични изследвания е установено, че рискът от развитие на 

метамизолова агранулоцитоза сред българите е 0,4–7,3%, което от 

фармакоепидемиологична гледна точка го прави незначителен (Бакрачева , 1997). 

Противопоказания: Повишена чувствителност към метамизол, други пиразолони или 

пиразолидиндиони; анамнеза за бронхиална астма, предизвикана от НСПВЛ; остра интерми-

тентна чернодробна порфирия; вродена недостатъчност на ензима Г6ФД; тежки бъбречни и 

чернодробни заболявания; порфирия, хематологични заболявания (апластична анемия, 

левкопения, агранулоцитоза), миелосупресия, бременност, деца под 3 мес. или под 5 kg 

(поради липса на клинични изследвания). 

 

TEMPALGIN® (ATC код: N02BB72) (Софарма АД) – филм-таблетки (оп. по 10, 20 и 300 бр.), 

съдържащи: по 500 mg Metamizole sodium и 20 mg Triacetonamine-4-toluensulfonate 

(анксиолитик). Всяка таблетка съдържа по 500 mg Metamizole sodium (Analgin) и 20 mg 

Triacetonamine-4-toluensulfonate (Temidon*). ▲Темпалгин притежава аналгетичен и 

антипиретичен ефект, свързани със съдържанието на метамизол, както – и анксиолитичен 

ефект, дължащи се на наличието на небензодиазепиновият транквилизатор триацетамин. 

Последният потенцира аналгетичната активност на метамизола. 
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Показания: Главоболие, зъбобол, мигрена, невралгии, неврити, плексити (в комбинация с 

НСПВЛ), миозити, миалгии, лумбаго, травми, постоперативни болки, дисменорея, изгаряне, 

болки при стоматологични манипулации или премедикация. 

Приложение. На възрастни темпалгинът се назначава орално в доза 1 до 2 таблетки от 3 

до 4 пъти на ден. На деца >15 г. препаратът се предписва в доза 1 таблетка 2 до 3 пъти 

дневно. Продължителността на един лечебен курс с Темпалгин е 5 до 7 дни. При по-

продължително приемане на темпалгин е нужно да се контролира кръвната картина. Рискът 

от развитие на алергични реакции е много по-висок при пациенти с бронхиална астма, 

полиноза, серумна болест или свръхчувствителност към НСПВЛ. 

Взаимодействия: ТЦА, оралните хормонални контрацептиви и алопуринолът като 

ензимни инхибитори потенцират действието на метамизол. Барбитуратите, карбамазепинът, 

рифампицинът и други ензимни индуктори отслават неговите ефекти. Метамизолът понижава 

плазмените нива на циклоспорина. Хлорамфениколът по адитивен механизъм засилва 

миелотоксичността на метамизола. Алкохолът потенцира действието на двете съставки на 

Темпалгин. 

Нежелани реакции: Кожни обриви и сърбеж; рядко – синдром на Stevens-Johnson или 

Layell, ангиоедем, вазомоторни смущения, анафилактичен шок, остър астматичен пристъп; 

повдигане, повръщане, абдоминални болки; много рядко – стомашно-чревни улцерации, 

кървене; сънливост, намалена концентрация на вниманието. У предразположени пациенти е 

възможно да се развие агранулоцитоза, левкопения, задръжка на вода и електролити. 

Противопоказания: Повишена чувствителност към съставките на темпалгина и към 

пиразолонови деривати; остра чернодробна порфирия, дефицит на Г6ФД, левкопения, 

агранулоцитоза, апластична анемия, тежки заболявания на черния дроб и/или бъбреците, 

бременност, деца под 15 г., лактация. 

 

TEMPIMET® (ATC код: N02BB72) (Медика АД) – филм-таблетки (оп. по 10 и 20 бр.), 

съдържащи Metamizole sodium 500 mg и Triacetonamine-4-toluensulfonate 20 mg. Препаратът 

има аналогичен на Tempalgin състав и показания (вж. по-горе). 

 

N02BE Анилиди, моно- и комбинирани препарати  
 

CAFFETIN COLD® (ATC кодове: N02BE51 и R01BA52) ("Алкалоид" ЕООД) – филмирани 

таблетки, съдържащи 500 mg парацетамол, 30 mg псевдоефедрин, 15 mg декстрометорфан и 

60 mg аскорбинова киселина (оп. 10 бр.). Притежава аналгетично и антипиретично действие. 

Облекчава сухата кашлица поради наличие на декстрометорфан На възрастни деца над 12 г. 

се препоръчва в доза 1 таблетка 3 до 4 пъти на ден. Поради съдържанието на алфа-

адреномиметика псевдоефедрин е противопоказан при пациенти със ССЗ. 

 

CAFFETIN COLDMAX® (ATC кодове: N02BE51 и R01BA52) (Alkaloid-INT d.o.o.) – прах за 

приготвяне на перорорален разтвор, съдържащи 1000 mg парацетамол и 12,2 mg 

фенилефрин база в сашета (оп. 10 бр.). Показан е за симптоматично облекчаване на болка, 

фарингит, хрема, фебрилитет. При възрастни и деца > 16 г. с т.м. >50 kg съдържимото на 1 

саше се  разтворя в 250 ml гореща (но не вряща) вода. Тази ЕД може да се повтори през 4 до 

6 h до 3 пъти в денононощие. Продуктът има лимонов вкус. Той е противопоказан при 

пациенти с ИБС, АХ, глаукома, хипертиреоидизъм, комедикация с ТЦА или МАОИ. 

 

CAFFETIN FORTE® (ATC код: N02BE51) ("Алкалоид" ЕООД) – таблетки, съдържащи 250 mg 

парацетамол, 210 mg пропифеназон, 50 mg кофеин и 10 mg кодеин (оп. по 6, 10 и 12 бр.). 

Има аналгетично, антипиретично и известно противокашлично действие. На възрастни деца 

над 16 г. се препоръчва в доза 1−2 таблетки 2 до 3 пъти на ден.  

 

CAFFETIN SC® (ATC код: N02BE51) ("Алкалоид" ЕООД) – таблетки, съдържащи 250 mg 

парацетамол, 210 mg пропифеназон и 50 mg кофеин (оп. по 6 и 10 бр.). Има аналгетично и 

антипиретично. На възрастни деца над 16 г. се препоръчва в доза 1−2 таблетки  в 

зависимост от силата на болката, като МДД е 6 таблетки. На деца от 12 до 16 г. се назначава 

в доза 1/2 до 1 таблетка 1 до 3 пъти на ден. 
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COLDREX® (ATC код: N02BE51) (Adriatic BST d.o.o.) – таблетки, съдържащи 500 mg 

парацетамол, 25 mg кофеин, 5 mg фенилефрин и 30 mg витамин С (оп. по 12 и 24 бр.). 

Показания: Симптоматично при грип и КГДП.  

Приложение: На деца ≥12 г. и възрастни се предписва орално в доза 1 до 2 таблетки през 

6 часа. МДД е 6 таблетки. Приемането на препарат вечер може да доведе до безсъние, 

поради съдържанието на кофеин.  

Нежелани реакции: Кожни обриви, безсъние, хепатотоксичност (при продължително 

приемане), повишаване на артериалното налягане. Coldrex не влияе върху способността да 

се шофира. Противопоказания: АХ, свръхчувствителност към съставките, чернодробно 

увреждане, хипертиреоидизъм, ЗД; деца < 12 г. 

 

COLDREX HOTREM (ATC кодове: N02BE51 и R01BA52) 

Coldrex HotRem Honey & Lemon® (GlaxoSmithKline Consumer Healthcare) – прах за 

перорален разтвор с мед и вкус на лимон, съдържащ 750 mg парацетамол, 10 mg 

фенилефрин и 60 mg витамин С в сашета (оп. 10 бр.). Coldrex HotRem Lemon® 

(GlaxoSmithKline Consumer Healthcare) – прах за перорален разтвор с вкус на лимон, 

съдържащ 750 mg парацетамол, 10 mg фенилефрин и 60 mg витамин С в сашета (оп. 10 бр.). 

Използва се симптоматично при фебрилитет, главоболие, фарингит, остър ринит. На деца 

над 12 г. и възрастни се предписва орално в доза по 1 саше в чаша вода 1 до 3 пъти на ден. 

Препаратът е противопоказан при пациенти с АХ, ИБС, чернодробно увреждане, 

хипертиреоидизъм, ЗД. 

 

COLDREX JUNIOR Hot Drink®  (ATC кодове: N02BE51 и R01BA52) (GlaxoSmithKline Consumer 

Healthcare) – прах за перорален разтвор, съдържащ 300 mg парацетамол, 5 mg фенилефрин 

и 20 mg витамин С в сашета (оп. по 5 и 10 бр.). Показан е за краткотрайно облекчение на 

грипоподобни симптоми.  На деца от 6 до 12 г. се препоръчва в доза 1 саше през 6 часа. МДД 

е 6 сашета. Противопоказан при пациенти със ССЗ и деца под 6 г. 

 

COLDREX MAXGRIP (ATC кодове: N02BE51 и R01BA52) 

Coldrex MaxGrip Berry fruit® (GlaxoSmithKline Consumer Healthcare) – прах за перорален 

разтвор с вкус на горски плодове, съдържащ 1000 mg парацетамол, 10 mg фенилефрин и 70 

mg витамин С в сашета (оп. по 5 и 10 бр.). Coldrex MaxGrip Lemon® (GlaxoSmithKline 

Consumer Healthcare) – прах за перорален разтвор с вкус на лимон, съдържащ 1000 mg 

парацетамол, 10 mg фенилефрин и 40 mg витамин С в сашета (оп. по 5 и 10 бр.). Използва 

се като симтоматично средство при фебрилитет, цефалгия, фарингит, миалгия, назална 

конгестия. На деца над 12 г. и възрастни се предписва в доза 1 саше през 4 до 6 h. 

Съдържимото на 1 саше се разтваря в около 100–150 ml гореща вода, разбърква се добре и 

се изпива. МДД е 3 сашета. Препаратът е противопоказан при пациенти с АХ, УЧФ, 

хипертиреоидизъм, ЗД.         

 

COLDREX Menthol active® (ATC кодове: N02BE51 и R01BA52) (GlaxoSmithKline Consume 

Healthcare) – прах за перорален разтвор с вкус на ментол, съдържащ 600 mg парацетамол, 

10 mg фенилефрин и 40 mg витамин С, в сашета (оп. по 5 и 10 бр.). Симптоматично средство 

при фебрилитет, цефалгия, фарингит, миалгия. На деца над 12 г. и възрастни се предписва в 

доза 1 саше през 4 до 6 h. Съдържимото на 1 саше се разтваря в около 100–150 ml гореща 

вода, разбърква се добре и се изпива. МДД е 4 сашета. Препаратът е противопоказан при 

пациенти с АХ, УЧФ, хипертиреоидизъм, ЗД.         

 

COLDREX NIGHT®  (ATC код: N02BE51) (GlaxoSmithKline Consumer Healthcare) – сироп по 100 

и 160 ml в стъклени флакони (оп. по 1 бр.). В 20 ml се съдържат: парацетамол 1000 mg, 

прометазин 20 mg и декстрометорфан 15 mg. Притежава аналгетично, антипиретично и 

антиалергично действие. Облекчава сухата кашлица във връка с наличието на 

декстрометорфан. Coldrex Nite е показан за облекчаване симптомите при грип и простуда 

през нощта. На възрастни деца над 12 г. се назначава по 15–20 ml (= 3 до 4 чаени лъжички) 

вечер непосредствено преди лягане. На деца от 6 до 12 г. се предписва по 10 ml вечер. 

 

COLDREX NIGHT Hot Rem® (ATC код: N02BE51) (GlaxoSmithKline Consumer Healthcare) – 

прах за перорален разтвор в сашета по (оп. 5 бр.). Всяко саше съдържа 1000 mg 
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парацетамол, 20 mg прометазин и 15 mg декстрометорфан. Притежава аналгетично, 

антипиретично и антиалергично действие. Облекчава сухата кашлица във връка с наличието 

на декстрометорфан. Съдържанието на сашето се разтваря в гореща вода. Прилага се за 

облекчаване на симптомите при простуда и грип през нощта. При възрастни и деца над 12 г. 

се назначава по 1 саше преди лягане.  

 

FERVEFLU ADULTS SUGAR-FREE® (ATC кодове: N02BE51 и R01BA52) (Адифарма ЕАД) – 

прах за приготвяне на перорален разтвор в сашета (оп. 8 бр.). Продуктът съдържа: 500 mg 

парацетамол, 25 mg фенирамин (Н1-блокер) и 200 mg витамин С. Показан за симптоматично 

лечение на КГДП. На възрастни и деца над 15 г. се назначава по 1 прах в 150 ml вода 2 до 3 

пъти на ден. Между два приема интервалът е поне 4 h. 

 

FERVEFLU ANTITUSSIVE® (ATC кодове: N02BE51 и R01BA52) (Адифарма ЕАД) – прах за 

приготвяне на перорален разтвор в сашета (оп. по 8, 10, 20 и 30 бр.). Продуктът съдържа: 500 

mg парацетамол (антипиретичен аналгетик, 200 mg гвайфенезин (бронхоантисептик) и 25 mg 

фенирамин (Н1-блокер). Показан за краткосрочно симтоматично лечение на деца над 12 г. и 

възрастни с простудни и остри вирусни заболявания. Съдържимото на 1 саше се разтваря в 

гореща (но не вряща) вода и се изпива. При необходимост през 5 до 6 h  може да се приема 

по 1 саше. МДД отговаря на 3000 mg парацетамол. 

 

FERVEX (ATC кодове: N02BE51 и R01BA52) 

Fervex Adults® (Bristol-Myers Squibb Kft) – гранули за перорален разтвор за възрастни в 

сашета (оп. 8 бр.). Продуктът съдържа: 500 mg парацетамол, 25 mg фенирамин (Н1-блокер) и 

200 mg витамин С. Fervex Adults Rosberry® (Bristol-Myers Squibb Kft) – гранули за 

перорален разтвор за възрастни с малинов вкус в сашета (оп. 8 бр.). Продуктът съдържа: 

500 mg парацетамол, 25 mg фенирамин (Н1-блокер) и 200 mg витамин С. Fervex children® 

(Bristol-Myers Squibb Kft) – гранули за перорален разтвор за деца в сашета (оп. 8 бр.). 

Продуктът съдържа: 280 mg парацетамол, 10 mg фенирамин (Н1-блокер) и 100 mg витамин С. 

Показания: Симптоматично лечение на КГДП.  

Приложение: Възрастни и деца над 15 г. по 1 саше в 150 ml вода 2 до 3 пъти на ден. 

Препаратът Fervex children се назначава на деца от 6 до 10 г. в доза 1 саше в 100 ml гореща 

или студена вода 2 пъти на ден; от 10 до 12 г. – по 1 саше 3 пъти дневно; от 12 до 15 г. – 1 

саше 4 пъти дневно. Между два приема интервалът е поне 4 h. 

 

FLUDREX® (ATC код: N02BE51) (Химакс Фарма ЕООД) – прах за приготвяне на перорален 

разтвор в сашета (оп. по 6 и 12 бр.). Всяко саше съдържа 500 mg парацетамол, 10 mg 

фенилефрин (алфа-адреномиметик) и 60 mg витамин С. За възрастни симптоматично при 

простудни заболявания. По 1 саше в чаша топла вода 3–4 пъти на ден. Противопоказан при 

заболявания на ССС. 
 

FLUDREX TIMI HOT DRINK FOR KIDS® (ATC код: N02BE51) (Химакс Фарма ЕООД) – прах за 

перорална суспензия в сашета (оп. 12 бр.). В 1 саше има: 300 mg парацетамол, 5 mg 

фенилефрин (H1-блокер) и 20 mg витамин С.    

Показания: Краткосрочно симптоматично лечение на простуда и грип, протичащи с 

фебрилитет, главоболие, фарингеални болки, назална конгестия, синузит, миалгия при деца 

от 6 до 12 г.  

Приложение: От 3 до 4 пъти на ден по 1 саше през интервали от 4 до 6 h. МДД 

парацетамол е 1,8 g (= 6 сашета). Съдържимото на 1 саше се залива с достатъчно 

количество гореща вода, разбърква се добре до неговото хомогенизиране и суспензията се 

изпива. 

Нежелани реакции: Главоболие, замайване, задръжка на урина, ксеростомия, мидриаза, 

хипертония, тахикардия, обрив, уртикария, тромбоцитопения. Противопоказания: 

Свръхчувствителност към продукта, деца < 6 г., УЧФ или тежко УБФ, хипертиреоидизъм, ЗД, 

тежки СС заболявания (вкл. високостепенна АХ), комедикация с ТЦА, МАОИ или бета-

блокери. 

 

FLURAPID® (ATC код: N02BE51) (Фортекс Нутрасютикалс ООД) – прах за приготвяне на 

перорален разтвор в сашета (оп. 8 бр.). Всяко саше съдържа  500 mg парацетамол, 25 mg 
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фенирамин (Н1-блокер) и 200 mg витамин С. Показан за облекчаване на грипоподобни 

симптоми и фебрилитет. На възрастни и деца > 15 г. се назначава в доза от 1 до 4 сашета на 

ден не повече от 5–6 дни. 

 

FLURAPID C® (ATC код: N02BE51) (Фортекс Нутрасютикалс ООД) – капсули, съдържащипо 

200 mg парацетамол, 150 mg витамин С, 25 mg кофеин и 2,5 mg хлорфенамин (Н1-блокер). 

Показан за облекчаване на грипоподобни симптоми и фебрилитет. На възрастни и деца > 12 

г. се назначава в доза от 1–2 капсули от 2 до 3 пъти на ден не повече от 5–6 дни.  

 

GRIPEX® (ATC кодове: N02BE51 и R01BA52) (US Pharmacia Sp. z o. o.) – таблетки, съдържащ 

парацетамол 325 mg, витамин С 30 mg и фенилефрин (алфа-адреномиметик) 10 mg в сашета 

(оп. по 5 и 8 бр). 

Показания: За облекчаване на грипоподобни симптоми, главоболие, мускулни и 

костноставни болки, набъбване на носната лигавица и синусите, възпаление на ГДП.  

Приложение:  На деца над 12 г. и възрастни се предписват в доза по 2 таблетки от 3 до 4 

пъти на ден (МДД – 8 таблетки). На деца от 6 до 12 г. – по 1 таблетка 3 до 4 пъти на ден 

(МДД 4 таблетки). 

Противопоказания: ИБС, неконтролирана АХ, вродена недостатъчност на Г6ФД, остра 

бъбречна или чернодробна недoстатъчност, фенилкетонурия (поради съдържанието на 

аспартам), деца под 6 г. 

 

GRIPEX HOT ACTIVE® (ATC кодове: N02BE51 и R01BA52) (US Pharmacia Sp. z o. o.) – прах 5 

g за приготвяне на перорален разтвор, съдържащ парацетамол 650 mg, витамин С 50 mg и 

фенилефрин (алфа-адреномиметик) 10 mg в сашета (оп. по 5 и 8 бр). 

Показания: За облекчаване на грипоподобни симптоми, главоболие, мускулни и 

костноставни болки, набъбване на носната лигавица и синусите, възпаление на ГДП.  

Приложение: На деца над 12 г. и възрастни се предписват в доза по 1 саше през 4 до 6 h. 

МДД – 4 сашета.  

Противопоказания: ИБС, неконтролирана АХ, вродена недостатъчност на Г6ФД, остра 

бъбречна или ЧН, фенилкетонурия (поради съдържанието на аспартам), деца под 12 г. 

 

GRIPEX HOT ACTIVE FOR KIDS (ATC код: N02BE51) (US Pharmacia Sp.z.o.o.) – прах за 

приготвяне на перорален разтвор в сашета (оп. по 6 и 12 бр.). Всяко саше съдържа: 

парацетамол 300 mg, фенилефрин 5 mg и витамин С 20 mg. 

Показания: За краткосрочно (до 3 дни) облекчаване на грипоподобни симптоми, 

главоболие, фебрилитет, мускулни и костноставни болки, набъбване на носната лигавица и 

синусите, възпаление на ГДП при деца от 6 до 12 г.  

Приложение: По 1 саше през 4 до 6 h. МДД – 6 сашета. Прахът от всяко саше се разтваря 

в около 100 ml гореща вода и се разбърква добре до неговото хомогенизиране. 

Противопоказания: ЧН, АХ, некомпенсиран хипертиреоидизъм, комедикация с МАОИ, 

деца < 6 г. 

 

GRIPEX HOT ACTIVE MAX® (ATC кодове: N02BE51 и R01BA52) (US Pharmacia Sp. z o. o.) – 

прах за приготвяне на перорален разтвор, съдържащ парацетамол 1000 mg, витамин С 100 

mg и фенилефрин (алфа-адреномиметик) 12.5 mg в сашета (оп. по 5, 8, 10 и 12 бр). 

Показания За облекчаване на грипоподобни симптоми, главоболие, мускулни и 

костноставни болки, набъбване на носната лигавица и синусите, възпаление на ГДП.  

Приложение:  На деца над 12 г. и възрастни се предписват в доза по 1 саше през 6 h. 

МДД – 4 сашета.  

Противопоказания: ИБС, неконтролирана АХ, вродена недостатъчност на Г6ФД, остра 

бъбречна или ЧН, фенилкетонурия (поради съдържанието на аспартам), деца пос 12 г.  

 

GRIPEX MAX® (ATC кодове: N02BE51 и R01BA52) (US Pharmacia Sp. z o. o.) – филмирани 

таблетки, съдържащ парацетамол 500 mg, витамин С 30 mg и фенилефрин (алфа-

адреномиметик) 15 mg в сашета (оп. по 5 и 8 бр). 

Показния: За облекчаване на грипоподобни симптоми, главоболие, мускулни и 

костноставни болки, набъбване на носната лигавица и синусите, възпаление на ГДП.  
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Приложение: На възрастни се предписват в доза по 1 до 2 таблетки от 3 до 4 пъти на ден 

(МДД – 8 таблетки). На деца над 12 г. – по 1 таблетка 3 до 4 пъти на ден (МДД 4 таблетки). 

Противопоказания: ИБС, неконтролирана АХ, вродена недостатъчност на Г6ФД, остра 

бъбречна или ЧН, фенилкетонурия (поради съдържанието на аспартам), деца под 12 г. 

 

GRIPOFEN® (ATC код: N02BE51) (Софарма АД) – капсули (оп. 10 бр.), съдържащи по 200 mg 

Paracetamol, 150 mg Ascorbic acid, 25 mg Coffeine, 2,5 mg Chlorphenamine. Показан като 

симптоматично средство при грип и простудни заболявания. При възрастни се назначава 

орално по 1 капсула 3 до 4 пъти на ден. Деца над 12 г. с т. м. над 40 kg приемат по 1 капсула 

1–2 пъти дневно. Лечението не трябва да превишава 5 дни. 

 

GRIPOMED Cold & Flu® (ATC кодове: N02BE51 и R01BA52) (Medochemie Ltd) – таблетки, 

съдържащи по 325 mg парацетамол, 15 mg певдоефедрин и 1 mg хлорфенамин (оп. по 10, 20 

и 30 бр.). 

Показания: За облечаване на симптоми на грип и настинка. 

Приложение: Дозата за възрастни е 1–2 таблетки през 6 h, а МДД са 6 таблетки. За деца 

над 12 г. – по 1 таблетка на 6 h (МДД 6 таблетки); от 6 до 11 г. – по 1 таблетка на 6 h 

(максимално до 3 таблетки на ден). 

Противопоказания: Свръхчувствителност към съставките, ЗД, АХ, ИБС, тежки черно-

дробни и бъбречни заболявания, лечение с МАОИ през последните 2 седмици. 

 

GRIPPOSTAD C® (ATC код: N02BЕ51) (Stada Arzneimittel AG) – капсули, съдържащи 

парацетамол 200 mg, аскорбинова киселина 150 mg, кофеин 25 mg и хлорфенамин (H1-

блокер) 2,5 mg (оп. 10 бр.). ▲Притежава аналгетична, антипиретична, антиалергична и 

известна имуностимулираща и психостимулираща активност.  

Показания: Грип и остри КГДП.  

Приложение. На възрастни се назначава по 1 до 2 капсули 1 до 3 пъти на ден.  

Нежелани реакции: Рядко – безсъние (поради съдържанието на кофеин), 

тромбоцитопения и левкопения (свързани със съдържанието на парацетамол), 

атропиноподобни НЛР (поради съдържанието на хлорфенамин), в единични случаи – 

алергични реакции (оток на лицето, диспнея, гадене, изпотяване, артериална хипотония, 

колапс); при предозиране – УЧФ или УБФ. Противопоказания: Тясноъгълна глаукома, ДХП, 

анемия, генетично детерминирана глюкозо-6-фосфатна недостатъчност, повишена 

чувствителност към някоя съставка на препарата, хепатит, тежки увреждания на бъбреците, 

комедикация с миелотоксични средства (хлорамфеникол, аминофеназон*, цитостатици). 

 

HUMEXGRIPPE® (се съдържат: парацетамол 500 mg и псевдоефедрин (алфа-агонист) 60 mg, 

а в 1 капсула съответно парацетамол 500 ATC кодове: N02BE51 и R01BA52) (Lab. Urgo) – 

таблетки за през деня (оп. 12 бр.) и капсули за през нощта (оп. 4 бр.). В 1 таблетка mg и 

хлорфенамин (Н1-блокер) – 4 mg.  

Показания: За краткотрайно симптоматично лечение на простудни заболявания, 

свързани с главоболие, фебрилитет и остър ринит. 

Приложение: При възрастни и деца над 15 г. се предписва по 1 таблетка сутрин (и ако е 

необходимо по 1 таблетка на обед и вечер) по веме на хранене. Вечер преди лягане се 

приема само 1 капсула. Между два приема на препарата най-малкият интервал е 4 h. 

Противопоказания: Свръхчувствителност към съставките, ЗД, АХ, ИБС, тежки 

чернодробни и бъбречни заболявания, лечение с МАОИ през последните 2 седмици. 

 

INFLUDEX® (ATC кодове: N02BE51 и R01BA52) (Софарма АД) – сироп 120 ml в стъклена 

бутилка (оп. 1 бр. с мерителна чашка). В 10 ml сироп се съдържат 330 mg парацетамол, 20 

mg псевдоефедрин, 10 mg декстрометорфан и 1.3 mg хлорфенирамин. ▲Инфлудекс 

проявява антипиретичен, аналгетичен, назално деконгестивен, антитусивен и 

антихистаминен ефект.  

Показания: КГДП и други простудни заболявания, придружени от остър ринит, кихане, 

суха кашлица, фебрилитет, слабо изразени болки в гърлото, главоболие, леки до умерена 

артралгия и/или миалгия.  

Приложение: На възрастни и деца над 12 г. се препоръчва в доза 20 ml/6 h (но не повече 

от 4 пъти); на деца от 6 до 12 г. − по 10 ml/6 h (но не повече от 4 пъти на ден). 



 39 

Продължителността на симптоматичната терапия с Инфлудекс при възрастни е до 7 дни, а 

при деца − до 5 дни. В случай, че в разстояние на 72 h симптомите не се облекчат, е 

необходима преоценка на състоянието и терапията. 

Взаимодействия: Комедикация с МАОИ, М-холинолитици, бета-блокери, анксиолитици 

или алкохол.  

Нежелани реакции: Тахикардия, ритъмни нарушения, тромбоцитопения, гранулоцито-

пения, тремор, главоболие, световъртеж, акомодационни смущения, ксеростомия, промени в 

артериалното налягане, при предозиране − повишаване плазмените нива на аминотрансфе-

разите и удължаване на протромбиновото време. 

Противопоказания: Свръхчувствителност към съставките на препарата; неконтролирана 

АХ (поради съдържанието на алфа-адреномиметика псевдоефедрин), тежко УЧФ или УБФ, 

хронични белодробни заболявания, кашлица с обилна експекторация, глаукома, 

хипертиреоидизъм, ДХП с микционни нарушения; деца под 6 г. Инфлудекс не се препоръчва 

при бременност и в периода на лактация. 

 

PARACETAMOL – INN (АТС код: N02BE01)  

●Acetaminophen (FDA). ●Calpol™ (McNeil Prducts Ltd.) – перорална суспензия за бебета 

с концентрация 120 mg/5 ml (= 24 mg/ml) в стъклени бутилки по 100 ml (оп. 1 бр., с мерителна 

лъжичка от бяла пластмаса). ●Calpol™ 6+ (McNeil Prducts Ltd.) – перорална суспензия за 

деца от 6 до 12 г. с концентрация 250 mg/5 ml (= 50 mg/ml) в стъклени бутилки по 100 ml (оп. 1 

бр., с мерителна лъжичка). ●Daleron® (KRKA, d.d., Novo Mesto) – перорална суспензия с 

концентрация 24 mg/ml във флакони по 100 ml (оп. 1 бр.); таблетки 500 mg (оп. 12 бр.). 

●Еfferalgan® (Bristol Mayers Squibb Kft.) – свещички по 80, 150 и 300 mg (оп. по 10 бр.); 

шумящи таблетки 500 mg (оп. по 16 бр.). ●Еfferalgan Pediatric® 3% (Bristol Mayers Squibb Kft.) 

– перорален разтвор с концентрация 30 mg/ml във флакони по 90 ml (оп. 1 бр.). ●Grippostad 

Hot Drink® (Stada Arzneimittel AG) – прах 600 mg в сашета (оп. по 5 и 10 бр.). ●Jectamol® 

(Phos Phara Ltd) – концентрат за инфузионен разтвор 1000 mg/6.7 ml в стъклени ампули (оп. 3 

бр.). ●Jectamol Plus® (Phos Phara Ltd) – разтвор 4 ml за интрамускулно инжектиране, 

съдържащ 600 mg працетамол и 20 mg лидокаин в стъклени ампули (оп. 3 бр.). ●Panadol™ 

(GlaxoSmithKline Consumer Healthcare) – филм-таблетки 500 mg (оп. по 2, 12, 24, 48 и 96 бр.). 

●Panadol baby™ (GlaxoSmithKline Consumer Healthcare) – перорална суспензия 24 mg/ml (= 

120 mg/5 ml) в стъклени бутилки по 100, 200 и 300 ml (оп. по 1 бр. с пластмасова мерителна 

лъжичка); свещички 125 mg (оп. по 5 и 10 бр.). ●Panadol baby™ (GlaxoSmithKline Consumer 

Healthcare) – перорална суспензия 24 mg/ml (= 120 mg/5 ml) с ягодов аромат в бутилки по 100 

и 200 ml (оп. по 1 бр.). ●Panadol Junior™ (GlaxoSmithKline Consumer Healthcare) – свещички 

250 mg (оп. по 5 и 10 бр.). ●Panadol Optizorb™ (GlaxoSmithKline Consumer Healthcare) – 

филм-таблетки 500 mg (оп. по 12, 16, 24, 30 и 32 бр.). Продуктът съдържа дезинтеграционна 

система, ускоряваща разтварянето на таблетките и скъсяваща времето на проява на ефекта. 

●Panadol Rapide™ (GlaxoSmithKline Consumer Healthcare) – филмирани тaблетки 500 mg (оп. 

по 10, 14 и 20 бр.). ●Panadol Soluble™ (GlaxoSmithKline Consumer Healthcare) – разтворими 

във вода таблетки 500 mg (оп. по 12, 24 и 48 бр.). ●Paracedol®  (Софарма АД) – перорална 

суспензия с концентрация 120 mg/5 ml в тъмно-кавява стъклена бутилка  по 120 ml (оп. 1 бр. 

плюс градуирана мерителна пластмасова спринцовка). ●ParaCeta® („Чайкафарма” АД) – 

таблетки 500 mg (оп. 10 бр.). ●ParacetaMAX® granules (Actavis Group PTC ehf.) – гранули, 

съдържащи по 250 и 1000 mg парацетамол в алуминиеви сашета (оп. по 10 и 20 бр.); гранули 

с аромат на ягода и ванилия в алуминиеви  сашета, съдържащи 500 mg парацетамол (оп. по 

10 и 20 бр.); гранули с аромат на капучино в алуминиеви сашета, съдържащи 500 mg 

парацетамол (оп. по 10 и 20 бр.). Гранулите се приемат направо в устата върху езика и се 

поглъщат без вода. Вода може да се пие след това за изплакване на устата. Продуктът не 

трябва да се приема след хранене. ●ParacetaMAX® Kids (Actavis Group PTC ehf.) – 

перорален разтвор 2,4% съответно по 60, 100, 120, 150, 200 и 300 ml в тъмни стъклени 

бутилки (оп. по 1 бр., с градуирана през 0,25 ml спринцовка за перорално дозиране). 

●ParacetaMAX® tablets (Actavis Group PTC ehf.) – филм-таблетки по 250, 500 и 1000 mg (оп. 

по 10, 20, 30 и 50 бр.). ●Paracetamol Accord® (Accord Healthcare Ltd) – таблетки 500 mg (оп. 

по 8, 10, 12, 16, 20, 24, 30, 32 и 50 бр.). ●Paracetamol Actavis® (Actavis Group PTC ehf.) – 

инфузионен разтвор 1% 100 ml в стъклен флакон (оп. по 10 и 12 бр.). ●Paracetamol 

Adipharm® (Адифарм ЕАД) – таблетки 500 mg (оп. по 10 и 20 бр.). ●Paracetamol B. Braun® 

(B. Braun Melsungen AG) – инфузионен разтвор 1% съответно по 10, 50 и 100 ml в 
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полиетиенови бутилки (оп. по 10 бр.). ●Paracetamol Ecopharm® ("Екофарм Груп" АД) – 

таблетки 500 mg (оп. по 10 и 20 бр.). ●Paracetamol Inbiotech® (Инбиотех ООД) – таблетки 

500 mg (оп. по 10 и 20 бр.). ●Paracetamol Kabi® (Фрезениус Каби България ЕООД) – 

инфузионен разтвор 1% съответно по 50 и 100 ml в стъкленни флакони (оп. по 1, 10, 12 и 20 

бр.) и инфузионни сакове (оп. по 20, 50 и 60 бр.). ●Paracetamol Panpharma® (Panmedica) – 

инфузионен разтвор 1% съответно по 10, 50 и 100 ml в стъклени флакони (оп. по 10 бр.) и по 

100 ml в инфузионни сакове (оп. по 10 бр.). ●Paracetamol Pharma® (Фарма АД) – таблетки 

500 mg (оп. по 10 и 20 бр.). ●Paracetamol Ratiopharm® (Ratiopharm GmbH) – таблетки по 500 

и 1000 mg (оп. по 10, 20, 30, 40 и 100 бр.). ●Paracetamol Rockspring® (Rockspring Healtcare 

Ltd) – таблетки 1000 mg (оп. по 8 и 16 бр.). ●Paracetamol Rompharm® (S.C. Rompharm Co 

S.R.L.) – инфузионен разтвор 1% 100 ml в бутилки (оп. 1, 10 и 12 бр.). ●Paracetamol 

Sopharma® (Софарма АД) – таблетки 500 mg (оп. по 10, 20 и 400 бр.); сироп с концентрация 

24 mg/ml (= 120 mg/5 ml) в стъклен флакони по 125 ml (оп. 1 бр. с мерителна чашка). 

●Parafizz® (Cipla Europe NV) – ефервесцентни таблетки по 500 и 1000 mg (оп. по 8, 10, 12, 16, 

20, 24 и 32 бр.). ●Perfalgan® (Bristol-Mayers Squibb Kft) – инфузионен разтвор с концентрация 

10 mg/ml в безцветни стъклени флакони по 10, 50 и 100 ml (оп. по 12 бр.). ●Supofen® (Lab. 

Basi) – перорална суспензия 40 mg/ml в стъклена бутилка с обем 85 ml с градуирана през 

0,25 ml пластмасова дозираща спринцовка (оп. 1 бр.). ●Tachipirin® (Анжелини Фарма 

България ЕООД) – таблетки 1000 mg (оп. по 6, 8, 12 и 16 бр.). ●Tylol® (Нобел Фарма EООД) – 

перорална сиропирана суспензия 120 mg/5 ml в бутилки по 100 ml с мерителна лъжичка с 

вместимост 5 ml (оп. 1 бр.). ●Tylol® 6+ (Нобел Фарма EООД) – перорална 250 mg/5 ml в 

бутилки по 100 ml с мерителна лъжичка с вместимост 5 ml (оп. 1 бр.). ▼МПК на парацетамол 

се измерва 30 до 120 min след неговото орално приложение. Парацетамол се метаболизира 

почти напълно в черния дроб и се отделя с урината под формата на глюуронид и сулфатни 

съединения и само около 1% до 4% се отделя в непроменен вид. При възрастни превалира 

глюкуроконюгацията, а при деца под 12 г. преобладава сулфатна конюгация. Плазменият 

полуживот на препарата е дозозависим и варира от 1 до 4 h, а СПП – от 20% до 50%. ТПК на 

парацетамола варира от 5 до 20 mcg/ml, а токсичната е над 200 mcg/ml. Около 5% от 

приложената доза парацетамол претърпява биотрансформация при участие на CYP2E1 и 

CYP1A2 с образуване на хепатотоксичния метаболит N-ацетил-пара-бензоквинон имин 

(NAPQI). При нормално съдържание на глутатион − мощен ендогенен антиоксидант, в черния 

дроб NAPQI се превръща в нетоксични крайни метаболити (меркаптурова киселина и 

цистеинови конюгати). При предозиране на парацетамол обаче поради насищане на 

механизмите на глюкуроконюгиране и сулфатиране, приетата доза се метаболизира главно 

чрез окисление от CYP2E1 и CYP1A2, глутатионът се оказва недостатъчен и 

хепатотоксичността, а също и нефротоксичността на парацетамол нарастват. ▲Парацетамол 

(ацетаминофен) проявява аналгетичен и антипиретичен ефект. Инхибира простагландиновия 

синтез по механизъм, различен от този на НСПВЛ. За синтезата на простагландини като 

ко-фактори за действието на COX са необходими ендопероксиди. Парацетамол блокира 

COX-3 и намалява тяхната концентрация главно в тъкани, където тя е по принцип ниска 

(например в мозъка). Във възпалени тъкани (особено в присъствие на гной) пероксидната 

концентрация е много висока и парацетамол е неефективен. При хиперпирексия 

парацетамол блокира простагландин-синтазата в хипоталамуса. Препаратът повишава 

болковия праг. При плазмени концентрации ≥ 0,07 mmol/l (= 10,6 mcg/ml) той предизвиква 

достатъчна аналгезия при 75% от децата с постоперативна болка след тонзилектомия.  

Показания: Главоболие, зъбобол, миалгия, артралгия и остеалгия от различно естество, 

дисменорея, фебрилитет, грип и грипоподобни състояния, състояние след стоматологични 

процедури и хирургични интервенции, пациенти с доказана алергия към салицилати. 

Парацетамол е лекарство на избор като антипиретик и аналгетик при деца. Той може да се 

препоръчва за прилагане на бебета от третия месец, а спорде FDA и – по-рано. Ефективен е 

при зъбна болка (вкл. при прорастване на зъби), постваксинална болка и фебрилитет, болка 

в ухото/перфорация на тъпанчето, болка при тонзилофарингит, главоболие/мигрена, 

постоперативна болка след тонзилектомия и др. При СН приемането на НСПВЛ (диклофенак, 

индометацин и др.) може да влоши хода на заболяването, особено у болни със 

съществуващи сърдечни проблеми и тези, подложени на антихипертензивна терапия. 

Допуска се, че в това отношение коксибите (селективните COX-2 инхибитори) могат да бъдат 

дори по-рискови. Парацетамол е подходящият аналгетик и антипиретик, вкл. при СС болни. 

Ацетисалициловата киселина и другите НСПВЛ могат да предизвикат потенциални 
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животозастрашаващи астматични пристъпи у пациенти с Aspirin-индуцирана астма (AIA), 

което може да се установи само с aspirin-чувствителен тест. Пациенти с AIA трябва да 

избягват Aspirin и други НСПВЛ. Повечето хора с AIA обаче при показания могат безопасно 

да приемат paracetamol в ДД до/или 1000 mg. По-високи ДД paracetamol при тези болни могат 

да предизвикат реакция, но тя обикновено е слаба и краткотрайна и се наблюдава само при 

пациенти, изключително чувствителни към Aspirin. Paracetamol се смята за аналгетик на пръв 

избор при пациенти с бронхиална астма. При ПНВ  обикновено са особено уязвими към НЛР 

вследствие приема на НСПВЛ, тъй като е по-вероятно те да се нуждаят от аналгетик (напр. 

при остеоартроза); да имат здравословни проблеми като АХ, ССЗ, бъбречни проблеми; да 

приемат едновременно и други лекарства (напр. антихипертензивни, антикоагуланти). 

НСПВЛ трябва да се използват с внимание при ПНВ. Paracetamol е аналгетик на избор за 

облекчаване на слаба до умерена ставно-мускулна болка при такива болни. 

Рискова категория за бременност: C (FDA, 2015).  

Рискова категория за кърмене: L1. 

Приложение: На възрастни орално се назначава от 500 до 1000 mg 3–4 пъти на ден. МДД 

парацетамол е 3 g p.o. (по FDA – 4 g). Оралната ЕД парацетамол за деца под 12 г. варира от 

10 до 15 mg/kg. При необходимост тя може да се прилага през интервали не по-кратки от 4 h, 

като максималният брой приеми за едно денонощие е пет. Парацетамол не трябва да се 

прилага на деца по-дълго от 3 дни. Парацетамол се въвежда под форма на 15-минутна 

инфузия за краткосрочно лечение на умерена болка (най-често постоперативна) и 

фебрилитет в следните ЕД (които може да се повторят до 4 пъти през 6 h в рамките на 24 h): 

бебета с т.м. до 10 kg – 7,5 mg/kg (= 0.75 ml 1% разтвор/kg); деца с т.м. над 10 до 33 kg – 15 

mg/kg (= 1,5 ml 1% разтвор/kg); с т.м. над 33 до 50 kg – 15 mg/kg (= 1.5 ml 1% разтвор/kg); 

деца и възрастни над 50 kg – 1000 mg (= 100 ml). МДД за бебета с т.м. до 10 kg е 30 mg/kg. 

МДД за деца с т.м. над 10 до 33 kg е 60 mg/kg (но не повече 1500 mg). МДД за деца с т.м. над 

33 и до 50 kg е 60 mg/kg (но не повече 2500 mg). МДД за деца и възрастни с т.м. над 50 kg е 

3000 mg. Опаковките от 10 ml са предназначени за бебета под 10 kg, тези от 50 ml са за деца 

под 33 kg, а от 100 ml – за деца и възрастни над 33 kg.  

 

Таблица N8. Дозиране на парацетамол под форма на свещички при деца 

 

Теелесна маса Възраст Дозиране МДД 

5 до 10 kg 2 до 24 мес. 80 mg/6 h 320 mg 

10 до 15 kg 24 до 36 мес. 150 mg/6 h 600 mg 

15 до 30 kg 3 до 9 г. 300 mg/6 h 1200 mg 

 

Взаимодействия: Парацетамол потенцира ефекта на дикумароловите антикоагуланти. 

Резорбцията на paracetamol в СЧТ се повишава от metoclopramide и се понижава от 

scopolamine*. Paracetamol, приложен едновременно с МАОИ, може да предизвика състояние 

на свръхвъзбуда и фебрилитет. Рифампицин, антиконвулсантите и хипнотиците, както и 

алкохол, комбинирани с paracetamol могат да причинят ЧН. При пациенти с БН, ако 

парацетамол се приложи едновременно с НСПВЛ, може да се предизвика влошаване на 

състоянието. Рифампицинът, АЕЛ, хипнотиците и алкохолът в комбинация с парацетамол 

могат да причинят ЧН. При пациенти с БН, ако парацетамолът се приложи едновременно с 

НСПВЛ, може да се предизвика влошаване на състоянието.  

Нежелани реакции: Кожни обриви (рядко), гадене, повръщане, много рядко – тромбоцито-

пения и агранулоцитоза (за което обаче няма сигурни данни, че се дължат на парацетамола); 

хепато- и нефротоксичност. МДД парацетамол за възрастни е 4 g. При предозиране на 

препарата в първите 24 h се наблюдават: бледост, гадене, повръщане, анорексия, коремна 

болка. Предполага се, че ако плазмените концентрации на парацетамол се задържат над 200 

mcg/ml в продължение на 4 h или 50 mcg/ml в продължение на 12 h се развива чернодробно 

увреждане, което се манифестира 12 до 48 h след приемане на препарата. Съобщава се за 

аномалии в метаболизма на глюкозата и метаболитна ацидоза. При ДД над 150 mg/kg (около 

10 g еднократно) парацетамол чернодробното увреждане може да прогресира до енцефало-

патия, кома и смърт. Възможно е да се развие и некроза на бъбречните тубули дори при 

отсъствието на тежко чернодробно увреждане. Има съобщения и за сърдечни ритъмни 

нарушения и панкреатит. Острата интоксикация с парацетамол се дължи главно на 

натрупването в организма на неговия високо реактивоспособен метаболит NABQI, който 
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не може да бъде елиминиран от с ендогенния донор на тиолови (SH-) групи глутатион 

поради изчерпване на последния. Рискът от парацетамолoва интоксикация се повишава 

значително у пациенти, приемащи лекарства ензимни индуктори (фенитоин, фенобарбитал, 

рифампицин), хепатотоксични или нефротоксични медикаменти, алкохол, чернодробно или 

бъбречно увреждане, непълноценно хранене (осбено при хроничен алкохолизъм, bulimia 

neurosa, СПИН). За развиваща се чернодробна интоксикация в случая INR е по-важен 

показател в сравнение с плазмените нива на билирубина и чернодробните ензими. 

Бъбречното увреждане е по-добре да се оценява по плазмените концентрации на креатинин, 

а не на урея (която се метаболизира в черния дроб). Въпреки липсата на ранни симптоми, 

пациентите трябва да бъдат насочени към токсикологичните центрове възможно по-рано, 

като на всеки, приел ≥7,5 g парацетамол в предшестващите 4 h, бързо трябва да се направи 

стомашна промивка с медицински въглен. Прилагането на донори на SH-групи като 

метионин или ацетилцистеин, може да има положителен ефект в първите 48 до 72 h. 

Ендогенният донор на тиолови (SH-) групи глутатион е неефективен, защото има 

незначителна клетъчна пенетрация. Първата доза ацетилцистеин е натоварваща (140 mg/kg 

p.o.), след което той се прилага по 70 mg/kg/4 h p.o. (понякога от 15 до 17 пъти през първите 

72 h). Антидотното лечение с N-ацетилцистеин e най-ефективно, ако стартира до 8 h след 

остро отравяне с парацетамол. Около 48% пациентите, приели ацетилцистеин, развиват 

различни по тежест анафилактични реакции, които в 0,5% могат да имат фатален изход. По 

тази причина токсикологът трябва да разполага със свободен венозен източник и ефективни 

антиалергични лекарства (ГКС, бета-адреномиметици и др.) още от самото начало на 

антидотната терапия! Противопоказания: Доказана алергия към paracetamol или някоя от 

неговите съставки, остра чернодробна и БН, дефицит на Г6ФД, алкохолизъм, прием на 

нискокалорична храна. 

 

PARACETAMOL & ASCORBIC ACID & DEXTROMETHORPHAN  

(ATC кодове: N02BE51 и R01BA52) 

●Daleron COLD® 3 (KRKA, d.d., Novo Mesto) – таблетки (оп. по 30 бр.), съдържащи 

paracetamol, pseudoephedrine и dextromethorphan. ●Efferalgan Vitamin C® (Bristol-Myers 

Squibb Kft) – ефервесцентни таблетки, съдържащи Paracetamol 330 mg и Ascorbic acid 200 mg 

(оп. 20 бр.). ▲Комбинираните препарати, съдържащи парацетамол и витамин C, имат 

аналгетичен и антипиретичен ефект с продължителност 3–4 h. 

Показания: Фебрилитет при инфекциозни заболявания; главоболие, зъбобол, болезнени 

медицински и зъбни процедури; невралгия. 

Приложение: При възрастни трябва да се разтваря съдържимото на 1 саше в 150 ml 

гореща вода и получената суспензия се изпива, докато е гореща. Лекарствената форма за 

деца се прилага като съдържимото на 1 саше се разтвори в 50 ml гореща вода. 

Противопоказания: Свръхчувствителност към препарата; тежки чернодробни и/или 

бъбречни увреждания. 

 

PARACETAMOL & COFFEINUM (ATC код: N02BE51) 

●Panadol Extra™ (GlaxoSmithKline Conumer Healthcare) – филм-таблетки, съдържащи 500 

mg парацетамол и 65 mg кофеин (оп. по 12, 24 и 96 бр.). ●Panadol Extra Optizorb™ 

(GlaxoSmithKline Conumer Healthcare) – филм-таблетки, съдържащи 500 mg парацетамол и 65 

mg кофеин (оп. по 12 и 24 бр.). Продуктът съдържа дезинтеграционна система, ускоряваща 

разтварянето на таблетките и скъсяваща времето на проява на ефекта. ●Paracetamol 

Extra™ (Химакс Фарма ЕООД) – прах 3 g за перорален разтвор в сашета, съдържащи 500 mg 

парацетамол и 65 mg кофеин (оп. по 6 и 20 бр.). ●Tylol Plus® (Нобел Фарма EООД) – 

таблетки, съдържащи 500 mg парацетамол и 30 mg кофеин (оп. по 12, 16, 24 и 96 бр.).  

Показания: Главоболие, мигрена, зъбобол, невралгия, миалгия, дисменорея; фебрилитет. 

Приложение: На възрастни се препоръчва в доза 1–2 таблетки 1 до 4 пъти на ден. МДД е 

8 таблетки.  

Нежелани реакции: Кожни обриви (рядко), гадене, безсъние, безспокойство. 

 

PARACETAMOL & DIPHENHYDRAMINE – INN (АТС кодове: N02BE01 и R06AA02)  

●ParacetaMax Night (Actavis Group PTC ehf) – филмирани таблетки, съдържащи 500 mg 

парацетамол и 25 mg дифенхидрамин хидрохлорид (оп. по 8, 12, 16, 24 и 50 бр.). 
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▲Парацетамол е антипиретичен аналгетик, а дифенхидрамин е Н1-блокер от първо 

поколение със седативна и М-холинолитична активност. 

Показания: Краткосрочно симптоматично облекчаване на свързана с настинка или грип 

болка преди лягане, миалгия, лумбалгия, спиналгия, главоболие, водеща до безсъние болка 

при менструация. 

Приложение: При възрастни деца ≥ 16 г. се назначава в доза 2 таблетки около 20 min 

преди лягане. За деца от 12 до 15 г. ParacetaMax Night се прилага по 1 таблетка вечер 20 min 

преди лягане. 

Предупреждения и предпазни мерки: Парацетамол-съдържащи препарати се прилага с 

повишено внимание при чернодробно увреждане, хроничен алкохолизъм, КК ≤ 50 ml/min, 

фамилна нехемолитична жълтеница (синдром на Жилбер), дефицит на Г6ФД, хемолитична 

анемия, недостиг на глутатион, дехидратация, хронично недохранване, т.м. < 50 kg.  

Нежелани реакции: От страна на парцетамола – тромбоцитопения, кожен обрив, 

агранулоцитоза, бронхоспазъм, чернодробна дисфункция; от страна на Н1-блокера 

дифенхидрамин – умора, обърканост, безпокойство, пародксална възбуда, седация, 

сънливост, конвулсии, нарушено внимание, главобилие, замъглено зрение, тахикардия, 

палпитации, ксеростомия, гадене, повръщане, задръжка на урина. Противопоказания: 

Свръхчувствителност към продукта, порфирия, закритоъгълна глаукома, деца под 12 г. 

 

PARACETAMOL & PHENIRAMINE & PHENYLEPHRINE (ATC кодове: N02BE51 и R01BA52) 

●Theraflu Cold and Flu Extra Strength® (GSMK Consumer Health) – прах за приготвяне на 

перорален разтвор в сашета (оп. 10 бр.). Всяко саше съдържа: парацетамол – 650 mg, 

фенирамин 20 mg и фениелфрин 10 mg. Дозата за деца над 12 г. и възрастни е 1 саше през 4 

до 6 часа, като МДД са 3 сашета. Съдържимото на 1 саше се разтваря в около 250 ml гореща 

вода и се изпива, докато е топло. Терапията е симптоматична и не трябва да продължава 

повече от 5 дни. Продуктите са противопоказани при тежки ССЗ, заболявания на черния 

дроб, бъбреците или белите дробове; дефицит на Г6ФД; комедикация с МАОИ. 

 

PARACETAMOL & PHENYLEPHRINE (ATC кодове: N02BE51 и R01BA52) 

●Influbene® 500 mg/12.2 mg (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – прах за приготвяне 

на перорален разтвор в сашета (оп. по 6, 8, 10 и 12 бр.). Всяко саше съдържа: парацетамол 

(антипиретичен аналгетик) – 500 mg и фениелфрин (алфа-адреномиметик) 12.2 mg. 

●Influbene® 1000 mg/12.2 mg (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – прах за приготвяне на 

перорален разтвор в сашета (оп. по 10 и 20 бр.). Всяко саше съдържа: парацетамол 1000 mg 

и фениелфрин 12.2 mg.●Lekadol plus® 500 mg/12.2 mg (Sandoz d.d.) – прах за приготвяне на 

перорален разтвор в сашета,  съдържащ 500 mg парацетамол и 12,2 mg фенилефрин (оп. по 

6, 10 и 20 бр.). ●Lekadol plus® 1000 mg/12.2 mg (Sandoz d.d.) – прах за приготвяне на 

перорален разтвор в сашета, съдържащ 1000 mg парацетамол и 12,2 mg фенилефрин (оп. 10 

бр.). ●ParacetaMAX Grip® 500 mg/12.2 mg (Actavis Group PTC ehf.) – прах за приготвяне на 

перорален разтвор, съдържащ 500 mg парацетамол и 12,2 mg фенилефрин в сашета (оп. по 

5, 6, 8, 10, 12, 16 и 20 бр.). ●Paracetamol Plus Ratiopharm® 1000 mg/12.2 mg (Ratiopharm 

GmbH) – прах за приготвяне на перорален разтвор в сашета (оп. по 10 и 20 бр.). ●Paralen 

Grip Hot Drink® 650 mg/10 mg (Zentiva k.s.) – прах за перорален разтвор в сашета (оп. 5, 6, 10 

и 12 бр.). ●Tantum flu lemon taste® 600 mg/10 mg (Анджелини Фарма България ЕООД) – 

прах за приготвяне на перорален разтвор с вкус на лимон в сашета (оп. по 10 и 16 бр.). Всяко 

саше съдържа: парацетамол (антипиретичен аналгетик) – 600 mg и фениелфрин (алфа-

адреномиметик) 10 mg. ●Tantum flu lemon-honey taste® 600 mg/10 mg (Анджелини Фарма 

България ЕООД) – прах за приготвяне на перорален разтвор с вкус на лимон и мед в сашета 

(оп. по 10 и 16 бр.). Всяко саше съдържа: парацетамол (антипиретичен аналгетик) – 600 mg и 

фениелфрин (алфа-адреномиметик) 10 mg. ●Tantum flu orange taste® 600 mg/10 mg 

(Анджелини Фарма България ЕООД) – прах за приготвяне на перорален разтвор с вкус на 

портокал в сашета (оп. по 10 и 16 бр.). Всяко саше съдържа: парацетамол (антипиретичен 

аналгетик) – 600 mg и фениелфрин (алфа-адреномиметик) 10 mg. ●Vicks Active Max 1000 

mg/12,2 mg ("Тева Фармасютикълс България" ЕООД) – прах за приготвяне на перорален 

разтвор в сашета (оп. 5 и 8 бр.). В 1 саше се съдържат: парацетамол – 1000 mg и 

фениелфрин 12.2 mg.  

Показания: За облекчаване на симптоми на грип и простуда при възрастни и деца > 16 г.  
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Приложение: На възрастни се препоръчва 1 саше, чието съдържимо се разтваря в 

гореща вода, 1 до максимум 3 пъти на ден. 

Противопоказания: Свръхчувствителност към парацетомол или фенилефрин, ИБС, АХ, 

хипертироидизъм, тежко УЧФ, комедикация с ТЦА или МАОИ през последните 14 дни.  

 

PARACETAMOL & PHENYLEFRINE & ASCORBIC ACID (ATC код: N02BE51) 

●Fludrex Timi Hot Drink for Kids® (Химакс Фарма ЕООД) – прах за перорална суспензия в 

сашета (оп. 12 бр.). В 1 саше има: 300 mg парацетамол (антипиретичен аналгетик), 5 mg 

фенилефрин (H1-блокер) и 20 mg витамин С. ●Gripex HotActive Kids (US Pharmacia Sp.z.o.o.) 

– прах за приготвяне на перорален разтвор в сашета (оп. по 6 и 12 бр.). Всяко саше съдържа: 

парацетамол 500 mg, фенилефрин 5 mg и витамин С 20 mg. 

Показания: Краткосрочно облекчаване симптоми на на фебрилитет, главоболие, болки 

във гърлото, назална конгестия, синузит, миалгия при деца от 6 до 12 г.. 

Приложение: По 1 саше 3 до 4 пъти на ден (през интервли от 4 до 6 h). МДД 1800 mg (= 6 

сашета). Минамлният дозов интервал е 4 h, а максималната продължителност на лечение е 3 

дни. 

Противопоказания: Деца < 6 г., бъбречно или чернодробно увреждане, високостепенна 

АХ, некомпенсиран хипертиреоидизъм, ЗД, тежки ССЗ, съпътстващ трием на ТЦА, МАОИ или 

бета-блокери. 

 

PARACETAMOL & PHENYLEPHRINE & GUAIFENESEIN (ATC кодове: N02BE51 и R01BA52) 

●Theraflu Cold and Cough® (Novartis Consumer Health GmbH) − сироп 240 ml (оп. 1 бр. с 

мерителна чашка от 30 ml). В 30 ml се съдържат: парацетамол 500 mg, фенилефрин 10 mg и 

гвайфенезин 200 mg. За краткосрочно симтоматично облекчение при простуда, грип, 

фебрилитет, хрема, кашлица. На възрастни се препоръчва в доза 30 ml през 4 или 6 h. МДД 

120 ml. ●Theraflu Max Cold and Cough® (Novartis Consumer Health GmbH) − прах за 

приготвяне на перораен разтвор в сашета (оп. 10 бр.). В 1 саше се съдържат: парацетамол 

1000 mg, фенилефрин 12.2 mg и гвайфенезин 200 mg. ●Ferveflu Antitussive® 500 mg/200 

mg/10 mg (Адифарм ЕАД) – прах за приготвяне на перорален разтвор в сашета (оп. 50 бр.). 

Всяко саше съдържа: парацетамол – 500 mg, гвайфенезин – 200 mg и фенилефрин – 10 mg. 

На възрастни деца над 12 г. се назначава по 1 саше през 6 h. МДД – 4 сашета. Продуктите са 

противоказани при пациенти с АХ. 

 

PARACETAMOL & PROPYPHENAZONE & CAFFEINE (ATC код: N02BE51) 

●Adolorin® („Прескрипция” ЕООД) – таблетки, съдържащи: парацетамол 300 mg, 

пропифеназон 250 mg и кофеин 50 mg (оп. по 10, 20 и 30 бр.). ●Caffetin SC® (Алкалоид 

ЕООД) – таблетки, съдържащи: 250 mg paracetamol, 210 mg пропифеназон (НСПВЛ) и 50 mg 

кофеин (оп. по 6, 10 и 12 бр.). ●Ceridol® (Фортекс Нутрасштикълс ООД) – таблетки (оп. 30 

бр.). Всяка таблетка съдържа 150 mg парацетамол (антипиретичен аналгетик), 150 mg 

пропифеназон (пиразолоново производно с аналгетична, антипиретична и известна противо-

възпалителна активност) и 50 mg кофеин (улесняващ проникването на парацетамол и 

пропифеназон в ЦНС). ●Saridon® (Байер България ЕООД) – таблетки, съдържащи парацета-

мол 250 mg, пропифеназон 150 mg и кофеин 50 mg (оп. 10 бр.). Показан е при главоболие, 

мигрена, зъбни и фантомни болки, невралгии, артралгии, миалгии, дисменорея, 

постоперативни болки, грип. Приема се в доза 1–2 таблетки 1 до 3 пъти на ден. Може да 

предозвика запек, привикване. ●Sariphezon® (Софарма АД) – таблетки (оп. 20 бр.), 

съдържащи: 250 mg paracetamol (антипиретичен аналгетик), 150 mg пропифеназон  и 50 mg 

кофеин. Показан при главоболие, зъбобол, менструални и постоперативни болки. На 

възрастни пациенти Sariphezon се препоръчва в доза 1–2 таблетки 1 до 3 пъти на ден, а на 

деца над 12 г. – от ½ до 1 таблетка 1 до 3 пъти на ден. 

 

PARACETAMOL & PSEUDOEPHEDRINE & CHLORPHENIRAMINE  

(ATC кодове: N02BE51 и R01BA52) 

●Tylol Hot® (Нобел Фарма EООД) – прах за перорална суспензия в сашета (оп. 12 бр.). 

Всяко саше съдържа: 500 mg парацетамол, 60 mg псевдоефедрин и 4 mg хлорферамин. 

●Tylol Hot D® (Нобел Фарма EООД) – прах за перорална суспензия в сашета (оп. 12 бр.). 

Всяко саше съдържа: 500 mg парацетамол, 60 mg псевдоефедрин и 4 mg хлорфенирамин. 

●Tylol Hot Pediatric® (Нобел Фарма EООД) – прах за перорална суспензия в сашета (оп. 12 
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бр.). Всяко саше съдържа: 250 mg парацетамол, 30 mg псевдоефедрин (алфа-адреноми-

метичен назален деконгестант) и 2 mg хлорфeнирамин.  

Показания: За краткосрочно (3 до 5-дневно) облекчаване на симптоми при грип и 

простуда – кихане, хрема, повишена т.т., лека до умерена болка от различен произход. 

Приложение: Tylol Hot и Tylol Hot D са предназначени за възрастни. Съдържимото на 1 

саше се разтваря в около 160 ml топла вода и се изпива, докато е топло. Ако е необходимо, 

следваща доза се приема след 6 h. МДД е 4 сашета. Съдържимото на 1 саше Tylol Hot 

Pediatric се разтваря в около 80 ml топла вода и се изпива, докато е топло. Ако е необходимо 

следващата доза се приема след 6 h. МДД за по-големите деца е 4 сашета. 

Противопоказания: Свръхчувствителност към някоя от съставките на продукта, ЗД, 

тежко УЧФ или УБФ, АХ, комедикация с МАОИ.  

 

PARACOFDAL® (ATC код: N02BE51) (Унифарм АД) – таблeтки, съдържащи по 200 mg 

парацетамол, 300 mg метамизол, 30 mg кофеин и 20 mg кодеин (оп. по 10 и 20 бр.). 

▲Паракофадал има аналгетичен, антипиретичен и антитусивен ефект.  

Показания: Мигрена, главоболие, зъбни болки, невралгия, фебрилитет, суха кашлица.  

Приложение. По 1 до 2 таблетки 1 или 3 пъти на ден.  

Нежелани реакции: Запек, толеранс, зависимост. Противопоказания: Свръхчувстви-

телност към някоя от съставките, УЧФ. 

 

PARALEN GRIP® (ATC код: N02BE51) (Zentiva k.s.) – филмирани таблeтки, съдържащи 

парацетамол 500 mg, кофеин 25 mg и фенилефрин 5 mg (оп. по 12 и 24 бр.). 

Показания: Облекчаване на грипоподобни симптоми (главоболие, болки в гърлото, 

миалгия, артралгия, втрисане, хрема). 

Приложение: При възрастни и деца с т.м. над 65 г. ЕД е 1-2 таблетки през 4 до 6 h (МДД – 

8 таблетки); при т.м. от 43 до 65 kg – 1 таблетка през 4 до 6 h (МДД – 6 таблетки); при деца с 

т.м. от 33 до 43 kg – 1  таблетки през 4 до 6 h (МДД – 4 таблетки). 

Противопоказания: Тежко чернодробно заболяване, АХ, ИБС, ЗД, хипертироидизъм, 

тясноъгълна глауома, задръжка на урина, феохромоцитом, комедикация с ТЦА или МАОИ, 

деца под 12 г.  

 

SEDALGIN NEO® (ATC код: N02BE51) („Актавис” ЕАД) – таблетки, съдържащи по 150 mg 

метамизол, 300 mg парацетамол, 10 mg кодеин, 15 mg фенобарбитал и 50 mg кофеин (оп. по 

10 и 20 бр.). 

Показания: Главоболие, мигрена, зъбни и фантомни болки, невралгии, артралгии, 

миалгии, дисменорея, постоперативни болки, грип, ХТБ. 

Приложение: По 1−2 таблетки 1−3 пъти на ден.  

Нежелани реакации: Обстипация, толеранс. 

 

SNIP COLD & FLU® (ATC код: N02BE51) (Medochemie Ltd) – таблетки, съдържащи 325 mg 

парацетамол (антипиретичен аналгетик), 15 mg псевфоефедрин (алфа-адреномиметик) и 4 

mg хлорфенамин (Н1-блокер) (оп. по 10, 20 и 30 бр.).    

Показания: За облекчаване на грип и грипоподобни заболявания като хрема, ринит, 

кихане, фебрилитет, лека до умерено силна болка от различен произход. 

Приложение: (1) При възрастни Snip cold & flu се назначава в доза 1 до 2 таблетки през 6 

h. МДД 6 таблетки. (2) При деца > 12 г. се назначава в доза 1 таблетка през 6 до 8 h. МДД 4 

таблетки. (3) При деца от 6 до 11 г. Snip cold & flu се назначава в доза 1 таблетка през 6 до 8 

h, като МДД са 3 таблетки. 

Нежелани реакции: Тромбоцитопения, левкопения, панцитопения, неутропения, 

тромбоцитопенина пурпура, агранулоцитоза; сърбеж, макулопапулозен обрив; нарушения на 

съня, халюцинации; задръжка на урина; хемолитина анемия; седация, главоболие, 

световъртеж; зазмъглено виждане; палпитации, аритмия, хипотония; ксеростомия, 

анорексия, повръщане, диария; хепатит. Противопоказания: Повишена чувствителност към 

продукта, ЗД, Тежко УЧФ или УБФ, комедикация в рамките на предходните 14 дни, АХ, деца < 

6 г., кърмене. 

 

SOLPADEINE™ (ATC код: N02BE51) (Omega Pharma Ltd) – ефервесцентни таблетки (оп. по 2, 

6, 12, 24 и 48 бр.) и капсули, съдържащи по 500 mg парацетамол, 8 mg кодеин и 30 mg 
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кофеин. Показан като симптоматично средство при главоболие, вкл. мигренозно, невралгии, 

ставни и мускулни болки, грип и простуда. На възрастни и деца над 12 г. Solpadeine се 

назначава по 1–2 таблетки 3 до 4 пъти дневно през интервал не по-малък от 4 h, като МДД са 

6 таблетки. Таблетките се разтварят предварително в 1 чаша вода. Не се препоръчва 

употребата на препарата повече от 3 дни. Противопоказан при деца под 12 г. 

 

SOTAPIRYN® (ATC код: N02BE51) („Чайкафарма” ЕАД) – ефервесцентни таблетки, 

съдържащи: 300 mg парацетамол, 2 mg хлорфенирамин (H1-блокер) и 250 mg аскорбинова 

киселина (оп. по 10 и 20 бр.). Притежава аналгетично, антипиретично и антиалергично 

действие. Има портокалов и лимонов вкус. Показан е при грип и простудни състояния. 

Предписва се по 1 таблетка, предварително разтворена в 100–125 ml вода, 2 пъти на ден.  

 

TYLOFEN HOT® (ATC кодове: N02BE51 и R01BA52) (Нобел Фарма EООД) – прах за 

перорална суспензия в сашета, съдържащи 500 mg парацетамол, 4 mg хлорфенирамин и 10 

mg фенилефрин (оп. по 6 и 12 бр.).  

Показания: Облекчение на грипоподобни симптоми (хрема, кихане, фебрилитет, 

главоболие).  

Приложение: На възрастни и деца над 15 г. се препоръчва по 1 саше от 1 до 3 пъти на 

ден. Съдържимото на сашето се разтваря в около 250 ml топла вода и веднага се изпива. 

Следващото саше може да се приеме след 6 h. МДД за възрастни и деца над 12 г. – 4 

сашета. 

Противопоказания: Повишена чувствителност към съставките; ЗД; тежки бъбречни, 

чернодробни или ССЗ; комедикация с МАОИ.  

 

N02BG Други неопиоидни аналгетици и антипиретици 
 

1. Синтетични продукти, повлияващи невроналните калиеви или калциеви канали 

 

FLUPIRTINE – INN (ATC код: N02BG07) 

●Katadolon* (AWD Pharma GmbH & Co KG) – капсули 100 mg (оп. по 10, 30 и 50 бр.). 

▲Флупиртин е пиримидиново производно с централен неопиоден аналгетичен ефект, който 

се дължи на селективно отваряне на невроналните калиеви канали и антагонизъм с 

NMDA-рецепторите. Притежава ⅓  от аналгетичната активност на кодеина. 

Показания: Остра и хронична болка. 

Приложение: По 100 mg орално 4 пъти или по 150 mg ректално 3–4 пъти на ден в 

продължение на не повече от две седмици. 

Нежелани реакции: Замъглено зрение, СЧ дискомфорт, ксеростомия, грипоподобни 

симптоми, гадене, повръщане, сърбеж, тромбоцитоза, УЧФ, ЧН. 

 

ZICONOTIDE – INN (ATC код: N02BG08) 

●Prialt* (Еisai Ltd.) – инфузионен разтвор с концентрация 25 mcg/ml във флакони по 20 ml 

(оп. по 1 бр.). ▲Зиконотид е синтетичен аналог на ω-конотоксинпептид MVIIA, който се 

намира в отровата на морския охлюв Conus magnus. Той селективно блокира N-тип ПЗКК в 

ЦНС и потиска освобождаването на проноцицептивните невротрансмитери глутамат, CGRP и 

SP в главния и гръбначия мозък, облекчавайки болката. 

Показания: Силна остра болка; хронична болка. 

Приложение: Прилага се интратекално със специална инфузионна система в доза 2.4 

mcg на ден през интервал от 2–3 седмици. МДД е 19.2 mcg (0.8 mcg/h) и тя се прилага през 

интервал от 21 дни. 

Нежелани реакации: Седация, гадене, нистагъм, главоболие, отпадналост, хипертензия, 

атаксия, нарушено зрение, задръжка на урина, СЧ дискомфорт. 

 

2. НСПВЛ в ниски дози 

 

Много НСПВЛ се използват в ниски дози и като аналгетици. Към тях се отанасят препаратите 

Aspirin®, Dicofenac, Flurbiprofen, Ibuprofen, Meloxicam, Naproxen, Nimesulide, коксиби и др. 

 

3. Фитоаналгетици 
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HARPADOL® (ATC код: M01AX00) (Lab. Arkopharma) – капсули 435 mg (оп. по 45 и 150 бр.). 

Фитопродуктът съдържа не по-малко от 1,2% харпагозид, извлечен от дяволски нокът 

(Harpagophyt iradix). Показан е за симптоматично лечение на артралгия. При възрастни и 

деца над 12 г. лечението започва с приемане на 2 капсули сутрин, на обед и вечер по време 

на хранене с 200–250 ml вода. ПД е 3 х 1 капсула на ден по време на хранене. 

 

MIGRENON® (вж. гл. N02CX) 

 

PHYTODOLOR® (Байер България ЕООД) – перорални капки по 100 и 200 ml в стъклени 

бутилки (оп. по 1 бр.). В 100 ml се съдържат гъсти екстракти от: Cortex Fraxini (кора от 

планиски ясен) – 20 ml, Cortex et foliorum Populi (кора и листа от трепетлика) – 60 ml и Herba 

Solidaginis virgaureae (стрък от златна пръчица) – 20 ml. ▲БАВ включват салицилови 

деривати и биофлавоноиди с антифлогистична и аналгетична активност. 

Показания: Лумбаго, ишиалгии, ревматични заболявания. 

Приложение: От 20 до 40 к 3 до 4 пъти на ден. 

Противопоказания: Свръхчувстителност към салицилати. 
 

N02C Антимигренозни лекарства  
 

 Патогенезата на мигрената се свързва с неврогенни, инфламатогенни и вазогенни механизми. 

Острите пристъпи често се предшестват от аура (ветрец, полъх) – визуални и сензорни нарушения, 

които вероятно произхождат от окципиталния и сензорния кортекс. Те се дължат на екзоцитоза на 

5-HT и NA от съответните неврони в мозъка, която предизвиква локална исхемия и дисфункция (5-HT и 

NA са мощни церебрални и екстрацеребрални вазоконстриктори). В отговор на предизвиканата от тях 

вазоконстрикция бързо се освобождават големи количества вазодилататори (хистамин, кинини, 

простагландини), които са и медиатори на възпалението. Тъй като 5-HT и NA бързо се инактивират, а 

освен това част от 5-HT постъпва в тромбоцитите, вазоконстрикцията остава неуравновесена и се 

последва от фаза на продължителна дилатация на чувствителните на болка екстракраниални артерии 

(остър мигренозен пристъп). Главоболието обикновено е локализирано в едната половина на 

главата (хемикрания) или в част от нея (напр. слепоочието). То често е придружено с фотофобия, 

фонофобия, гадене и повръщане.  

 Много фактори предразполагат към развитие на мигренозни пристъпи: стрес (физическо 

напрежение, възбуда, силно вълнение, умора, гняв, безсъние), консумация на тирамин-съдържащи 

храни (сирене, банани, шоколад) и алкохолни напитки (червено вино, коняк), алергия (към яйца, риба, 

пшенично брашно), хормонални промени в менструалния циклъл (вкл. предизвикани от орални 

контрацептиви), гладуване, хипогликемия, обездвижване, продължителна работа с компютър, 

интензивна светлина или силен шум, черепномозъчни травми, болки от синусите, шийна спондилоза.  

 

N02СA Ерго-алкалоиди, вкл. комбинации 
 

COFFERGAMIN® (ATC код: N02CA52) („Актавис” ЕАД) – филм-таблетки, съдържащи по 100 

mg чист кофеин и 1 mg ерготамин (оп. 20 бр.). ▲Антицефалгичният ефект на препарата се 

дължи на съдосвиващото действие на ерготамина, което в присъствието на кофеин се 

засилва.  

Показания: Мигрена, синдром на Хортон, клинично проявена артериална хипотония и др.  

Приложение: По 1 до 2 таблетки още в началната продормална фаза на мигрената. Ако 

главоболието не отзвучи, препаратът се приема в доза 1 таблетка през 1 h, като МДД 

Coffergamin за възрастни е 6 таблетки. Coffergamin не е подходящ за дългосрочна 

антимигренозна терапия. Неговата ефикасност е най-висока във втората, съдоразщиряваща 

фаза на мигрената. Не всички пациенти се повлияват от препарата. 

Нежелани  реакции: Безсъние, хипертензия, сърцебиене, сърдечна аритмия. 

Противопоказания: АХ, ИБС, ЧН или БН, нарушения в кръвооросяването на периферните 

съдове, бременност. 

 

N02СС Селективни 5-НТ1D-рецепторни агонисти (триптани) 
 

ELETRIPTAN – INN (ATC код: N02CC06) 
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●Relpax® (Pfizer Europe MA EEIG) – филм-таблетки по 20 и 40 mg (оп. по 2, 4 и 6 бр.). 

▲Елетриптан е селективен агонист на 5-HT1B/1D-рецепторите с антимигренозна активност. 

Показания: Остър мигренозен пристъп.  

Рискова категория за кърмене: L2. 

Приложение: По 20 mg p.o. Ефект е по-добър при приемане на препарата в началото на 

мигренозния пристъп. Ако главоболието не се овладее през първите 2 h, не се препоръчва 

приемането на нова доза елетриптан. Ако се появи рецидив през първите 24 h, ЕД от 20 mg 

може да се повтори, но трябва да са минали най-малко 2 h от приемане на първата доза. 

Взаимодействия. CYP3A4 инхибиторите (кетоконазол, итраконазол, еритромицин*, 

кларитромицин, йозамицин) засилват НЛР, предизвикани от елетриптан, защото забавят 

неговия метаболизъм. 

Нежелани  реакции: Седация, сънливост, замаяност, обща отпадналост, болка и стягане 

в гърдите, стягане в гърлото, зачервяване на лицето, тахикардия, повдигане, диспепсия. 

Противопоказания: Свръхчувствителност към елетриптан или неговите съставки, тежка 

чернодробна и БН, средно тежка и тежка AX, ИБС, сърдечна аритмия, СН, периферни съдови 

спазми; хемиплегична, офталмологична или базиларна мигрена; цефалгия при инсулт или 

руптура на аневризма. 

 

FROVATRIPTAN – INN (ATC код: N02CC07) 

●Relieva® (Menarini International Operations S.A.) – филм-таблетки 2,5 mg (оп. от 1 до 6 бр.). 

▲Оралната бионаличност на препарата е ниска, а биологичният му полуживот е 26 h. 

▲Relieva е селективен агонист на 5-HT1D и 5-HT1B-рецепторите.  

Показания: Мигренозни пристъпи (със или без аура).  

Приложение: Фроватриптан трябва да се приема по възможност непосредствено след 

началото на мигренозния пристъп в доза 2,5 mg. При рекурентен пристъп, настъпил след 

първоначалното облекчение, може да се приеме втора доза, но интервалът между двата 

приема не трябва да е по кратък от 2 h. МДД е 5 mg. При УБФ или при умерено УЧФ не се 

налага прецизиране на ДД. При тежко УЧФ препаратът е противопоказан. 

Взаимодействия: При жени, приемащи орални хормонални контрацептиви, плазмените 

нива на Relieva се повишават с 30%, без увеличаване честотата на НЛР. Не се препоръчва 

едновременното прилагане на Relieva с МАОИ, препарати на жълтия кантарион (поради риск 

от развитие на серотонинов синдром). Нужно е повишено внимание при комедикация със 

SSRIs (циталопрам и др.). 

Нежелани реакции: Световъртеж, отпадналост, цефалгия, парестезии, зачервяване; 

гадене, повръщане, ксеростомия, диспепсия, коремни болки, флатуленция, диария, хеилит; 

отпадналост, чувство за повишена т.т., гръдна болка; болки в костите, палпитации, 

тахикардия; зрителни нарушения; шум в ушите; често уриниране, жажда, полиурия, 

дехидратация, хипокалциемия, хипогликемия, никтурия; хипербилирубинемия. 

Противопоказания: Повишена чувствителност към лекарствения продукт, миокарден 

инфаркт, ИБС (вкл. ангина на Prinzmetal), неконтролирана АХ, предшестващ мозъчно-съдов 

инцидент, тежка ЧН, комедикация с ерготамин или неговите деривати, комедикация с други 

триптани. Липсват данни за използване на Relieva при деца и при ПНВ, поради което той не 

се препоръчва в тези случаи. 

 

NARATRIPTAN – INN (ATC код: N02CX02) 

●Migtam* (Chanelle Medical) – филм-таблетки 2.5 mg (оп. по 2, 4, 6, 12 и 18 бр.). ●Naramig* 

(Glaxo Group Ltd) – филм-таблетки 2.5 mg (оп. по 2, 4 и 6 бр.). ▼Има орална бионаличност 63 

до 74%, СПП 29%, t1/2 6 h и уринна екскреция в непроменен вид 50%. ▲Селективен агонист 

на 5-HT1D-рецепторите, чието стимулиране предизвиква контракция на интракраниалните 

съдове, към които принадлежат и съдовете на мозъчните обвивки. Дилатацията и отокът на 

тези съдове е важен патогенетичен фактор при мигрената. Освен това наратрипат инхибира 

активността на n. trigeminus.  

Показания: Остри мигренозни пристъпи.  

Рискова категория за бременност: C. 

Приложение: Таблетките наратриптан се гълтат цели с вода. При възрастни (18 до 

64 г.) лечението започва с 2.5 mg. Ако острите мигренозни симптоми се повторят, след 4 

h същият ден може да се приемат още 2.5 mg. МДД за пациенти с НБФ е 5 mg, а с 

увредена – 2.5 mg.  
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Нежелани реакции: Болка в гърдите, гърлото или друга част на тялото; усещане за 

изтръпване, затопляне или тежест; повръщане; при предозиране – хипертензия с 

продължителност до 8 h, отпадналост, загуба на координацията. Противопоказания: ИБС 

(особено с ангина на Prinzmetal) неконтролирана АХ, МСБ, периферни съдови спазми, тежка 

ЧН, КК <15 ml/min. 

 

RIZATRIPTAN – INN (ATC код: N02CX04) 

●Maxalt® (Мерк Шарп и Доум България ЕООД) – таблетки за смучене по 5 и 10 mg (оп. по 

2, 3, 6, 12 и 18 таблетки). ●Maxalt RPD® (Мерк Шарп и Доум България ЕООД) – перорален 

лиофилизат по 5 и 10 mg в алуминиево саше (оп. по 2, 3, 6, 12 и 18 бр.). ●Rizatriptan Actavis® 

(Actavis Group PTC ehf.) – таблетки за смучене 10 mg (оп. по 2, 3, 6, 12 и 18 бр.). 

▲Селективен агонист на 5-HT1D-рецепторите.  

Показания: Остри мигренозни пристъпи.  

Рискова категория за кърмене: L4. 

Приложение:  На възрастни се прилага в доза от 10 до 30 mg/24 h p.o. Между 

отделните приеми е необходим интервал не по-малък от 2 h. МДД ризатриптан орално за 

пациенти, приемащи и пропранолол, е 15 mg.  Пероралният лиофилизат ризатриптан се 

използва в случай, че няма налични течности или с цел избягване на гаденето и 

повръщането, които могат да съпровождат оралния прием на таблетки с течности. 

Препоръчваната доза е 10 mg без прием на течности. При възобновяване на пристъпите (но 

не по-рано от 2 h след първия прием) в рамките на 24 h може да се приеме втора ЕД от 10 

mg. 

Противопоказания: Свръхчувствителност към ризатриптан, комедикация с МАОИ, 

неконтролирана АХ, ИБС, ангина на Prinzmetal. 

 

SUMATRIPTAN – INN (ATC код: N02CX01) 

●Amigren Adipharm® (Адифарм ЕАД) – таблетки по 50 и 100 mg (оп. по 1, 2 и 4 бр.). 

●Headan® (Actavis Group PTC ehf.) – филм-таблетки по 50 и 100 mg (оп. по 3, 6 и 18 бр.). 
●Imigran (ГлаксоСмитКлайн ЕООД) – филм-таблетки 50 mg (оп. 2 бр.). ▼Има орална 

бионаличност 145%; t1/2 1,90,3 h, СПП 14–21% и уринна екскреция в непроменен вид 20%. 

▲ Селективен агонист главно на 5-НТ1D-рецепторите със силен вазоконстрикторен ефект 

върху каротидните съдове. Потиска съдовия пермеабилитет. Антимигренозният му ефект се 

проявява 30 min след орално приложение.  

Показания: Остър мигренозен пристъп и синдром на Хортон (хистаминова цефалгия). 

Суматриптан е по-ефективен в сравнение с ерготамина, но поради по-краткия плазмен 

полуживот след неговото еднократно приложение главоболието се възвръща в 30 до 40% от 

случаите.  

Рискова категория за бременност: C. 

Рискова категория за кърмене: L3. 

Приложение: Орално се предписва по 50 до 100 mg. Ако главоболието се повтори, през 

интервали от 2 h могат да се назначат още две дози. МДД за възрастни е 300 mg орално.  

Нежелани реакции: Зачервяване на лицето, замаяност, слабост, сънливост, парестезии, 

болки и стягане в гръдния кош, краткотрайна хипертензия, бради- или тахикардия, 

повръщане след орално приемане, обриви, еритем, сърбеж. Противопоказания: ИБС, тежка 

АХ; комедикация с ерготамин, инхибитори на MAO, литиеви препарати, инхибитори на 

връщането на 5-HT; повишена чувствителност към суматриптан. 

 

ZOLMITRIPTAN – INN (ATC код: N02CX03) 

●Zomiles® (Actavis Group PTC ehf.) – филм-таблетки по 2,5 и 5 mg (оп. по 3, 6, 12 и 18 бр.). 

▲Селективен агонист на 5-HT1D-рецепторите. Има вазоконстриктивен ефект и потиска 

освобождаването на невропептиди.  

Показания: Мигренозни пристъпи.  

Рискова категория за бременност: C. 

Рискова категория за кърмене: L3. 

Приложение: Орално, по 2.5 mg. Ако мигренозните симптоми се възобновят, втори прием 

е възможен след не по-малко от 2 h. МДД золмитриптан e 15 mg.  

Противопоказания: Неконтролирана АХ, ИБС, WPW синдром, аритмии, повишена 

чувствителност.  
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N02СX Други антимигренозни препарати 
 

MIGRENON® (ATC код: N02СX00) (Borola) – течни капсули (оп. 30 бр.). Всяка капсула съдържа 

8,6 mg стандартизиран 5% течен екстракт от Tanacetum parthenium, в който активното 

вещество – партенолид, е над 430 mcg. Екстрактът е получен чрез специално патентован 

процес на вакуум екстракция, гарантиращ 25 пъти по-висока концентрация в сравнение със 

стандартния метод. Фармацевтичната форма течни капсули (solucaps) е запазена марка на 

„Borola”, осигуряваща бърза и пълна резорбция на активната съставка. ▲Предполага се, че 

профилактичният антимигренозен ефект на Migrenon се дължи на потискане на 

секрецията на 5-HT от тромбоцитите. Установено е, че този продукт притежава 

вазодилативен ефект и освен това инхибира медиаторите на възпаление и болка. В това 

отношение Migrenon е фитотерапевтична алтернатива на ненаркотичните аналгетици 

и НСПВЛ. Той благоприятно повлиява мигренозното главоболие, други видове цефалгия, 

ревматични болки, спазми на миометрия и фебрилитет.  

Показания: Мигрена (главно в интервалите между пристъпите) и други видове 

главоболие; симптоматично при дисменорея, ревматични болки и фебрилитет.  

Приложение: (1) На възрастни с мигрена се назначава по 1 капсули след хранене от 1 до 

3 пъти на ден. (2) ДД за по-големите деца варира от 1 до 2 капсули. (3) За овладяване на 

мигрена понякога е необходимо Migrenon да се приема не по-малко от 2 до 3 седмици. При 

добро повлияване на пациента се препоръчва терапията да продължи поне 6 мес. 

Установено е, че при продължително приемане препаратът намалява честотата и тежестта 

на мигренозните пристъпи. Спирането на Migrenon трябва да се извърши постепенно в 

продължение на 1–2 седмици. При необходимост Migrenon може да се комбинира с други 

лекарства (аналгетици, антиеметици).  

Нежелани реакции: Migrenon се отличава с добра поносимост. Не може да се изключат 

обаче алергични НЛР. Не се препоръчва приемането му по време на бременност и кърмене. 

 

N03 АНТИЕПИЛЕПТИЧНИ ЛЕКАРСТВА  
 

(1) Карбоксамиди: Carbamazepine, Oxcarbazepine  

(2) Сукцинимиди: Ethosuximide  

(3) Бензодиазепини: Clonazepam, Clorazepate, Diazepam, Lorazepam*, Nitrazepam  

(4) Валпроати: Natrii valproas  

(5) Хидантоини: Phenytoin 

(6) Барбитурати (Phenobarbital) и техни аналози (Primidone*)  

(7) Аналози на ГАМК: Gabapentin, 

(8) ГАМК-миметици: Tiagabine 

(9) Хетерогенни антиконвулсанти: Acetazolamide*, Lamotrigine, Levetiracetam, Pregabaline, Topiramate, 

Vigabatrin  

 

 От електрофизиологична гледна точка антиепилептичните лекарства инхибират 

невроналните разряди и разпространението им по един или няколко механизма: а) Повишаване 

активността ГАМК (основен инхибиращ невротрансмитер в главния мозък) и засилване мембранния 

пермеабилитет за хлорни йони, което намалява невроналната възбудимост: бензодиазепини, 

барбитурати, валпроати, вигабатрин, габапентин, леветирацетам, тиагабин, топирамат, 

карбоанхидразни инхибитори. б) Намаляване на свързания с генерирането на АП пермеабилитет 

за натриеви йони: валпроати, карбоксамиди, ламотрижин, хидантоини, топирамат. в) 

Намаляване на свързания с генерирането на АП пермеабилитет за калциеви йони: валпроати, 

сукцинимиди, леветирацетам, прегабалин. г) Инхибиране глутаматната екзоцитоза: ламотрижин. 

 Най-общите принципи за провеждане на рационална антиепилептична терапия включват:  

Всички възможни причинни фактори трябва да бъдат изследвани и отстранени, напр. мозъчна 

неоплазма. Антиконвулсивната терапия трябва да започне с едно лекарство, защото 70% от 

пациентите могат да бъдат успешно лекувани с монотерапия.  Изборът на антиконвулсант трябва да 

се съобрази с възрастта и пола на пациента, с типа гърчове и тяхната честота.  Ако с монотерапия не 

се получи контрол на заболяването, лекарството трябва да бъде спряно чрез постепенно намаляване 

на ДД и заменено с втори препарат, с който обикновено се постига терапевтичен ефект при 10% от 

случаите.  Няма достатъчно доказателства за предимствата от използването на 2 или 3 препарата, но 
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със сигурност при комбинираната антиепилептична терапия нараства възможността за НЛР. В 

такива случаи е важно да се мониторират плазмените концентрации, особено на карбамазепин и 

фенитоин.  Ефективната антиепилептична терапия не трябва да се прекъсване внезапно, а чрез 

постепенно намаляване на ДД в продължение на няколко седмици. Всеки антиепилептичен препарат 

обаче може да бъде спрян изведнъж при данни за токсичност или реакции на свръхчувствителност. В 

този случай веднага се включва друго лекарство.  В някои случаи гърчове се равиват в определен 

период от време, напр. в дните на менструационния цикъл. Това изисква известно увеличаване на ДД 

през този период от време.  Пациентът трябва да бъде информиран за характера, 

продължителността на терапията и за необходимостта от съпричастност (compliance). От него се 

изисква строго спазване на предписаното лечение и стил на живот (избягване консумацията на 

алкохол, на злоупотребата с кофеин-съдържащи напитки и десерти, на безсънието и емоционалния 

стрес).  След период не по-кратък от 2–3 г. без никакви гърчове антиепилептичната терапия може да 

бъде прекратена чрез постепенно намаляване на ДД в продължение на ≥ 6 мес. В около 20% от 

случаите е възможно пристъпите да се възобновят по време на този 6-месечен период. Още в 20% от 

случаите гърчове се появяват в следващите 5 г. след прекратяване на терапията. И в двата случая е 

необходимо да се възстанови напълно антиконвулсивната терапия и ако в следващите 2–3 г. няма 

пристъпи, може да се пристъпи към постепенно намаляване на ДД до пълно спиране на лечението в 

продължение на ≥ 6 мес. 

 Основните показания за приложение на АЕЛ включват освен различни клинични форми на 

епилепсия (табл. N9 и N10) още невралгии (фенитоин, габапентин, натриев валпроат, топирамат), 

биполярно разстройство (карбамазепин, оксарбазепин, валпроева киселина, ламотрижин), мигрена 

(топирамат, карбамазепин и др.). 

 

Таблица N9. Показания за приложение на основните антиепилептични препарати   

 

Препарати Grand mal Status  

epilepticus 

Petit mal 

(absence seizure) 

 Парциален  

(огнищен) гърч 

Carbamazepine (p.o.) ++  противопоказан +++ 

Clonazepam (p.o./i.v.) + + ++  

Diazepam (p.o./i.v.)  +   

Ethosuximide (p.o.)   +++ + 

Lamotrigine (p.o.) +++  +++ ++ 

Lorazepam* (i.v.)  +   

Midazolam (i.v.)  ++   

Oxcarbazepine (p.o.) ++   +++ 

Phenobarbital (p.o./i.v.) + +++ противопоказан  

Phenytoin (p.o./i.v.) + +++ противопоказан ++ 

Topiramate (p/o.) +   ++ 

Valproic acid (p.o.) +++  +++ ++ 

 

Таблица N10. Лечениe на status epilepticus при възрастни пациенти 

 

Ранен (начален) 

статус 

Lorazepam* или Clonazepam, или Diazepam (10–20 mg i.v./4 min) 

Проявен статус Phenobarbital (10–20 mg/kg бавно i.v.) или Phenytoin i.v. 

Резистентен статус Thiopental или Propofol, или Midazolam с интензивни грижи в пълен обем 

 

 Бременността може да влоши протичането на епилепсията при около 1/3 от пациентките, да 

подобри нейния ход – също в 1/3 и да не го повлияе – в 1/3. Големите припадъци са вредни за 

развитието на фетуса, защото могат да предизвикат аноксия и метаболитни заболявания. Малките 

припадъци вероятно не повлияват развитието на плода. Пациентките трябва да бъдат посъветвани да 

приемат ежедневно фолиева киселина, тъй като някои АЕЛ (фенитоин, барбитурати, карбамазепин) 

индуцират нейния метаболизъм и могат да предизвикат фолиев дефицит, който е рисков фактор за 

дефекти на невроналната тръба. Чернодробните ензими, индуцирани от повечето АЕЛ, понижават 

плазмените концентрации на витамин K у майката и увеличават постпарталните кръвотечения. Затова 

пациентките трябва да приемат витамин K p.o. през последните 2 седмици на бременността. Тоталната 

плазмена концентрация на лекарствата по време на бременност се понижава, което се дължи на 
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хемодилуция, но СПП се засяга слабо. Бременните трябва да бъдат внимателно наблюдавани и ако 

гъчровете зачестят, дозировките на препаратите трябва да се увеличат. По време на бременност 

чернодробият метаболизъм показва тенеденция към повишаване, но след ражадане бързо се 

възстановява. При децата, чийто майки са приемали АЕЛ по време на бременност, честотата на 

тератогeнни увреждания нарства 2 до 3 пъти. Антиковулсивната ембриопатия се характеризира с 

големи малформации (често сърдечни), микроенцефалия, забавен растеж, хипоплазия на лицето и 

пръстите. При монотерапия с фенитоин или фенобарбитал честотата на малформациите е висока. 

Карбамазепин се препоръчва като АЕЛ лекарства, предизвикващо сравнително по-рядко тератогенни 

ефекти. 

 Кърмене. АЕЛ се екскретират с майчиното мляко. Млечната екскреция на фенобарбитал, 

примидон* и етосуксимид е значителна. Сравнително по-слаба е тази на фенитоин и валпроева 

киселина. Съществува риск от развитие на седация и вяло бозаене от страна на бебето.  

 Хормонални контрацептиви и епилепсия. Карбамазепин, окскарбазепин, фенитоин, 

фенобарбитал, примидин* и топирамат индуцират чернодробните ензими, метаболизиращи стероиди, в 

резулатат на което хормоналната контрацепция може да бъде дискредитирана. Ламотрижин и натриев 

валпроат не са ензимни индуктори и не повлияват хормоналната контрацепция.  

 

N03A Антиепилептични препарати 
 

N03AA Барбитурати  
 

PHENOBARBITAL – INN (ATC код: N03AA02) 

●Phenobarbital Sopharma® (Софарма АД)  инжекционен разтвор 200 mg/2 ml в ампули 

(оп. по 10 и 100 бр.). ▼Фенобарбитал е слаба киселина с рКa 7,2. Има орална бионаличност 

>90%, СПП 513%, t1/2 96 h, уринна екскреция в непроменен вид 245% и ТПК от 10 до 25 

mcg/ml. ▲Фенобарбитал има седативно (в ниски дози), сънотворно и противогърчово 

действие. Засилва хиперполяризиращото действие на GABA върху съответните рецептори и 

повишава тяхната чувствителност. Удължава фазата на бавния сън, на което се дължат 

неприятните прояви след събуждане. В терапевтични дози  предизвиква десинхронизация на 

коровата биоелектрична активност. Освен с облекчаване на ГАМК-ергичната медиация 

противогърчовият ефект на фенобарбитала е свързан и с понижаване възбудимостта на 

невроналната мембрана (мембраностабилизиращо действие), което води до потискане 

разпространението на възбудната вълна от епилептогенното огнище към съседните зони на 

мозъка.  

Рисковa категория за бременност: D. 

Показания: Парциални пристъпи, генерализирани тонични, клонични и тонично-клонични 

гърчове; епилептичен статус. 

Приложение: (1) На възрастни като антиконвулсант фенобарбитал се въвежда бавно 

венозно в доза от 100 до 200 mg. При необходимост след 6 h може да се повтори. При 

епилептичен статус се въвежда бавно венозно в доза 10 до 20 mg/kg. При необходимост 

същата ЕД може да се повтори. МДД е 600 mg. (2) Като антиконвулсант на деца се въвежда 

бавно венозно за около 10–15 min в доза от 10 до 20 mg/kg т.м. ПД при деца варира от 1 до 6 

mg/kg/24 h. При епилептичен статус се въвежда бавно венозно в доза от 15 до 20 mg/kg. ПД е 

от 1 до 3 mg/kg/8 h мускулно или орално. Фенобарбитал се използва още при церебрално и 

ацетонемично повръщане у деца и хипербилирубинемия у новородени (поради 

индуциращото му влияние върху монооксигеназите в хепатоцитите).  

Взаимодействия: Като мощен ензимен индуктор повлиява ефектите на много лекарства 

(кумаринови антикоагуланти, морфиномиметиците, ТЦА, витамин D, фенотиазинови 

невролептици, рифамицини, тетрациклини). Фенобарбитал действа потискащо върху 

възходящата активираща система на ретикуларната формация и потенцира ефектите на 

общите анестетици, морфиномиметиците, невролептиците, анксиолитиците, алкохола.  

Нежелани реакции: Сънливост, световъртеж, главоболие и др. Тези НЛР зачестяват, ако 

ДД при възрастни превиши 450 mg. Във високи дози препаратът може да позитивира 

лъжливо реакцията на Васерман и реакцията за установяване на антитела срещу ядрени 

фактори. Подобно на лечението с други барбитурати, обикновено след двуседмичен курс с 

фенобарбитал се развива привикване. При терапия, продължаваща с месеци, понякога се 

развива психическа и физическа зависимост, рахит (при деца), остеомалация (при 

възрастни), мегалобластна анемия. Описан е барбитуров абстинентен синдром у 
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новородени, чиито майки са лекувани с барбитурати по време на бременността. Във връзка с 

дългия си плазмен полуживот фенобарбиталът кумулира особено при нарушение на 

чернодробната и бъбречната функция. При плазмени концентрации над 30 mcg/ml се развива 

остро отравяне. При концентрации над 65 mcg/ml пациентът е в кома, но със запазени 

безусловни рефлекси. Концентрации на фенобарбитал над 100 mcg/ml съответстват на 

паралитичния стадии на наркоза (кома без рефлексна дейност). Алкализирането на урината 

и предизвикването на форсирана диуреза с манитол или фуроземид улесняват и усилват 

неговата екскреция. Приложен през първите три гестационни месеца, фенобарбиатл може да 

прояви дисморфогенен ефект. Използването му около вероятния термин на раждането или 

по време на самото раждане нерядко е причина за раждане на деца в депресивно състояние, 

апнея или хеморагична диатеза. Противопоказания: Тежки заболявания на черния дроб 

и/или бъбреците, консумация на алкохол, бременност, лактация, кормуване по време на 

действието на препарата.  

 

N03АВ Хидантоини 
 

PHENYTOIN – INN (ATC код: N03AB02) 

●Epilan D® (G.L. Pharma GmbH) – инжекционен разтвор 250 mg/5 ml (оп. по 1 и 5 бр.); 

таблетки 100 mg (оп. 100 бр.). ▼Има pKa 8.7, орална бионаличност 903%, t1/2 от 6 до 24 h 

(дозозависим) и СПП 8923%. Метаболизира се в черния дроб до неактивни метаболити. 

Метаболизмът му е генетично детерминиран. Около 5% от приложената доза се 

екскретира непроменена с урината. ТПК на фенитоин е 10 до 20 mcg/ml и корелира с тази в 

слюнката. ▲Фенитоин забавя скоростта на възстановяване на потенциал-зависимите 

натриеви канали. Невроните обедняват на Na+ и възбудимостта им отслабва. На това се 

дължи неговият антиепилептичен ефект. За разлика от фенобарбитала няма седативен 

ефект. Антиаритмичната активност на фенитоин има същия механизъм, но на ниво 

миокард. В резултат АП и интервалът QT се скъсяват. В терапевтични дози препаратът 

понижава автоматизма на снопа на Хис и влакната на Пуркиние. Фенитоин премахва AV блок 

при дигиталисова интоксикация, но приложен във високи дози, той може да предизвика AV 

блок.  

Показания: Генерализирани тонично-клонични гърчове (grand mal) и огнищни 

(Джаксънови) гърчове, психомоторни пристъпи (при огнище в темпоралния дял), status 

epilepticus и серийни гърчове, дигиталисова интоксикация. Фенитоин не е ефективен при 

фебрилни гърчове. 

Рисковa категория за бременност: D. 

Приложение: (1) При grand mal и психомоторни пристъпи се прилага в ДД 300–400 mg, 

разпределена в 2–3 приема. МЕД фенитоин за възрастни е 300 mg p.o., МДД – 800 mg. ТПК 

на фенитоин е 10 до 20 mcg/ml и корелира с тази в слюнката. На деца над 2 г. фенитоин се 

назначава по 5–7 mg/kg/24 h орално, приети еднократно или в два приема. (2) Разтворът на 

фенитоин е in vitro несъвместим с други лекарства и инфузионни разтвори, защото 

кристализира. При status epilepticus и серийни гърчове на възрастни и деца над 12 г. 

фенитоин се въвежда венозно в начална доза 15 до 20 mg/kg т.м. Скоростта на i.v. 

инжектиране не трябва да превишава 50 mg phenytoin/min. Ако състоянието се овладее от 

тази начална доза, ПД трябва да е 6 mg/kg/24 h i.v. Ако епилептичният статус обаче 

персистира, след 10 до 30 min, може да се въведе i.v. последващи ЕД от 5 mg/kg до 

достигане на сумарна доза от 30 mg/kg. При деца от 2 до 12 г. фенитоин се въвежда венозно 

в доза от 15 до 20 mg/kg бавно в продължение на 30 min при скорост 25 mg/min. (4) За 

предотвратяване на гърчове в деня на неврохиругична интервенция и докато не е 

възможно орално лечение на възрастни и деца над 12 г. фенитоин се инжектира венозно в 

ДД от 3,5 до 7,5 mg/kg при максимална скорост 25 mg/min. При деца от 2 до 12 г. ДД 

фенитоин е 5 до 6 mg/kg т.м. (5) При дигиталисова интоксикация, предизвикала SV и 

камерна аритмия, през първия ден се прилагат 800 mg фенитоин орално, през втория и 

третия ден – от 500 до 600 mg, след което се преминава на ПД от 300 до 500 mg/24 h. 

Взаимодействия: Обикновено след двуседмична комбинирана терапия фенитоин може 

да измести от плазмените протеини ацетилсалициловата киселина, метотрексата, 

кумаринови антикоагуланти, тироксина, белтъчно свързания йод. Взаимодействието му с 

кумариновите антикоагуланти има сложен механизъм. От една страна, той измества тези 

лекарства от плазмените протеини и засилва противосъсирващия им ефект. При 
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комбинирана терапия с продължителност над две седмици обаче поради ускоряване 

биотрансформацията на кумарините от фенитоина описаното нежелано взаимодействие не 

се наблюдава. От друга страна, кумарините могат да потиснат биотрансформацията на 

фенитоин, инхибирайки неговото хидроксилиране, и да станат причина за развитие на НЛР. 

Фенитоин е ензимен индуктор по отношение на СГ, хормоналните контрацептиви, 

стероидните хормони, доксициклина. Ускорена биотрансформация на фенитоин 

предизвикват: фенобарбитал, карбамазепин, фолиева киселина, алкохол. Неговият 

метаболизъм потискат: бензодиазепини, фенотиазини, хлорамфеникол, изониазид, 

метронидазол, миконазол, метилфенидат, амиодарон, дилтиазем, циметидин*, флуоксетин, 

дисулфирам.  

Нежелани реакции: Поради ускорен метаболизъм на витамин D при фенитоинова 

терапия може да се развие рахит у деца и остеомалация у възрастни. В големи дози 

фенитоин предизвиква хипергликемия (тъй като потиска освобождаването на инсулин от 

бета-клетките на панкреаса) и може да направи неефективни СУП, предизвиквайки 

диабетична кома. В такива случаи ДД фенитоин се намалява. При продължителна терапия 

фенитоин може да предизвика кожно-лигавични промени (хипертрофичен хеморагичен 

гингивит, особено у деца, кожни обриви, lupus erythematosus), мегалобластна анемия 

(поради инхибиране чревната резорбция на фолиева киселина), левкопения, агранулоцитоза, 

аденопатия, злокачествени лимфоми, коремни болки. При плазмена концентрация над 30 

mcg/ml се наблюдава нистагъм, при 40 mcg/ml – атаксия и световъртеж, над 40 mcg/ml – 

психически нарушения. Фенитоин проявява тератогенен ефект – фисури на твърдото 

небце, заешка устна, сърдечни пороци, полиморфни аномалии в развитието. 

Противопоказания: ЧН, хипотензия, сърдечна декомпенсация, брадикардия, повишена 

чувствителност към фенитоин, комедикация със залцитабин или хлорамфеникол, деца до 2 г. 

 

N03AD Сукцинимиди  
 

ETHOSUXIMIDE – INN (ATC код: N03AD01) 

●Petinimid® (G.L. Pharma GmbH) – капсули 250 mg (оп. 100 бр.). ●Retinimid® (G.L. Pharma 

GmbH) – капсули 250 mg (оп. 100 бр.). ▼Има t1/2 458 h, ТПК от 40 до 100 mcg/ml и уринна 

екскреция в непроменен вид 2515%. Не се свързва с плазмените протеини. 

▲Анитиепилептичната активност на етосуксимид вероятно се дължи на потискане на 

калциевия инфлукс и ГАМК-трансаминазата в ЦНС.  

Показания: Petit mal. Няма ефект при grand mal, но и не го провокира. При смесена 

форма на епилепсия се комбинира с барбитурати или хидантоини.  

Рисковa категория за бременност: C. 

Рискова категория за кърмене: L4. 

Приложение: Лечението започва с 250 mg 1 до 2 пъти на ден. При необходимост ДД при 

възрастни може да достигне 2 g p.o. При petit mal началната ДД за деца под 6 г. е 125 mg/12 

h орално; над 6 г. – 250 mg/12 h. При необходимост дозата може да се повишава със 125 

mg/5 дни. При деца ДД етосуксимид варира от 20 до 60 mg/kg орално, разделена на два 

приема.  

Нежелани реакции: Анорексия, повръщане, атаксия, главоболие, сънливост, 

световъртеж, потискане на левкопоезата, остри психози. Противопоказания: Бъбречна и 

ЧН, болести на кръвта. 

 

N03АЕ Бензодиазепини 
 

CLONAZEPAM – INN (ATC код: N03AE01) 

●Clonareks® (Rex Pharmaceuticals Ltd) – таблетки по 0.5 и 2 mg (оп. 30 бр.); перорален 

разтвор 0,25% 10 ml в тъмни стъклени бутилки (оп. 1 бр. с апликатор капкомер). В 10 к се 

съдържа 1 mg клоназепам. ●Rivotril® (Рош България ЕООД) (не е в наличност) – таблетки по 

0.5 mg  (оп. 50 бр.) и 2 mg (оп. 30 бр.). ▼Клоназепам има орална бионаличност 70–98%, t1/2 

235 h и СПП 860,5%. ТПК се достигат след 5–10 дни и варират в широки граници – от 5 до 

0 ng/ml. ▲Клоназепам е бензодиазепинов анксиолитик с изразено антиепилептично 

действие, дължащо се на облекчаване на ГАМК-ергичната медиация.  

Показания: Всички клинични форми на епилепсия у деца и възрастни – grand mal, status 

epilepticus, petit mal, огнищни (частични) гърчове и др.  
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Рисковa категория за бременност: C. 

Рискова категория за кърмене: L3. 

Приложение: Общата ДД трябва да се раздели на 3 или 4 ЕД, които да се приемат през 

равни интервали от време. Ако еднократните дози (ЕД) не са разделени поравно, най-

голямата от тях трябва да се приема вечер преди лягане. В повечето случаи ПД се достига 

постепенно след 3 или 4 седмици. (1) Началната ДД клоназепам за възрастни не трябва да 

надхвърля 1 mg орално. През първите 4 дни ДД може да се назначава в 1 прием вечер преди 

лягане. За продължителна терапия клоназепам се назначава в постепенно нарастващи дози, 

като в продължение на 2 до 4 седмици при възрастни се достига ДД от 4 до 8 mg, разделена 

в 3 до 4 приема. Началната ДД при ПНВ не трябва да надхвърля 0.5 mg. Поддържащата доза 

(ПД) се достига постепенно в продължение на 3 до 4 седмици. (2) При ПНВ се препоръчва 

терапията да стартира с ДД не по-висока от 0,5 mg. (3) Началната ДД при новородени и деца 

до 10 г. или деца с т.м. до 30 kg варира от 0,01 до 0,03 mg/kg. Тя се разделя на 2 или 4 

орални ЕД. ДД може да се повишава при необходимост максимално с 0,25 до 0,5 mg всеки 

трети ден, до достигане на ДД от 0,1 до 0,2 mg/kg, разделена в 2 или 3 орални приема. ПД за 

деца от 12 мес. е 0.5–1 mg (респ. 5–10 к); деца от 1 до 5 г.  – 1.5–3 mg (респ. 15–30 к); от 6 до 

12 г. – 3–6 mg (респ. 30–60 к); деца > 12 г. и възрастни  – 4–8 mg (респ. 40–80 к).  

Нежелани реакции (с честота 50%) – седация, мускулна слабост, сънливост. В много 

случаи седацията отзвучава в хода на лечението. По-сериозни НЛР са мускулна 

некоординираност, атаксия, дисфория, увеличаване на слюнчената и бронхиалната секреция 

(особено у кърмачета и малки деца), психическа възбуда и агресивност, намаляване на 

вниманието и условнорефлекторната дейност. Противопоказания: Повишена чувствител-

ност към бензодиазепини, остра белодробна недостатъчност, тежка хронична дихателна 

недостатъчност, sleep apnea syndrome, myasthenia gravis, тежка ЧН, консумация на алкохол. 

 

DIAZEPAM – INN (вж. гл. N05BA) 

LORAZEPAM – INN (вж. гл. N05BA) 
 

N03AF Карбоксамиди  
 

CARBAMAZEPINE – INN (ATC код: N03AF01) 

●Carbamazepin Actavis® („Актавис” ЕАД)  таблетки 200 mg (оп. по 10 и 50 бр.). 

●Neurotop® (Gerot Pharmazeutika GmbH) – таблетки 200 mg (оп. 50 бр.). ●Neurotop Retard® 

(G.L. Pharma GmbH) – таблетки по 300 и 600 mg с удължено освобождаване и с делителна 

бразда (оп. по 50 бр.). ●Tegretol® (Novartis Pharma GmbH) – таблетки 200 mg (оп. 50 бр.). 

▼Има над 70% бионаличност след орално приложение, t1/2 155 h и СПП 75–90%. Депо-

формите на карбамазепина осигуряват стабилни плазмени концентрации, които се движат в 

границите на терапевтичните. Това позволява да се предотвратят редица НЛР, характерни 

за обикновените лекарствени форми, като замаяност, сънливост, диплопия, наблюдавани 

при пикови концентрации карбамазепин. В ТПК (4 до 8 mcg/ml), които корелират със 

слюнчените, препаратът се свързва в 75% с плазмените протеини. ▲Антиепилептичната 

активност на карбамазепин се дължи на забавяне скоростта на възстановяване на 

потенциал-зависимите натриеви канали. Освен това той намалява тока на калциевите йони 

през L-тип ПЗКК. Потиска ядрата на n. trigeminus и има специфичен аналгетичен ефект.  

Показания: Grand mal и епилептична характеропатия; тригеминусова невралгия, глосо-

фарингеална невралгия и табесна болка. При постхерпетична неврлагия габапентин и 

прегабалин са по-ефективни в сравнение с карбамазепин. 

Рисковa категория за бременност: C. 

Рискова категория за кърмене: L2. 

Приложение: (1) Лечението при възрастни започва със 100 до 200 mg/12 h. При 

необходимост ДД се повишава до 1,2 g, като се разделя на 3–4 орални приема. МДД 

карбамазепин според FDA е 2,4 g. С ретардните форми на карбамазепин се поддържат ТПК 

през цялото денонощие, затова те се приемат един, максимум два пъти на ден. (2) При деца 

под 4 г. лечението с карбамазепин започва с ДД 5 mg/kg, която се повишава всеки втори ден 

с 5 mg/kg до постигане на оптимален отговор. При деца над 4 г. терапията стартира с ДД 100 

mg, последвано от ежеседмично увеличение със 100 mg до постигане на оптимален ефект. 

ПД карбамазепин при деца варира от 10 до 20 mg/kg/24 h p.o. 
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Взаимодействия: Поради индуциращите си свойства върху лекарства-

метаболизиращите ензими карбамазепин може да дискредитира ановулаторния ефект на 

хормоналните контрацептиви.  

Нежелани реакции: При плазмени (слюнчени) концентрации карбамазепин над 8,5 

mcg/ml при 50% от болните се наблюдават седация, нистагъм, световъртеж, диплопия, 

неразчленен говор. Препаратът може да предизвика хипонатриемия и водна интоксикация, 

свързани с неговия антидиуретичен ефект, а също hypospadia у фетуси от мъжки пол. 

Противопоказания: AV блок, анамнестични данни за костномозъчно увреждане, порфирия.   

 

OXCARBAZEPINE – INN (ATC код: N03AF02) 

●Oxcarbazepin Sandoz® (Sandoz d.o.o.)  филмирани таблетки по 150, 300 и 600 mg (оп. 

по 15, 20, 30, 50, 60 и 90 бр.). ●Tevaleptin® (Тева Фармасютикълс България ЕООД)  

филмирани таблетки по 300 и 600 mg (оп. по 50 бр.). ●Trileptal® (Novartis Pharma GmbH)  

филмирани таблетки по 150, 300 и 600 mg. (оп. по 30, 50 и 100 бр.); орална суспензия 6% 250 

ml в  стъклена бутикла с полипропиленова дозираща спринцовка (оп. 1 бр.). ▼В организма се 

превръща във фармакологично активен метаболит с t1/2 9 h. ▲Антиепилептичната активност 

на окскарбазепин е свързана с блокиране на потенциал-зависимите натриеви канали в 

невроните на мозъка.  

Показания: Първични генерализирани тонично-клонични гърчове и парциални гърчове.  

Рискова категория за кърмене: L3. 

Приложение: Началната ДД за възрастни е 300 mg. Контрол над гърчовете се постига с 

орална ДД от 600 до 1200 mg. При КК <30 ml/min се използват два пъти по-ниски дози.  

Взаимодействия. Окскарбазепин има слаб индуциращ ефект върху лекарства-

метаболизиращите ензими, но е възможно да дискредитира ановулаторния ефект на 

хормоналните контрацептиви. Поради структурно сходство с ТЦА, той не трябва да се 

комбинира с МАОИ.  

Нежелани реакции: Умора, главоболие,  диария, парестезии, уртикария; рядко – 

тромбоцитопения и панцитопения. 

 

N03AG Производни на мастни киселини 
 

TIAGABINE – INN (ATC код: N03AG06) 

●Gabitril® (Torrex Chiesi Pharma GmbH) – филм-таблетки по 5, 10 и 15 mg (оп. по 50 и 100 

бр.). ▼Има орална бионаличност 89%, СПП 96% и t1/2 6,7 h. ▲Тиагабин притежава 

антиконвулсивно действие, свързано с инхибиране на невроналното (пресинаптично) 

усвояване на ГАМК, която е физиологичният потискащ медиатор в ЦНС.  

Показания: Допълнителна терапия на парциални пристъпи със или без вторично 

генерализиране при пациенти >12 г., нелекувани успешно с други АЕЛ. 

Рисковa категория за бременност: C. 

Приложение: Лечението обикновено започва с 5 mg дневно в 1 прием по време на 

хранене. През 1 седмица ДД се увеличавa с 5 mg до получаване на терапевтичен ефект. При 

комедикация с лекарства неензимни индуктори МДД тиагабин е 30 mg, а при комедикация с 

лекарства ензимни индуктори е 70 mg. ДД се разделя на 2–4 приема.  

Взаимодействия. Лекарствата ензимни индуктори (карбамазепин, примидон*, 

фенобарбитал, фенитоин) засилват метаболизма и отслабват ефекта на тиагабин.  

Нежелани реакции (те са дозозависими): Замаяност, главоболие, сънливост, депресия, 

паметови смущения, атаксия, емоционална лабилност, мускулна слабост, тремор, при 

предозиране – припадъци. Метанализът на рандомизирани, плацебо-контролирани 

изпитвания на АЕЛ показва рядко срещан повишен риск за развитие на суицидни намерения 

и поведение. Противопоказания: Свръхчувствителност към препарата или неговите 

компоненти (токоферол, макрогол 600, лактоза, талк и др.). 

 

VALPROIC ACID – INN ( (ATC код: N03AG01) 

●Convulex® (G.L. Pharma GmbH) – меки стомашно-устойчиви капсули, съдържащи 

валпроева киселина по 300 mg (оп. 100 бр.) и 500 mg (оп. по 40 и 100 бр.); сироп 50 mg/ml в 

стъклена бутилка по 100 ml (оп. 1 бр.); инжекционен/инфузионен разтвор, съдържащ натриев 

валпроат 500 mg/5 ml в ампули. ●Convulex Chrono® (G.L. Pharma GmbH) – таблетки с 

удължено освобождаване от 300 mg (оп. по 50 и 100 бр.) и 500 mg (оп. по 30, 50 и 100 бр.). 
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●Convulsofin® (AWD Pharma GmbH & Co) – таблетки, съдържащи калциев валпроат 

дихидрат 333 mg (оп. 100 бр.). ●Depakine® (Санофи–Авентис България ЕООД) – прах 400 mg 

за приготвяне на инжекционен разтвор във флакон и разтворител (вода за инжекции) 4 ml в 

ампули (оп. по 4 бр.); сироп с концентрация 57.64 mg/ml във флакони по 150 ml (оп. 1 бр.); 

стомашно-устойчиви таблетки 500 mg (оп. 40 бр.). ●Depakine Chrono® 300 (Санофи-Авентис 

България ЕООД) – таблетки с удължено освобождаване 300 mg (оп. по 50 и 100 бр.). В 1 

таблетка има Sodium valproate 198.8 mg и Valproic acid 87 mg. ●Depakine Chrono® 500 

(Санофи-Авентис България ЕООД) – таблетки с удължено освобождаване таблетки 500 mg 

(оп. по 30 и 100 бр.). ▼Валпроевата киселина е с pKа 4,7. Тя се резорбира бързо и почти 

100% след орално приложение. Има СПП 90%, t1/2 7 до 10 h и ТПК от 50 до 100 mcg/ml. 

Прониква в ликвора и майчиното мляко. Екскретира се с урината под форма на нетоксични 

метаболити. ▲Инхибира ГАМК-трансаминазата и повишава нивото на ГАМК в мозъка.  

Показания: Petit mal, grand mal, огнищна епилепсия, поведенчески смущения, свързани с 

епилепсия; тензионно главоболие; хипертермични гърчове у кърмачета и малки деца; 

клонични гърчове на лицевите мускули в детската възраст.  

Рисковa категория за бременност: D. 

Рискова категория за кърмене: L3. 

Приложение: За възрастни и деца с т.м. над 25 kg началната орална доза валпроева 

киселина е от 10 до 15 mg/kg/24 h. При необходимост ДД може през интервали от 3–4 дни 

постепенно да се повиши до 200 mg. МДД валпроева киселина орално e 2,5 g. ДД се разделя 

на 2 или 3 ЕД след хранене. Капсулите Convulex от 500 mg се приемат вечер и осигуряват 

ТПК през цялото денонощие. При деца с т.м. под 25 kg и при новородени валпроевата 

киселина се предписва орално в ДД от 20 до 30 mg/kg, разделена в 2 или 3 приема. Венозно 

(струйно или инфузионно) на възрастни валпроевата киселина се въвежда в ДД от 400 до 

800 mg или по 25 mg/kg. Парентерално препарат може да се прилага в продължение на 24 до 

48 h. 

Взаимодействия. Натриевият валпроат е ензимен инхибитор и потиска разграждането 

на фенитоина, карбамазепин и фенобарбитал. Той потенцира действието на барбитурати, 

невролептици, антидепресанти.  

Нежелани реакции: Повръщане, стомашни колики, слабо изразена тромбоцитопения с 

удължаване времето на кръвосъсирване, тремор, парестезии, атаксия, световъртеж, 

алопеция, увеличаване на т.м. В литературата са описани няколко клинични случаи на 

хипотермия, свързана с приложение на натриев валпроат. Експериментални изследвания 

показват, че натриевият валпроат предизвиква доза-зависимо понижаване на т.т. при 

плъхове (Nikolov, Yakimova, 2008). Противопоказания: Хепатит, бременност, лактация. 

Преди и по време на лечение с натриев валпроат, респ. валпроева киселина периодично се 

контролира функцията на черния дроб. 

 

VIGABATRIN* – INN (ATC код: N03AG04) 

●Sabril* (Hoechst Marion Roussel) – филм-таблетки 500 mg (оп. 100 бр.). ▼При p.o. 

приложение Sabril има Тmax 1–2 h и t1/2 6–8 h. Не се свързва с плазмените протеини. Около 

70% от ДД се елиминира непроменена с урината в първите 24 h. ▲Вигабатрин е необратим 

инхибитор на ГАМК-трансаминазата и увеличава нивата на ГАМК в ЦНС. След 

прекратяване на лечението с препарата активността на ГАМК-трансаминазата се 

нормализира след 4–6 дни в резултат на синтезиране на нови ензимни молекули.  

Показания: Допълнение към терапията на пациенти с епилепсия, протичаща особено с 

рефрактерни парциални и по-малко – с генерализирани гърчове. Използва се ограничено 

като добавъчна терапия при генерализирани гърчове. 

Приложение: Началната орална ДД вигабатрин е 2 g, разделена в 1–2 приема. При 

необходимост ДД се повишава с 0,5–1 g. МДД е 4 g. При ПНВ или при болни с намалена БФ 

се използват по-ниски ДД вигабатрин.  

Нежелани  реакции: В редки случаи – психози, сънливост, главоболие, атаксия, гадене, 

увеличаване на т.м. Вигабатрин понижава до 20% плазмената концентрация на фенитоин. 

Противопоказания: Психоза, поведенчески разстройства; свръхчувствителност към 

продукта или неговите компоненти. 

 

N03AX Други антиепилептични лекарства  
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BRIVARACETAM – INN (АТС код: N03AX23)  

●Brivact® (USB Pharma SA) – филмирани таблетки по 10, 25, 50, 75 и 100 mg (оп. по 14, 56 

и 100 бр.); перорален разтвор 1% 300 ml в бутилка (оп. 1 бр.); инжекционен/инфуионен 

разтвор 1% 5 ml в ампули (оп. 10 бр.). Продуктът е обект на допълнително 

постмаркетингово наблюдение. ▲Бриварецетам  се свързва със синаптичния везикулен 

протеин 2А (SV2A) и го инактивира. Предполага се, че именно този протеин модулираа 

невротрансмитерната екзоцитоза в невроните и ендокринните клетки. 

Показания: Допълваща терапия при парциални гърчове със или без вторична 

генерализация при възрастни и деца над 16 г. с епилепсия. 

Приложение: Препоръчва се терапията да стартира с ДД от 50 или 100 mg, разделена в 

две еднакви ЕД, приети съответно сутрин и вечер, със или без храна. Според клиничния 

отговор ДД бриварацетам може да варира от 50 до 200 mg. МДД бриварацетам при УЧФ е 

150 mg. 

Нежелани реакции: Неутропения (в 0,5% от слуачите), грипоподобни симптоми, кашлица, 

КГДП, безапетитие, тревожност, депресия, безсъние, беспокойство, раздразнителност, 

суицидни намерения, психотично разстройство, агресия, гадене, повръщане, запек, 

отпадналост, замаяност/сънливост, конвулии, световъртеж. Противопоказания: Повишена 

чувствителност към продукта, пациенти на диализа. 

 

GABAPENTIN – INN (ATC код: N03AX12) 

●Gabagamma® (Woerwag Pharma GmbH & Co.KG) – капсули по 100, 300 и 400 mg (оп. по 

20, 50 и 100 бр.); филм-таблетки по 400, 600 и 800 mg (оп. по 20, 50, 100 и 200 бр.). 

●Gabanal® (M.R. Pharma GmbH) – капсули по 300 и 400 mg (оп. по 20, 50, 60, 84, 90 и 100 бр.). 

●Gabaneural® (Фармасуис ЕООД) – капсули по 100, 300 и 400 mg (оп. по 10, 50 и 100 бр.). 

●Gabastad® (Stada Arzneimittel AG) – капсули по 100, 300 и 400 mg (оп. по 100 бр.). ●Gordius® 

(Gedeon Richter PLC) – капсули 300 mg (оп. по 10, 50 и 100 бр.). ●Grimodin® (Egis 

Pharmaceuticals PLC) – капсули по 100, 300 и 400 mg (оп. по 50, 60 и 100 бр.). ●Neurontin® 

(Ramsgete Road) – капсули 100 mg (оп. по 20 и 100 бр.); капсули по 300 и 400  mg (оп. по 50 и 

100 бр.). ▼Габапентин има орална резорбция 50% до 60%, Vd 0,7 l/kg, СПП 0%, t1/2 5–6 h и 

бъбречна екскреция в непроменен вид от 56% до 80%. ▲Габапентин има близка на GABA 

структура, но не се свързва с ГАМК-рецепторите. Антиепилетичният му ефект e с неизяснен 

механизъм. 

Показания: (1) Възрастни и деца над 12 г. – като монотерапия или допълваща терапия на 

парциални прости или комплексни припадъци със или без вторична генерализация (вкл. 

пациенти с новодиагностицирани припадъци. (2) Деца от 3 до 12 г. – като допълнителна 

терапия на парциални припадъци и на парциални припадъци със или без тяхната вторична 

генерализация. (3) Невропатична болка при ЗД и постхерпетична невралгия. 

Рисковa категория за бременност: C. 

Рискова категория за кърмене: L3. 

Приложение: (1) Като моно- или допълваща терапия на парциални прости или 

комплексни припадъци със или без вторична генерализация на възрастни и деца над 12 г. 

се назначава орално. Първият ден габапентин се прилага в ДД 300 mg в 1 прием, вечер (за 

да се намали седативния ефект); II ден – 2 пъти по 300 mg;  от III ден – 3 пъти по 300 mg. При 

необходимост ДД може да се повиши до 1800 mg, разделена в 3 еднакви ЕД, приемани при 

8-часови интервали. МДД за възрастни е 2,4 g. ДД за деца от 6 до 12 г. е от 25 до 35 mg/kg, а 

от 3 до 5 г. – 40 mg/kg, разделена на три приема. (2) За лечение на невропатична болка при 

ЗД и постхерпетична невралгия на възрастни габапентин се прилага в следните ДД: ден 1 – 

300 mg, ден 2 – 600 mg, ден 3 – 900 mg и при необходимост от ден 4–1200 mg. МДД е 3,6 g. 

Взаимодействия:  Габапентин не повлиява плазмените нива на други антиепилептични 

лекарства. Антиацидите понижават бионаличността на габапентин с около 20%.  

Нежелани реакции: С честотата над 10% от случаите – сънливост, замаяност, 

атаксия, отпадналост; от 1 до 10% – периферен оток; нервност, възбуда, депресия, 

нарушена координация, сърбеж; диспепсия, ксеростомия, гадене, запек, стимулиране на 

апетита (увеличаване на т.м.); импотенция; левкопения; спиналгия, миалгия, дизартрия, 

тремор; диплопия, неясно виждане, нистагъм; ринит, бронхоспазъм; хълцане. Подобно на 

други АЕЛ при терапия с габапентин също не се изключва възможността от повишен суици-

ден риск. Противопоказания: Свръхчувствителност към габапентин, соя, фастъци или някое 

от помощните вещества; остър панкреатит. 
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LACOSAMIDE – INN (АТС код: N03AX18)  

●Kanilad® (Medochemie Ltd) – филмирани таблетки по 50, 100, 150 и 200 mg (оп. по 7, 14, 

28, 56 и 168 бр.). ●Lacosamide Accord® (Accord Healthcare Ltd) – филмирани таблетки по 50, 

100, 150 и 200 mg (оп. по 14, 56, 60 и 168 бр.); блистерни опаковки за заповане на лечението, 

съдържащи по 14 таблетки от 50, 100, 150 и 200 mg. ●Lendenuz® (Medochemie Ltd) – 

филмирани таблетки по 50, 100, 150 и 200 mg (оп. по 14, 56 и 168 бр.). ●Vimpat® (UCB 

Pharma SA) – филм-таблетки по 50 mg (оп. 14 бр.), 100 mg (оп. 56 бр.), 150 mg (оп. 56 бр.) и 

200 mg (оп. 56 бр.). ▼Пероралната бионаличност на лакозамид е 100%, СПП 15%, Vd 0,6 l/kg 

елеминационният t1/2 е 13 h. Около 95% от ДД лакозамид се екскретира с урината 

непроменен (40% от дозата) и неактивен O-дезметил метаболит (< 30%). ▲В условия in vitro 

лакозамид селективно повишава бавното инактивиране на потенциал-зависимите натриеви 

канали в невроните на ЦНС.    

Показания: За моно- или допълваща терапия на парциални пристъпи, без или със 

вторична генерация при пациенти ≥ 16 г. с епилепсия. 

Приложение: Препоръчителната начална доза е по 50 mg сутрин и вечер (със или без 

храна), която след една седмица трябва да се увеличи до 100 mg два пъти дневно. По 

преценка на лекаря може да се започне също със 100 mg два пъти дневно. В зависимост от 

клиничния отговор и поносимостта, ПД може да бъде допълнително увеличавана на 

седмични интервали с 50 mg два пъти на ден (100 mg /ден) до максимално препоръчителна 

ПД 300 mg два пъти на ден. При необходимост от спиране на лакозамид, се препоръчва 

постепенно понижаване на ДД с 200 mg/7 дни. При пациенти с леко до умерено УЧД. 

Взаимодействия: С леветирацетам, карбамазепин, фенитоин, валпроат, топирамат или 

габапентин лакозамид показва синергични или адитивни антиконвулсант ефекти.   

Предупреждения и предпазни мерки: Не е необходима корекция на ДД лакозамид  при 

КК > 30 ml/min. МДД при пациенти с леко до умерено УЧФ е 300 mg. 

Нежелани реакции: Чести – депресия, обърканост, безсъние, нарушение на равнове-

сието, когнитиви увреждания, тремор, сомнолентност, нистагъм, хипостезия, дизартрия, 

замъглено зрение, вертиго, шум в ушите, повръщане, запек, метеоризъм, диспепсия, 

ксеростомия, диария, сърбеж, обриви, мускулни спазми, астения, умора, контузия; нечести – 

агресия, възбуда, еуфорично настроение, суицидни идеи, халюцинации, синкоп, 

брадикардия, AV блок, предсърдно мъждене, предсърдно трептене, уртикария, елевация на 

чернодробните ензими. Противопоказания: Свръхчувствителност към ликазамид, соев 

лецитин, деца под 16 г., кърмене. 

 

LAMOTRIGINE – INN (ATC код: N03AX09)  

●Epimil® (IVAX Pharmaceuticals s.r.o.) – таблетки по 25, 50 и 100 mg (оп. по 30, 56 и 100 

бр.). ●Epitrigine® („Активис” ЕАД) – диспергиращи се (разтворими) таблетки по 25, 50, 100 и 

200 mg (оп. по 10 и 30 бр.); диспергиращи се таблетки по 2 и 5 mg за малки деца (оп. по 10 и 

30 бр.). ●Gerolamic® (G. L. Pharma GmbH) – диспергиращи се таблетки по 25, 50, 100 и 200 

mg (оп. по 30 бр.). ●Lamal® (Алкалоид ЕООД) – таблетки по 25, 50, 100 и 200 mg (оп. по 30 

бр.). ●Lamictal® (GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA) – диспергиращи/дъвчащи се таблетки 5 

mg (оп. 30 бр.); таблетки по 25, 50 и 100 mg (оп. по 30 бр.). ●Lamotren® („Чайкафарма” АД) – 

таблетки по 25, 50 и 100 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ●Lamotrix® (Medochemie Ltd.) – таблетки по 

25, 50, 100 и 200 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ●Latrigil® (Stada Arzneimittel AG) – дипергиращи се 

таблетки по 25, 50 и 100 mg (оп. по 30 бр.). ▼Има t1/2 25–30 h и СПП около 55%. ▲Блокира 

потенциал-зависимите натриеви канали, затруднява невроналната деполяризация и 

намалява освобождаването на глутамат (възбуждащ медиатор в ЦНС).  

Показания: Епилептични припадъци, които не се повлияват от други АЕЛ. Те могат да 

бъдат частични припадъци със или без вторично генерализирани тонично-клонични гърчове 

и първично генерализирани тонично-клонични гърчове. При деца Lamictal е показан като 

добавъчна терапия на епилепсията, при парциални и генералирани гърчове, вкл. тонично-

клонични и тези, асоциирани със синдрома на ЛеноксГасто. За начална монотерапия на 

новодиагностицирана епилепсия при деца този препарат не се препоръчва. След постигане 

на контрол над припадъците при добавъчната терапия, съпътстващите АЕЛ, могат 

постепенно да бъдат спрени и пациентът да премине изцяло на монотерапия с Lamictal. 

Рисковa категория за бременност: C. 

Рискова категория за кърмене: L3. 
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Приложение: (1) Като допълнителна терапия при деца над 12 г. и възрастни, приемащи 

валпроат със или без друго АЕЛ, началната орална доза ламотрижин е 25 mg/48 h в 

продължение на две седмици, последвана от 25 mg/24 h в продължение на още две седмици. 

След това ДД може, ако е необходимо, да се повишава с 25 до 50 mg през интервал от 1 до 2 

седмици до получаване на оптимален отговор. Обичайната ПД за постигане на оптимален 

отговор варира от 100 до 200 mg дневно. Тя се назначава в 1 или 2 приема. При пациенти, 

приемащи АЕЛ с ензим-индуциращо действие, със или без друг антиепилептичен препарат (с 

изключение на валпроат), началната ДД ламотрижин е 50 mg (в 1 прием) в продължение на 

две седмици, последвана от 100 mg (разделена в 2 приема) в продължение на още две 

седмици. След това дозата трябва да се повишава със 100 mg през интервали от 1 до 2 

седмици до получаване на оптимален отговор. Обичайната ПД е 200 до 400 mg дневно, 

разделена в два приема, а МДД е 700 mg. (2) При деца от 2  до 12 г. началната ДД 

ламотрижин при монотерапия е 0,5 mg/kg т.м. (назначена в един прием) в продължение на 

две седмици, последвана от 1 mg/kg (в един прием) в продължение на две седмици. След 

това ДД трябва да се повишава с 1 до 2 mg/kg през 1 до 2 седмици до получаване на 

оптимален отговор. Обичайната ПД за постигане на оптимален отговор варира от 2 до 10 

mg/kg дневно, назначена в един или два приема. 

Взаимодействия. Ензимни индуктори, като фенобарбитал, фенитоин и карбамазепин 

могат да ускорят инактивирането на ламотрижин и да намалят антиепилептичния му ефект.  

Нежелани реакции: Рядко – макуло-папулозни обриви. 

 

LEVETIRACETAM – INN (ATC код: N03AX14)  

●Alvotiracetam® (Alvogen IPCo S.àr.l) – филм-таблетки по 250, 500 и 1000 mg (оп. по 30 

бр.). ●Epiletam® (Egis Pharmaceuticals PLC) – филм-таблетки по 250, 500, 750 и 1000 mg (оп. 

по 10, 20, 30 и 50 бр.). ●Keppra® (UCB S.A.) (не е в наличност) – филмирани таблетки 250, 

500, 750 и 1000 mg (оп. по 30 и 60 бр.); перорален разтвор за малки деца с концентрация 100 

mg/ml в бутилки по 300 ml (оп. 1 бр.). ●Levebon® (G.L. Pharma GmbH) – филм-таблетки по 500 

и 1000 mg (оп. по 10, 20, 30, 50 и 60 бр.). ●Lepsitam* (Софарма АД) – филм-таблетки по 250, 

500, 750 и 1000 mg (оп. по 30 бр.). ●Levetiracetam Cipla® (Cipla Europe NV) – филм-таблетки 

по 250, 500, 750 и 1000 mg (оп. по 10, 20, 30, 50 и 60 бр.). ●Levetiracetam Hospira® (Hospira 

UK Ltd) – концентрат за инфузионен разтвор 500 mg/5 ml (оп. по 10 и 25 бр.). ●Levetiracetam 

Neuraxpharm® (Neuraxpharm Arzneimittel GmbH) – филм-таблетки по 250, 500, 750 и 1000 mg 

(оп. по 10, 20, 30, 50 и 60 бр.); перорален разтвор 10% в стъклени бутилки по 100, 150, 200 и 

300 ml (оп. по 1 бр., съдържащи градуирани перорални спринцовки от от 1 ml с деления от 

0.05 ml през 0.05 ml; от 3 ml с деления от 0.1 ml през 0.1 ml; от 10 ml с деления от 0.25 ml през 

0.25 ml и адаптор за спринцовките. ●Levetiracetam Sanovel® (Sanovel Holding B.V.) – филм-

таблетки по 250, 500 и 1000 mg (оп. по 10, 20, 30, 50 и 60 бр.). ●Levetiracetam Stada® (Stada 

Arzneimittel AG) – филм-таблетки по 250, 500, 750 и 1000 mg (оп. по 20, 30, 50 и 60 бр.). 

●Levetiracon® (Фармаконс АД) – перорален разтвор за малки деца с концентрация 100 mg/ml 

в бутилки по 200 и 300 ml (оп. 1 бр.). ●Leftiram® (Medico Uno Worldwide Ltd) – филм-таблетки 

по 250, 500 и 1000 mg (оп. по 10, 20, 30, 50 и 60 бр.). ●Lyvam® (Alkaloid-Int d.o.o.) – филм-

таблетки по 250, 500, 750 и 1000 mg (оп. по 10, 20, 30, 50, 60 и 100 бр.). ●Myakell® (Неола 

Фарма ЕООД) – филмирани таблетки по 250, 500, 750 и 1000 mg (оп. по 20, 30, 50 и 60 бр.). 

●Noepix® (Actavis Group ehf.) – филм-таблетки по 250, 500, 750 и 1000 mg (оп. по 20, 30, 50, 

60 и 100 бр.). ●Repitend® (Pharmaceuticals Works Polpharma SA) – филм-таблетки по 250, 500, 

750 и 1000 mg (оп. по 10, 20, 30, 50, 60 и 100 бр.); перорален разтвор 10% 150 ml в бутилки с 

пластмасова спринцовка за перорално дозиране от 1 ml, подходяща за бебета от 1 до 6 мес. 

(оп. 1 бр.); перорален разтвор 10% 150 ml в стъклена бутилка с пластмасова спринцовка за 

перорално дозиране от 3 ml, подходяща за деца от 6 мес. до 4 г.) (оп. 1 бр.); перорален 

разтвор 10% 300 ml в стъклена бутилка с пластмасова спринцовка за перорално дозиране от 

12 ml, подходяща за деца над 4 г. (оп. 1 бр.). ●Trund* (Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.) – 

филм-таблетки по 250, 500, 750 и 1000 mg (оп. по 20, 30, 50, 60 и 100 бр.); перорален разтвор 

10% 150 ml в стъклена бутилка с пластмасова спринцовка за перорално дозиране от 1 ml (оп. 

1 бр.); перорален разтвор 10% 150 в стъклена бутилка с пластмасова спринцовка за 

перорално дозиране от 3 ml (оп. 1 бр.); перорален разтвор 10% 300 ml в стъклена бутилка с 

пластмасова спринцовка за перорално дозиране от 10 ml (оп. 1 бр.). ▼Леветирацетам се 

резорбира добре след p.o. приложение. Незначителна част (около 10%) се свързва с 

плазмените протеини. Около ¼ от приложената доза се метаболизира до неактивен 
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метаболит без участие на CYP450, а с урината в непроменен вид се екскретира 66%. 

▲Леветирацетам е пиролидиново производно. Предполага се, че неговият 

антиепилептичен ефект се дължи на непълно (частично) инхибиране на невроналния 

калциев инфлукс през N-тип калциевите канали, а също – и на намаляване освобождва-

нето на Ca2+ от интраневроналните депа. Освен това леветирацетам частично възстано-

вява индуцирания от цинка и бета-карболините понижен приток на инхибиращите 

невротрансмитери – ГАМК и глицин, към техните рецептори. Този антиконвулсант се свързва 

с протеин A2, намиращ се в синаптичните мехурчета, като стимулира тяхнотo сливане (фу-

зия) и засилва невротрансмитерната екзоцитоза на инхибиторни аминокиселини в ЦНС.  

Показания: Допълваща терапия при парциални (огнищни) гърчове със или без тяхната 

вторична генерализация при възрастни пациенти с епилепсия. С леветирацетам се постига 

значимо намаляване на пристъпите при резистентни на лечение пациенти.  

Рискова категория за кърмене: L3. 

Приложение:  Монотерапия при лечение на парциални гърчове със или без вторична 

генерализация при възрастни и деца над 16 г. Препоръчва се начална доза от 250 mg 

леветирацетам два пъти на ден, която след 14 дни трябва да се повиши до първоначалната 

терапевтична доза от 500 mg два пъти на ден. После дозата може да се повишава с по 250 

mg два пъти на ден през интервали от две седмици в зависимост от клиничния отговор. МДД 

е 1500 mg два пъти на ден.  Допълващо лечение при върастни (≥ 18 г.) и деца (12 до 17 г.) 

с т.м. ≥ 50 kg. Началната терапевтична доза е 500 mg два пъти на ден. В зависимост от 

терапевтичния ефект и поносимост ДД може да се повиши до 1500 mg два пъти на ден. 

Промяната на ДД се извършва през интервали от 2 до 4 седмици с 500 mg два пъти на ден. 

 Допълващо лечение при деца на възраст от 6 до 23 мес., деца от 2 до 11 г. и юноши (12 

до 17 г.) с т.м. под 50 kg. Началната терапевтична доза е 10 mg/kg два пъти на ден. В 

зависимост от клиничния отговор и поносимост, дозата може да се увеличи до 30 mg/kg два 

пъти на ден. Промяната в дозата (респ. нейното понижаване или повишаване) не трябва да 

да превишава повече от 10 mg/kg два пъти на ден на всеки две седмици. Трябва да се 

прилага най-ниската ефективна доза.  При деца с т.м. ≥ 50 kg дозировката е същата както 

при възрастни пациенти.  Допълващо лечение леветирацетам при бебета от 1 до 6 мес. 

(табл. N11):  

 

Таблица N11. Дозиране на леветирацетам при бебета от 1 до 6 мес. 

 

Телесна маса 

(kg) 

Начална доза: 

7 mg/kg/12 h (10% разтвор) 

Максимална доза: 

21 mg/kg/12 h (10% разтвор) 

4 kg 28 mg (0,3 ml)/12 h 84 mg (0,85 ml)/12 h 

5 kg 35 mg (0,35 ml)/12 h 105 mg (1,05 ml)/12 h 

7 kg 49 mg (0,5 ml)/12 h 147 mg (1,5 ml)/12 h 

 

Нежелани реакции: Рядко – сънливост, замаяност, обща слабост, мускулна дискоорди-

нация с нарушения в походката, възбуда, ажитация, повишена раздразнителност, агресивно 

поведение, промени в настроението, депресивни чувства, влошаване на съществуваща 

депресия, суицидни намерения, инфекции. Противопоказания: Свръхчувствителност към 

лекарствения продукт или някое от помощните вещества. 

 

PREGABALIN – INN (ATC код: N03AX16) 

●Brieka® (Actavis Group PTC ehf.) – капсули по 25, 50, 75, 100, 150, 200, 225 и 300 mg (оп. 

по 14, 21, 56, 84 и 100 бр.). ●Linefor® (Medana Pharma SA) – капсули по 50, 75 и 150 mg (оп. 

по 14, 21, 56 и 84 бр.). ●Lingabat® (PharmaSwiss Česká republika s.r.o.) – капсули по 25, 75 и 

150 mg (оп. по 56 бр.). ●Lyrica® (Pfizer Ltd UK) – капсули 25, 50 и 75 mg (оп. по 14 и 56 бр.); 

капсули по 100, 150, 200 и 300 mg (оп. по 21 и 84 бр.). ●Prabegin® (Egis Pharmaceuticals PLC) 

– капсули по 25, 50, 75, 100, 150, 200 и 300 mg (оп. по 14, 21, 56 и 84 бр.). ●Pregabalin* 

(KRKA, d.d., Novo Mesto) – капсули по 25, 50, 75, 100, 150, 200, 225 и 300 mg (оп. по 14, 28, 30, 

56 и 60 бр.). ●Pregabalin Accord® (Accord Healtcare Ltd.) – капсули по 25, 50, 75, 100, 150, 

200, 225 и 300 mg (оп. по 14, 21, 56 и 60 бр.). ●Pregabalin Alvogen® (Alvogen IPCo. S.ar.l.) – 

капсули 75 mg (оп. по 10, 14, 40, 56 и 60 бр.). ●Pregabalin Aurobindo® (Aurobindo Pharma Ltd) 

– капсули по 75 и 150 mg (оп. по 14, 21, 30, 56 и 60 бр.). ●Pregabalin Pfizer® (Pfizer Ltd) – 

капсули по 25, 50, 75, 100, 150, 200, 225 и 300 mg (оп. по 14, 56 и 100 бр.). ●Pregabalin 
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Sandoz® (Sandoz GmbH) – капсули по 25, 50, 75, 100, 150, 200, 225 и 300 mg (оп. по 14, 21, 56, 

70, 84 и 100 бр.). ●Pregabalin Teva® (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – капсули по 25, 

75 и 150 mg (оп. по 14, 21, 50 и 56 бр.). ●Pregabalin Zentiva® (Zentiva, k.s.) – капсули по 25, 

50, 75, 100, 150, 200, 225 и 300 mg (оп. по 14, 21, 56, 84 и 100 бр.). ●Pregagamma® (Woerwag 

GmbH & Co. KG) – капсули по 25, 75 и 150 mg (оп. по 10, 14, 20, 21, 28, 30, 56 и 60 бр.). 

●Pregabin® (Нобел Фарма ЕООД) – капсули по 75, 150 и 300 mg (оп. по 14 и 56 бр.). 

●Rabakir® (Gedeon Richter PLC) – капсули по 25, 50, 75, 100, 150, 200 и 300 mg (оп. по 14, 28, 

56 и 84 бр.). ●Siranalen® (Medochemie Ltd) – капсули 75 mg (оп. по 14, 21, 30, 56, 84 и 100 бр.); 

перорален разтвор 20 mg/ml в бутилка 437 ml (оп. 1 бр.). ▲Свързва се с допълнителната 

субединица (α2-β протеин) на ПЗКК в ЦНС и понижава концентрацията  на свободни 

вътреклетъчни калциеви йони.  

Показания: Периферна и централна невропатична болка при възрастни; адювантно 

лечение на възрастни с парциални гърчове (със или без вторична генерализация); 

генерализирано тревожно растройство.  

Приложение: ДД варира от 150 до 600 mg, разпределена в два или три приема, със или 

без храна. (1) Периферна невропатична болка (невралгия на n. trigeminus, постхерпетичнa 

невралгия, лумбо-сакрален радикулит, фантомна болка след ампутация на крайници, 

невропатична болка на стъпалото, болка при периферни невропатии след травми и др.). 

Лечението може да започне с ДД 150 mg. В зависимост от клиничния отговор и поносимостта 

на пациента след интервал от 3 до 7 дни ДД може да бъде повишена на 300 mg, a при 

необходимост и след допълнителен 7-дневен интервал може да се достигне 600 mg. (2) 

Парциални гърчове със или без вторична генерализация. Лечението може да започне с ДД 

150 mg, след което се процедира както при пациентите с невропатична болка. МДД е също 

600 mg. Прекратяване на терапията с прегабалин се извършва постепенно в рамките поне на 

10 до 14 дни.  

Взаимодействия: Тъй като прегабилин се екскретира почти изцяло в непроменен вид с 

урината, метаболизира се едва под 2% от приложената доза (без повлияване на 

лекарствения метаболизъм) и не се свързва с плазмените протеини, много е малка 

вероятността да взаимодейства на фармакокинетично ниво с други лекарства. Многократни 

перорални дози прегабалин, приложени едновременно с оксикодон, лоразепам или етанол, 

нямат клинично значими ефекти върху дишането.  

Нeжелани реакции: Неутропения; засилване на апетита, понякога анорексия, 

хипогликемия; еуфорично настроение, обърканост, раздразнимост, деперсонализация, 

аноргазмия, намалено либидо, понякога повишено либидо, безспокойство, депресия, 

възбуда, промени в настроението, трудно намиране на думи, халюцинации, патологични 

сънища, безсъние, паническа атака, апатия; световъртеж, сънливост, атаксия, нарушена 

координация, тремор, дизартрия, парестезии; когнитивно разстройство, дефект в зрителното 

поле, нистагъм, говорни нарушения, миоклонус, повишена психомоторна активност, ступор, 

синкоп; дисграфия; замъглено виждане, сухота в очите, оток на очите, понижена зрителна 

острота, повишена лакримация, болка в очите; тахикардия, синусова аритмия, хипо- или 

хипертония, студени крайници; диспнея, сухота в носа, назофарингит, кашлица, назална 

конгестия, епситаксис; ксеростомия, запек, хиперсаливация, гастроезеофагеален рефлукс, 

асцит, панкреатит; потене, папулозен обрив, уртикария; мускулни потрепвания, мускулни 

крампи, миалгия, артралгия, спиналгия, мускулна скованост; дизурия; повишаване на 

серумните нива на аминотрансферазите, КФК и аспартатаминотрансферазата; 

хипогликемия, хиперкреатининемия, левкопения, тромбоцитопения. Противопоказания: 

Свръхчувствителност към някоя от съставките на препарата; вроден дефицит на лактаза, 

дефицит на Lapp или глюкозо-галактозна малабсорбция. 

 

RETIGABINE – INN (ATC код: N03AX21) 

●Trobalt® (Glaxo Group Ltd) – филм-таблетки по 50 и 100 mg (оп. по 21, 63 и 84 бр.); по 200 

и  и 400 mg (оп. по 84 бр.). 

Показания: Допълваща терапия на резистентни на други лекара епилептични пристъпи, 

започващи като парциални със или без вторична генерализация при възрастни. ств 

Приложение: Необходимо е да се оптимизира съотношението между ефикасност и 

поносимост, което предполага титриране на дозата. След това ДД (разделена в 3 орални 

приема) при необходимост се повишава със 150 mg всяка седмица. Очакваната ефективна 

ПД варира от 600 до 1200 mg. При спиране на терапията ДД се понижава постепенно. 



 63 

Противопоказания: Повишена чувствителност към продукта. 

 

TOPIRAMATE – INN (ATC код: N03AX11) 

●Epimaxan® (Pharmaceutical Works Polpharma SA) – филмирани таблетки по 25, 50, 100 и 

200 mg (оп. по 28 бр.). ●Etopro® (ICN Polfa Rzezów SA) – филмирани таблетки по 25, 50, 100 и 

200 mg (оп. по 28 и 60 бр.). ●Lusitrax® (Ромастру Трейдинг ЕООД) – филмирани таблетки по 

25, 50, 100 и 200 mg (оп. по 10, 30 и 60 бр.). ●Talopam® („Актавис” ЕАД) – таблетки по 25, 50 и 

100 mg (оп. по 30 бр.). ●Tobanex® („Чайкафарма” АД) – филмирани таблетки по 25, 50 и 100 

mg (оп. по 3 и 30 бр.). ●Topamax* (Johnson & Johnson d.o.o.) – филм-таблетки по 25, 50 и 100 

mg (оп. по 28 и 56 бр.); филм-таблетки 200 mg (оп. по 28 и 56 бр.). ●Topilex® (G.L. Pharma 

GmbH) – филмирани таблетки по 25, 50, 100 и 200 mg (оп. по 28, 30 и 60 бр.). ●Topiramate 

Accord® (Accord Healtcare Ltd) – филмирани таблетки по 25, 50, 100 и 200 mg (оп. по 10, 14, 

20, 28, 30, 50, 56 и 60 бр.). ●Topirax® (Софарма АД) – филмирани таблетки по 25, 50 и 100 mg 

(оп. по 28 бр.). ▼Има орална бионаличност 80%, СПП 15%, t1/2 21 h и Tmax 2 до 4 h след 

орално приложение. Екскретира се непроменен с урината. ▲Топирамат потенцира 

действието на GABA, модулира бензодиазепин-нечувствителните подтипове на GABAA-

рецептора, антагонизира активиращата активност на каината, блокира невроналните 

натриеви канали. Притежава известно потискащо действие върху някои изоензими на 

карбоанхидразата.  

Показания: Допълнително средство при лечение на епилепсия, протичаща с парциални 

гърчове със или без вторични генерализирани гърчове.  

Рисковa категория за бременност: C. 

Рискова категория за кърмене: L3. 

Приложение: (1) През първата седмица лечението при възрастни започва с 25 до 50 mg 

топирамат орално. При необходимост ДД се увеличава през интервали от 7 до 14 дни с 25–

50 mg. Минималната ефективна ДД е 200 mg, но най-често терапевтичен ефект се получава 

от 200 mg топирамат през 12 h. МДД за възрастни е 1,6 g. (2) При деца на ≥ 2 г. топирамат се 

предписва през първата седмица в ДД от 1 до 3 mg/kg в 1 прием вечер. След това през 7 до 

14-дневни интервали ДД се повишава с 1 до 3 mg/kg, разделени в 2 приема. Обикновено 

терапевтичен ефект се постига с ДД 5 до 9 mg/kg, разделени в 2 приема.   

Взаимодействия: При комедикация с фенитоин, карабамазепин или валпроева киселина 

антиконвулсивният ефект на топирамат намалява съответно с 48%, 40% и 14%. Дигоксин 

също отслабва ефекта му. Предписването на препарата с инхибитори на карбоанхидразата 

увеличва риска от развитие на фармакогенна нефролитиаза. Седативните ефекти на 

топирамат се засилват при едновременното му приложение със средства, потискащи ЦНС 

(анскиолитици, хипнотици).  

Нежелани реакции с честота >10%: Отпадналост, замаяност, атаксия, сомнолентност, 

повишена раздразнителност, паметови нарушения, проблеми в говора; повдигане; 

парестезии, тремор; нистагъм; КГДП. По-рядко (1–10%) се наблюдават: болки в гърдите, 

оток; абнормна координация, объркване, депресия, намалена концентрация на вниманието, 

хипоестезия; затопляне на лицето; диспепсия, коремни болки, анорексия, констипация, 

ксеростомия, гингивит, намаляване на т.м.; миалгия, лесна уморяемост, болки в гърба и 

краката; отслабване на слуха; нефролитиаза; фарингит, синуит, епистаксис; грипопоподобни 

явления. При остро отравяне не се препоръчва използването на активиран въглен, защото 

той не адсорбира препарата. С хемодиализа се отстранява до 30% от приложената доза 

топирамат.  

 

ZONISAMIDE – INN (АТС код: N03AX15)  

●Zonisamide Mylan® (Mylan S.A.S.) – капсули по 25, 50 и 100 mg (оп. по 14, 28 и 56 бр.). 

●Zonisamide Sandoz® (Sandoz d.d.) – капсули по 25, 50 и 100 mg (оп. по 14, 28, 56 и 98 бр.). 

▲Зонизамид е бензизоксазолово производно с ненапълно изяснен механизъм на действие. 

Вероятно той потиска ПЗКА в главния мозък и отслабва конвулсивнта активност. Има също 

модулира ефект върху ГАМК-медиираната невронална инхибиция. 

Приложение: (1) За монотерапия на парциални гърчове при възрастни, със или без 

вторична генерализация, с новодиагностицирана епилепсия зонизамид се прилага 

съответно: а) седмица 1 и 2 – по 100 mg/24 h  в 1 орален прием; б) седмица 3 и 4 – по 200 

mg/24 h в 1 орален прием; в) седмица 5 и 6 – по 300 mg/24 h  в 1 орален прием. Ако е 

необходима по-висока ДД, тя може да се повишава през 14-дневен интервал със 100 mg/24 h. 
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МДД e 500 mg p.o. (2) За допълнителна терапия на парциални гърчове при възрастни, със 

или без вторична генерализация и със съпътваща комедикация с CYP3A4 ензимни 

индуктори (карбамазепин, фенитоин, фенобарбитал) се препоръчват следните схеми на 

дозиране: а) седмица 1 – 2 х 25 mg дневно; б) седмица 2 – 2 х 50 mg дневно; в) от седмица 3 

до 5 – повишаване на ДД през 7-дневни интервали със 100 mg (МДД 500 mg в един прием 

или разделена на два приема). (3) За допълнителна терапия на парциални гърчове при 

възрастни, със или без вторична генерализация, без съпътстваща на комедикация с 

CYP3A4 ензимни индуктори или при пациенти с УБФ или УЧФ се препоръчват следните 

схеми: а) седмица 1 и 2 – 2 х 25 mg дневно; б) седмица 3 и 4 – 2 х 50 mg дневно; в) седмица 

от 5 до 10 – повишаване на ДД през 14-дневни интервали със 100 mg (МДД 500 mg в един 

прием или разделена на два приема). Някои болни може да се повлияят благоприятно и от 

по-ниски ДД. (4) За допълнителна терапия на парциални гърчове, със или без вторична 

генерализация, при деца над ≥ 6 г. със съпътваща комедикация с CYP3A4 ензимни 

индуктори (карбамазепин, фенитоин, фенобарбитал) зонизамид се прилага съответно: а) 

седмица 1 – 1 mg/kg/24 h в 1 орален прием; б) от седмица 2 до 8 ДД се повишава с 1 mg/kg/24 

h през 7-дневни интервали. Обичайната ПД при деца с т.м. от 25 до 55 kg е от 6 до 8 mg/kg 

дневно в 1 прием. При деца над 55 kg ДД е от 300 до 500 mg в 1 прием. (5) За допълнителна 

терапия на парциални гърчове, със или без вторична генерализация, при деца над ≥ 6 г. без 

съпътваща комедикация с CYP3A4 ензимни индуктори зонизамид се прилага съответно: а) 

седмица 1 и 2 – 1 mg/kg/24 h в 1 орален прием; б) от седмица 3 през 14-дневни интервали ДД 

се повишава с 1 mg/kg/24 h. Обичайната ПД при деца с т.м. от 25 до 55 kg е от 6 до 8 mg/kg 

дневно в 1 прием. При деца над 55 kg ДД е от 300 до 500 mg в 1 прием. 

Нежелани реакции: Екхимози, пневмония, уроинфекции, възбуда, безсъние, агресия, 

суицидни намерения, болки в корема, тремор, нистагъм, диария/запек, гадене, много рядко − 

агранулоцитоа, апластична анемия, тромбоцитопения, амнезия, тонично-клонични гърчове, 

малигнена хиперпирексия, епилептичен статус, халюцинации, пневмонит, панкреатит. 

Противопоказания: Свръхчувствителност към продукта или към сулфонамиди. 

 
N04 АНТИПАРКИНСОНОВИ ЛЕКАРСТВА 
 

 При болест на Parkinson холинергичната система е свръхактивна в резултат на дезинхибиране 

поради допаминов дефицит в нигростриалните неврони. Corpus striatum съдържа плътна популация 

от холинергични интерневрони, които се инхибират от нигростриални допаминергични и от 

серотонинергични импулси. ГАМК също има инхибиращо влияние върху допаминергичните неврони. 

Клиничните симптоми на паркинсоновата болест се проявяват при загуба на 70–80% от 

допаминовите нервни окончания в corpus striatum и 50–60% в substantia nigra. Мускулният тонус се 

повлиява от промени в допаминергичната медиация в corpus striatum, а локомоцията – в nucleus 

acumbens. Допаминовият дефицит не е единственият патобиохимически механизъм на паркинсонизма. 

Нигростриалните неврони намаляват активността на глутаматдекарбоксилазата, която участва в 

биосинтеза на ГАМК и 5-HT. ЕПН на антипсихотиците (фенотиазини, бутирофенони и др.) са свързани с 

тяхната способност да блокират постсинаптичните D2-допаминергични рецептори, чрез което се 

потиска активиращото действие на DA върху аденилатциклазата в базалните ядра.  

 

(1) ЦЕНТРАЛНИ ДОПАМИНЕРГИЧНИ ЛЕКАРСТВА 

а) Леводопа/инхибитор на извънмозъчната DOPA-декарбоксилаза 

 Co-beneldopa (Levodopa/Benserazide): Madopar® 

 Co-careldopa (Levodopa/Carbidopa): Sinemet®, Sinemet CR® 

б) MAO-B инхибитори: Selegiline  

в) COMT инхибитори: Entacapon  

г) Леводопа/инхибитор на извънмозъчната DOPA-декарбоксилаза/COMT инхибитор: Stalevo®, 

Sastravi и др. 

д) Допаминергични агонисти 

 Ерголиди (получават се от Secale cornutum – мораво рогче): Bromocriptine, Cabergoline, 

Dihydroergocriptine, Pergolide* 

 Неeрголиди (неерголини): Pramipexole, Ropinirole  

е) NMDA-глутаматергични блокери: Amantadine  

(2) ЦЕНТРАЛНИ ХОЛИНОЛИТИЦИ 

 Biperiden Triperiden*, Trihexyphenidyl* 
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N04А Антихолинергични лекарства 
 

N04AA Третични амини  
 

BIPERIDEN – INN (ATC код: N04AA02) 

●Akinestat® („Чайкафарма” АД) – таблетки 2 mg (оп. по 10 и 50 бр.). ●Akineton® (Abbott 

GmbH & Co.KG) – инжекционен разтвор в ампули 5 mg/1 ml (оп. 5 бр.); ●Akineton® (Desma 

GmbB) – таблетки 2 mg с две кръстосани делителни черти (оп. 50 бр.); разтвор за i.m. 

инжектиране 5 mg/1 ml в ампули (оп. 5 бр.). ●Akineton SR® (Desma GmbB) – таблетки с 

удължено освобождаване 4 mg с една делителна черта (оп. 30 бр.). ●Mendilex® (Алкалоид 

ЕООД) – таблетки 2 mg (оп. по 10 и 50 бр.). ▲Бипериден блокира предимно централните М-

холинорецептори в екстрапирамидната система. Повлиява благоприятно паркинсоновия 

тремор и хиперсаливация. Сравнително по-слабо повлиява ригидността и незначително – 

брадикинезията.  

Показания: Паркинсонова болест, протичащ с мускулна ригидност и тремор; ЕПН (остра 

дистония, акатизия, предизвикан от невролептици паркинсонов синдром, блефароспазъм, 

тортиколис). 

Рисковa категория за бременност: C. 

Приложение: При фармакогенен паркинсонизъм терапията стартира с 1 mg/12 h 

бипериден, като ДД се увеличава с 1–2 mg. МДД е 16 mg, разделена на 3 приема. При тежки 

случаи по-бърз ефект се получава чрез бавно венозно или мускулно инжектиране на 10–20 

mg бипериден. 

Взаимодействия: Комедикацията с лекарства, притежаващи М-холинолитична активност, 

потенцира НЛР на бипериден. Комбинирането с леводопа засилва дискинезиите. Късните 

дискинезии, предизвикани от антипсихотици, се засилват от бипериден. 

Нежелани реакции: Безспокойство, страх, възбуда, обърканост, замаяност, главоболие, 

атаксия; ксеростомия, запек, задръжка на урина; повишаване на офталмотонуса; отслабване 

на условните рефлекси и вниманието, намаляване способността за шофиране и работа с 

машини. Противопоказания: Тясноъгълна глаукома, нелекувана механична стеноза в СЧТ, 

мегаколон, ДХП със задръжка на повишено количество остатъчна урина (относително 

противопоказание), животозастрашаваща тахикардия.  

 

N04B Допаминергични лекарства 
 

N04BA Комбинирани препарати, съдържащи леводопа 
 

LEVODOPA & BENSERAZIDE (ATC код: N04BA02) 

●Co-beneldopa (BAN). ●Madopar 100 mg/25 mg Dispersible® (Рош България ЕООД) – 

разтворими таблетки, съдържащи 100 mg леводопа и 25 mg бенсеразид хидрохлорид (оп. 

100 бр.). ●Madopar® 200 mg/50 mg (Рош България ЕООД) – таблетки, съдържащи 200 mg 

леводопа и 50 mg бенсеразид хидрохлорид (оп. 100 бр.). ●Madopar HBS® 100 mg/25 mg (Рош 

България ЕООД) – капсули с удължено освобождаване, съдържащи 100 mg леводопа и 25 

mg бенсеразид хидрохлорид (оп. 100 бр.). ●Menkart® 100 mg/25 mg (Тева Фармасютикълс 

България ЕООД) – таблетки, съдържащи 100 mg леводопа и 25 mg бенсеразид хидрохлорид 

във флакони (оп. по 20, 30, 50, 60 и 100 бр.). ●Menkart® 200 mg/50 mg (Тева Фармасютикълс 

България ЕООД) – таблетки, съдържащи 200 mg леводопа и 50 mg бенсеразид хидрохлорид 

във флакони (оп. по 20, 30, 50, 60 и 100 бр.). ▲Съдържа леводопа и бенсеразид (блокер на 

извънмозъчната DOPA-декарбоксилаза). Повлиява предимно акинезията.  

Показания: Паркинсонова болест и симптоматичен паркинсонизъм (след енцефалит, 

атеросклероза, интоксикации) с изключение на фармакогенен паркинсонизъм.  

Рискова категория за бременност: C. 

Рискова категория за кърмене: L4. 

Приложение: Дозировката се определя индивидуално според съдържанието на 

леводопа, като се започва с ниска начална доза, която при нужда се повишава постепенно. 

ПД в повечето случаи е 250 mg/8 h.  

Нежелани реакции: В сравнение с леводопа по-рядко предизвиква СЧ и СС нарушения 

(аритмия, ортостатична хипотония); възбуда, безсъние; по-рядко – депресия. 
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Противопоказания: Ендокринни, бъбречни и чернодробни заболявания, СН, болни <25-

годишна възраст. 

 

LEVODOPA & CARBIDOPA (ATC код: N04BA02)  

●Co-careldopa (BAN). ●Numient® 95 mg/23.75 mg (Impax Laboratories BV) – капсули с 

изменено освобождаване, съдържащи 95 mg леводопа и 23.75 mg карбидопа, в бутилки (оп. 

по 25, 100 и 240 бр.). ●Numient® 145 mg/36.25 mg (Impax Laboratories BV) – капсули с 

изменено освобождаване, съдържащи 145 mg леводопа и 36.25 mg карбидопа, в бутилки (оп. 

по 25, 100 и 240 бр.). ●Numient® 195 mg/48.75 mg (Impax Laboratories BV) – капсули с 

изменено освобождаване, съдържащи 195 mg леводопа и 48.75 mg карбидопа, в бутилки (оп. 

по 25, 100 и 240 бр.). ●Numient® 245 mg/61.25 mg (Impax Laboratories BV) – капсули с 

изменено освобождаване, съдържащи 245 mg леводопа и 61.25 mg карбидопа, в бутилки (оп. 

по 25, 100 и 240 бр.). ●Sinemet® 25 mg/250 mg (Мерк Шарп и Доум България ЕООД) – 

таблетки, съдържащи 250 mg леводопа и 25 mg карбидопа (оп. по 7 и 98 бр.). ●Sinemet CR® 

50 mg /200 mg (Мерк Шарп и Доум България ЕООД) – таблетки с удължено освобождаване, 

съдържащи 200 mg леводопа и 50 mg карбидопа (оп. 100 бр.). ●Sinepar ® 50 mg/200 mg 

(„Чайкафарма” АД) – таблетки с удължено освобождаване, съдържащи 200 mg леводопа и 50 

mg карбидопа (оп. по 10 и 100 бр.). Съдържа леводопа и карбидопа (блокер на 

извънмозъчната DOPA-декарбоксилаза) в съотношение 1:4 или 1:10. ▲Повлиява предимно 

акинезията. 

Показания: Паркинсонова болест и симптоматичен паркинсонизъм (след енцефалит, 

атеросклероза, интоксикации) с изключение на фармакогенен паркинсонизъм.  

Рискова категория за бременност: C. 

Рискова категория за кърмене: L4. 

Приложение: Препаратите се дозират според съдържанието на леводопа. При болни, 

нелекувани с леводопа, се назначава по 100 mg леводопа/8 h, като ДД се увеличава с 50 mg 

до получаване на терапевтичен ефект, който се проявява обикновено към 7-ия ден. 

Първоначалните ДД, отнесени към леводопа, не трябва да превишават 600 mg, както и да не 

бъдат приемани през интревали по-кратки от 6 h. При болни, лекувани с леводопа, 

препаратът може да се приложи най-рано 8 h след прекратяване на терапията.  

Взаимодействия: Пиридоксин отслабва терапевтичния ефект на леводопа. 

Комедикацията с МАОИ може да  предизвика хипертонична криза. Метилдопа отслабва 

ефекта на леводопа.  

Нежелани реакции: Хиперкинези, миоклония на лицевата мускулатура, “on-off” феномен, 

безспокойство, страх, аргесивност, халюцинации, депресивни или хипоманиакални прояви, 

хиперсексуалност, диспептични явления, кръвоизливи от СЧТ, ортостатична хипотензия, 

сърдечна аритмия, краткотрайна левкопения и тромбоцитопения, краткотрайно повишаване 

на серумните концентрации на аминотрансферазите и алкалната фосфатаза. Противо-

показания: Повишена чувствителност към съставките на лекарствените продукти, малигнен 

меланом, кожни лезии. 

 

DUODOPA® (ATC код: N04BA02) (AbbVie Deutchland GmbH & Co. KG) – интестинален гел 

100 ml в PVC сак (оп. 7 бр.). В 1 ml гел се съдържат: леводопа 20 mg и карбидопа 5 mg. 

Duodopa е комбинация от леводопа и карбидопа в съотношение 4:1 под форма на гел за 

продължителна интестинална инфузия при напреднала болест на Паркинсон с тежки 

двигателни флуктуации и хиперкинезия/дискинезия. С Duodopa се поддържат ТПК на 

леводопа и много често двигателните функции и хипер-/дискинезиите се повлияват 

благоприятно още в първия ден от терапията. Гелът се въвежда през постоянна сонда с 

помощта на преносимата помпа CADD-legacy Duodopa pump (CE 04373) директно в 

дуоденума. Сондата трябва да се въведе през перкутанна ендоскопска гастройеюно-

стомия или чрез радиологична гастройеюностомия. Нейното въвеждане и адаптирането на 

дозата трябва да се направи при участието на невролог. Duodopa се дава в началото като 

монотерапия, но при необходимост може да бъде въвеждан едновременно с друг 

антипаркинсонов препарат. Терапията с Duodopa може да бъде прекъсната по всяко време, 

като сондата се отстрани и раната се остави да заздравее. След това терапията трябва да 

продължи с орални антипаркинсонови лекарства. Общата ДД Duodopa се състои от три 

индивидуално определени ЕД: сутрешна болус доза, продължителна инфузионна ПД и 

допълнителни болус дози. (1) Сутрешната болус доза се въвежда с помпата, за да се 
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постигне бързо терапевтично дозово ниво (за 1 до 30 min). Болус дозата трябва да е 

базирана на предишната сутрешна доза леводопа, плюс необходимия обем гел за изпълване 

на сондата. Общата сутрешна доза обикновено варира от 5 до 10 ml гел, което отговаря на 

100 до 200 mg леводопа. Тази доза не трябва да е по-голяма от 300 mg. (2) 

Продължителната инфузионна ПД се адаптира стъпалообразно по 2 mg леводопа/час 

(респ. 0,1 ml гел/час). Дозата трябва да бъде изчислена спрямо предишния дневен прием 

леводопа от пациента. След нейното адаптиране, обикновено тя се движи в границите на 20 

до 200 mg леводопа/час (респ. 1 до 10 ml гел/час), като много често е от 40 до 120 mg 

леводопа/час (респ. 2 до 6 ml гел/час). (3) Допълнителни болус дози могат да бъдат давани в 

случай, че пациентът стане хипокинетичен през деня. Те следва да са индивидуално 

съобразени и варират от 0,5 до 2 ml гел. В редки случаи може да са необходими по-големи 

болус дози. Ако нуждата от допълнителни болус дози е повече от пет, трябва да бъде 

увеличена инфузионната ПД и терапията да бъде съответно коригирана. Внезапното 

влошаване на терапевтичния отговор с рецидивиращи флуктуации в моторната функция 

вероятно се дължи на изместване на дисталната част на сондата от дуоденума към стомаха. 

Нейното положение трябва да бъде установено рентгенографски и краят ú върнат в 

дуоденума, под рентгенов контрол. Не е установена безопасността на лекарствения продукт 

при пациенти под 18 г.  

 

LEVODOPA & CARBIDOPA & ENTACAPONE (ATC код: N04BA03) 

●Levodopa/Carbidopa/Entacapon Sandoz 50 mg/12,5 mg/200 mg (Orion Corporation) – 

филмирани таблетки, съдържащи леводопа 50 mg, карбидопа 12,5 mg и ентакапон 200 mg 

(оп. по 10, 20, 30 и 100 бр.). ●Levodopa/Carbidopa/Entacapon Sandoz 75 mg/18,75 mg/200 

mg (Orion Corporation) – филмирани таблетки, съдържащи леводопа 75 mg, карбидопа 18,75 

mg и ентакапон 200 mg (оп. по 10, 20, 30 и 100 бр.). ●Levodopa/Carbidopa/Entacapon Sandoz 

100 mg/25 mg/200 mg (Orion Corporation) – филмирани таблетки, съдържащи леводопа 100 

mg, карбидопа 25 mg и ентакапон 200 mg (оп. по 10, 20, 30 и 100 бр.). 

●Levodopa/Carbidopa/Entacapon Sandoz 125 mg/31,25 mg/200 mg (Orion Corporation) – 

филмирани таблетки, съдържащи леводопа 125 mg, карбидопа 31,25 mg и ентакапон 200 mg 

(оп. по 10, 20, 30 и 100 бр.). ●Levodopa/Carbidopa/Entacapon Sandoz 150 mg/37,5 mg/200 

mg (Orion Corporation) – филмирани таблетки, съдържащи леводопа 150 mg, карбидопа 37,5 

mg и ентакапон 200 mg (оп. по 10, 20, 30 и 100 бр.). ●Levodopa/Carbidopa/Entacapon Sandoz 

175 mg/43,75 mg/200 mg (Orion Corporation) – филмирани таблетки, съдържащи леводопа 

175 mg, карбидопа 43,75 mg и ентакапон 200 mg (оп. по 10, 20, 30 и 100 бр.). 

●Levodopa/Carbidopa/Entacapon Sandoz 200 mg/50 mg/200 mg (Orion Corporation) – 

филмирани таблетки, съдържащи леводопа 200 mg, карбидопа 50 mg и ентакапон 200 mg 

(оп. по 10, 20, 30 и 100 бр.). ●Sastravi 50 mg/12.5 mg/200 mg (Actavis Group PTC ehf.) – 

филмирани таблетки, съдържащи леводопа 50 mg, карбидопа 12.5 mg и ентакапон 200 mg 

(оп. по 10, 30 и 100 бр.). ●Sastravi 75 mg/18.75 mg/200 mg (Actavis Group PTC ehf.) – 

филмирани таблетки, съдържащи леводопа 75 mg, карбидопа 18.75 mg и ентакапон 200 mg 

(оп. по 10, 30 и 100 бр.). ●Sastravi 100 mg/25 mg/200 mg (Actavis Group PTC ehf.) – 

филмирани таблетки, съдържащи леводопа 100 mg, карбидопа 25 mg и ентакапон 200 mg 

(оп. по 10, 30 и 100 бр.). ●Sastravi 125 mg/31,25 mg/200 mg (Actavis Group PTC ehf.) – 

филмирани таблетки, съдържащи леводопа 125 mg, карбидопа 31.25 mg и ентакапон 200 mg 

(оп. по 10, 30 и 100 бр.). ●Sastravi 150 mg/37,5 mg/200 mg (Actavis Group PTC ehf.) – 

филмирани таблетки, съдържащи леводопа 150 mg, карбидопа 37.5 mg и ентакапон 200 mg 

(оп. по 10, 30 и 100 бр.). ●Sastravi 200 mg/50 mg/200 mg (Actavis Group PTC ehf.) – 

филмирани таблетки, съдържащи леводопа 200 mg, карбидопа 50 mg и ентакапон 200 mg 

(оп. по 10, 30 и 100 бр.). ●Stalevo® 50 mg/12,5 mg/200 mg (Novartis Pharma N.V.) – филм-

таблетки (оп. по 10, 30 и 100 бр.). Всяка таблетка съдържа 200 mg леводопа, 50 mg 

карбидопa и 200 mg eнтакапон. ●Stalevo® 75 mg/18,75 mg/200 mg (Novartis Pharma N.V.) – 

филм-таблетки (оп. по 10, 30 и 100 бр.). Всяка таблетка съдържа 75 mg леводопа, 75 mg 

карбидопa и 200 mg eнтакапон. ●Stalevo® 100 mg/25 mg/200 mg (Novartis Pharma N.V.) – 

филм-таблетки (оп. по 10, 30 и 100 бр.). Всяка таблетка съдържа 100 mg леводопа, 25 mg 

карбидопa и 200 mg eнтакапон. ●Stalevo® 125 mg/31,25 mg/200 mg (Novartis Pharma N.V.) – 

филм-таблетки (оп. по 10, 30 и 100 бр.). Всяка таблетка съдържа 125 mg леводопа, 32,25 mg 

карбидопa и 200 mg eнтакапон. ●Stalevo® 150 mg/37,5 mg/200 mg (Novartis Pharma N.V.) – 

филм-таблетки (оп. по 10, 30 и 100 бр.). Всяка таблетка съдържа 150 mg леводопа, 37,5 mg 
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карбидопa и 200 mg eнтакапон. ●Stalevo® 175 mg/43,75 mg/200 mg (Novartis Pharma N.V.) – 

филм-таблетки (оп. по 10, 30 и 100 бр.). Всяка таблетка съдържа 175 mg леводопа, 43,75 mg 

карбидопa и 200 mg eнтакапон. ●Stalevo® 200 mg/50 mg/200 mg (Novartis Pharma N.V.) – 

филм-таблетки (оп. по 10, 30 и 100 бр.). Всяка таблетка съдържа 200 mg леводопа, 50 mg 

карбидопa и 200 mg eнтакапон. ▲Лекарствените продукти съдържат леводопа, карбидопа 

(извънмозъчен инхибитор на DOPA-декарбоксилазата) и енатакапон (блокер на COMT). Те 

повишават активността на допаминергичната медиация. 

Показания: Терапия на пациенти с Паркинсонова болест и флуктуации в двигателните 

функции в резултат на феномена на изчерпване (“on/off”) на дозата, които не е възможно да 

бъдат овладени само с леводопа/ DOPA-декарбоксилазен инхибитор.  

Приложение: Всяка таблетка се приема p.o., със или без храната. Таблетките трябва да 

се поглъщат цели с течност. Оптималната ДД се определя чрез титриране на леводопа при 

всеки отделен пациент. Тя се разделя на няколко ЕД. При пациенти, приемащи по-малко от 

70 до 100 mg карбидопа, е малко вероятно да се проявят странични ефекти (гадене и 

повръщане).  

Взаимодействия: Засега няма данни за взаимодействия, изключващи възможността за 

едновременна употреба на стандартна антипаркинсонова терапия с 

Levodopa/Carbidopa/Entacapon. При комедикация с АХЛ може да зачестят ортостатичните 

хипотензивни НЛР. При комедикация с ТЦА са наблюдавани АХ и дискинезии. 

Невролептиците могат да намалят ефекта на Levodopa/Carbidopa/Entacapon. Леводопа и 

ентакапон могат да образуват хелатни комплекси с желязо в СЧТ. Затова между приема на 

Levodopa/Carbidopa/Entacapon и железните препарати трябва да има поне 3 h.  

НЛР, свързани с леводопа/карбидопа: Дискинезии (вкл. хореиформени, дистонични и 

други неволеви движения), гадене, депресия със суицидни намерения, параоноидни мисли, 

неправилен сърдечен ритъм, палпитации, епизоди на ортостатична хипотензия, епизоди на 

брадикинезия (“on–off” феномен), анорексия, повръщане, сънливост, кървене от СЧТ, 

флебити, левкопения, хемолитична анемия, агранулоцитоза, болки в гръдния кош, диснея, 

промени в т.м., ксеростомия, хълцане, диплопия, замъглено виждане, сиалорея, дисфагия, 

констипация/диария, зачервяване, повишено потоотделяне, обрив, косопад, задръжка на 

урина, приапизъм, обща слабост, главоболие, невролептичен малигнен синдром, малигнен 

меланом. НЛР, свързани с енатакапон: Гадене, повръщане, болка в корема, запек или 

диария, червено-кафява урина, безсъние, халюцинации, обърканост, тревожност, 

дискинезия, отклонения в чернодробните тестове, хепатит, холестатична жълтеница. Проти-

вопоказания: Свръхчувствителност към съставките на Levodopa/Carbidopa/Entacapon, тежка 

ЧН, закритоъгълна глаукома, феохромоцитом; комедикация с неселективни MAO инхибитори, 

анамнеза за невролептичен малигнен синдром, нетравматична рабдомиолиза, кърмене. 

 

N04ВВ Амантадинови производни 
 

AMANTADINE – INN (ATC код: N04BB01) 

●PK-Merz® (Merz Pharmaceutcals GmbH) – таблетки 100 mg (оп. по 30 и 90 бр.); 

инфузионен разтвор 200 mg/500 ml (оп. 1 бр.). ●Viregyt K® (Egis Pharmaceuticals PLC) – 

капсули 100 mg (оп. по 50 бр.). ▼При НБФ има t1/2 от 2 до 7 h (при БН от 7 до 10 дни), СПП 

67% и уринна екскреция в непроменен вид 80 до 90%. ▲Амантадин стимулира 

освобождаването на DA от допаминергичните неврони и засилва активирането на 

допаминергичните рецептори в corpus striatum. Вероятно този механизъм на действие е 

свързан и с отслабване на антипаркинсоновия му ефект при продължителна терапия. Освен 

това той инхибира невроналното усвояване (upatake 1) на DA, а така също блокира NMDA-

глутаматергичните рецептори. Последният механизъм се изтъква като основен. 

Амантадин повлиява предимно акинезията, по-слабо – тремора и не повлиява повишения 

мускулен тонус. Проявява още противовирусна активност, свързна с потискане 

проникването на вируса на грипа и неговото последващо размножаване в клетките на 

хазяина. Активен е срещу някои щамове на грипния вирус – тип А (предимно А2, Хонконг). 

Предотвратява заразяването с тип А2 и е подходящ главно за профилактика. Ефективен е 

при приложение преди вирусната експозиция или в самото ú начало.  

Показания: Болест на Parkinson; грип. Препаратът PK-Merz Infusion е показан за 

интензивно и начално лечение на акинетични кризи при остро влошаване на паркинсонови 
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симптоми, а също за лечение на намалено внимание при у посткоматозни състояния с 

различна етиология в рамките на комплексната терапия в болнични условия.  

Рисковa категория за бременност: C. 

Рискова категория за кърмене: L3. 

Приложение: При паркинсонова болест амантадин има по-слаба активност от леводопа 

и се прилага обикновено при непоносимост към този препарат в ДД 100–400 mg, разделени в 

2–3 приема, след хранене. За профилактика на грип той се предписва в продължение на 10 

дни в ДД 200 mg (в 1–2 приема). При акинетични кризи у паркинсонови пациенти амантадин 

се въвежда венозно в доза 200 mg/500 ml 1 до 3 пъти на ден; скоростта на на i.v. инфузия не 

трябва да превишава 55 к/min (респ. около 3 h). След това в зависимост от терапевтичния 

отговор лечението може да продължи с амантадин, приеман орално в ДД 200 mg в 

продължение до 4 седмици. При пациенти с НБФ дозирането на амантадин се определя в 

зависимост от КК (табл. N12). PK-Merz Infusion може да се инфузира с повишено внимание 

при пациенти с ДХП, закритоъгълна глаукома, БН, състояние на възбуда или обърканост, 

анамнестични данни за делир или екзогенна психоза, комедикация с memantine. 

 

Таблица N12. Дозиране на PK-Merz Infusion при пациенти с УБФ 

 

КК (ml/min) Доза (i.v. инфузия) Интервал на дозиране 

8– 60 100 mg 12 h 

60–50 200 или 100 mg 48 h 

50–30 100 mg 24 h 

30–20 200 mg 2 пъти седмично 

20–10 100 mg 3 пъти седмично 

<10 и при пациенти на хемодиализа 200 или 100 mg 1 път през 7 или 14 дни  

 

Нежелани реакции: Ортостатична хипотензия, периферни отоци, конгестивна СН; 

атаксия, безсъние, депресия, раздразнителност, халюцинации, възбуда, замаяност, 

главоболие; анорексия, запек, ксеростомия; обриви; задръжка на урина; мускулна слабост; 

зрителни смущения; диспнея. При предозиране – повръщане, слят говор, замъглено 

виждане, летаргия, халюцинации, гърчове. Противопоказания: Повишена чувствителност 

към амантадин, увреждане на черния дроб и бъбреците. Инфузиите с PK-Merz Infusion са 

противопоказани при тежка некомпенсирана СН (NYHA IV ст.), кардиомиопатии и 

миокардити, AV блок от II и III ст., брадикардия под  55/min, удължен Q–T интервал (QTc > 

420 ms) или забележими U вълни, анамнестични данни за тежки сърдечни аритмии (вкл. 

torsades de pointes), комедикация с лекарства, удължаващи Q–T интервала; бременност. 

Замръзналият PK-Merz Infusion е негоден за употреба. 

 

N04ВС Допаминови агонисти  
 

APOMORPHINE – INN (ATC код: N04BC07) 

●Apo-go® Ampoules (Britannia Pharmaceuticals Ltd.) – инжекционен/инфузионен разтвор 20 

mg/2 ml и 50 mg/5 ml (оп. по 5, 10 и 25 бр.). ●Apo-go® PFS (Britannia Pharmaceuticals Ltd.) – 

инфузионен разтвор 50 mg/10 ml в предварително напълнени спринцовки (оп. по 25 и 50 бр.). 

Продукт е предназначен за непрекъсната подкожна инфузия с минипомпа и/или помпа за 

спринцовка при пациенти с феномена on/off (на включване/изключване). ●Apo-go® Pen 

(Britannia Pharmaceuticals Ltd.) – многодозова система тип „писалка” (инжектор) за еднократно 

подкожно инжектиране и с патрон (картридж) от прозрачно стъкло, съдържащ бистър разтвор 

30 mg/3 ml (оп. по 1, 5 и 10 писалки). ●Apomorphine EVER Pharma® (EVER Neuro Pharma 

GmbH) – инфузионен разтвор 50 mg/5 ml в ампули (оп. по 1, 2, 5, 6, 10 и 30 бр.). ●Dacepton® 

(Ever Neuro Pharma GmbH) – инжекционен/инфузионен разтвор 50 mg/5 ml в стъклени ампули 

(оп. по 1, 5 и 10 бр.); инфузионен разтвор 100 mg/20 ml в прозрачни стъклени флакони (оп. по 

1, 5 и 30 бр.); инфузионен разтвор 30 mg/3 ml в патрони за писалки (оп. по 5, 10 и 30 бр.). Нов 

патрон може да се използва в продължение на 15 дни. ▲Апоморфинът е пряк агонист на 

допаминерги-чните рецептори.   



 70 

Показания: Двигателни колебания – феномени на "включване и изключване" ("оn-off") при 

възрастни пациенти с болест на Паркинсон, недостатъно добре повлияни с антипаркинсови 

средства. 

Приложение: Пациентите, избрани за лечение с апоморфин, трябва да бъдат обучени да 

разпознават симптомите на "изключване" и да могат да се инжектират или да имат лице, 

което да може да ги инжектира, когато това е нужно. Лечението с леводопа, без или със 

допаминови агонисти, трябва се оптмизира преди започване на апоморфиновта терапия.  

Пациенти, показали добър клиничен отговор през периода на "включване" по време на 

първоначалния етап на апорфиновто лечение, но при които общият контрол от използване на 

периодични инжекции остава незадоволителен или болни, нуждаещи се от чести инжекции (> 

10 на ден), могат да започнат продължителна подкожна инфузия на апоморфин с помощта на 

минипомпа и/или помпа за спринцовка.  

Продължителна подкожна инфузия на апоморфин  стартира със скорост 1 mg (=0,1 ml)/h, 

като след това се увеличава максимум с 0,5 mg/h през интервали от 4 h в зависисмост от 

индивудуалния отговор. Часовата скорост на подкожната инфузия варира от 1 до 4 mg (реп. 

0,1 до 0,4 ml), което отговаря на доза от 0,015 до 0,06 mg/kg/h. Инфузии се правят само в 

будно състояние! Инфузии с продължителност 24 h са разрещени единствено, ако болният 

изпитва сериозни проблеми през нощта. Мястото на инфузията трябва да се проеня през 

интервал от 12 h. Възможно е по указания на невролога пациентите да допълват 

продължителната инфузия с прилагане на периодични болусни инжекции. По време на 

продължителна инфузия може да се просмисли намаляване на ДД на другите допаминови 

агонисти. При ПНВ се препоръчва повишено внимание при започване на инфузиите поради 

риска от ортостатична хипотония. При УБФ не се налага корекция на дозата. 

Взаимодействия: Невролептиците антагонизират действието на апоморфина. При 

съпътстващо лечение на апоморфин с домперидон се повишава артериалното налягане.  

Нежелани реакции: Хемолитична анемия, тромбоцитопения, алергични прояви (поради 

съдържанието на консерванта натриев нетабисулфат), транзиторно объркване, зрителни 

халюцинации, замайване, сънливост, световъртеж, прозяване, гадене, повръщане, обриви, 

локални реалции в инжекционното място (подкожни възелчета, втвърдяване, зачервяване, 

болезненост, паникулит, сърбеж, кръвона-сядания, улцерация), периферни отоци. Противо-

показания: Свръхчувствителност към продукта, респираторна депресия, деменция, психоти-

чни заболявания, ЧН, кърмене, щофиране, съпътстваща терапия с лекарства, удължаващи 

QT интервала. 

 

BROMOCRIPTINE (вж. гл. G02CB) 

CABERGOLINE (вж. гл. G02CB)  

 

DIHYDROERGOCRIPTINE MESYLATE – INN (ATC код: N04BC03) 

●Almirid® 5 (Poli Industria Chimica S.P.A) – капсули 5 mg (оп. 30 бр.). ●Almirid® 20 (Poli 

Industria Chimica, Italy) – таблетки 20 mg (оп. 20 бр.). ▲Дихидроергокриптин е агонист на 

централните D2-допаминергични рецептори с антипаркинсонов и потискащ лактацията 

ефект.  

Показания: Паркинсонова болест, хиперпролактинемия, за спиране на лактацията. 

Приложение. При болест на Паркинсон лечението започва с 5 mg/12 h, като в повечето 

случаи терапевтичен ефект се постига с 10 до 20 mg/12 h. Тези дози се достигат постепенно. 

В случай, че продуктът се приема едновременно с леводопа, се използват по-ниски ДД. При 

хиперпролактинемия началната доза е също 5 mg/12 h, а ПД – от 10 до 20 mg/12 h. За 

спиране на лактацията дихидроергокриптин се приема в продължение на 5–10 дни в доза 

25 mg/12 h. 

Взаимодействия: Препаратът намалява ефекта на АХЛ. Възможни са антагонистични 

взаимодействия с D2-блокери (антипсихотици, метоклопрамид). 

Нежелани реакции: СЧ дискомфорт, хипотензия, отпадналост, раздразнителност, 

сънливост, цефалгия, тахикардия, кожни обриви; при предозиране – тахикардия, хипотензия, 

гадене, повръщане. Като антидот се прилага централният антагонист на D2-рецепторите 

метоклопрамид. Противопоказания: Повишена чувствителност към дихидроергокриптин, 

бременност, кърмене, деца. 

 

PIRIBEDIL – INN (ATC код: N04BC08) 
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●Pronoran® (Servier) – таблетки 50 mg с удължено освобождаване (оп. 30 бр.). ▼МПК на 

продукта се измерва 1 h след орално приложение. След 24 h с урината се екскретира 50% от 

приложената доза, а след 48 h – 100%. Pronoran има незначително СПП. ▲Стимулира 

допаминовите рецептори в ЦНС и ВНС. Има антипаркинсонов и периферен вазодилататиращ 

ефект.  

Показания: Адюванта терапия при хронични нарушения на когнитивната функция и 

нервносензорен дефицит при ПНВ (разстройство на вниманието и паметта); монотерапия на 

болестта на Паркинсон при пациенти с преобладаване на тремор или в комбинация с 

препарати, съдържащи леводопа; допълнителна терапия при ХОАБ и исхемични нарушения 

при офталмологични заболявания.  

Приложение: Обикновено пирибедил се приема в доза 50 mg/24 h след основното 

хранене. При болест на Паркинсон като монотерапия се използват по-високи ДД – 150 до 

250 mg, разделени на 3–5 приема. Нежелани реакции: Гадене, повръщане, метеоризъм; по-

рядко – безспокойство, възбуда; в единични случаи – ортостатична хипотензия. 

Противопоказания: ОМИ, СС колапс, повишена чувствителност към пирибедил. 

 

PRAMIPEXOLE – INN (ATC код: N04BC05) 

●Axalanz® (Алапис България ЕООД) – таблетки по 0.088, 0.18, 0.35, 0.70 и 1.10 mg (оп. по 

30 и 100 бр.). ●Glepark® (Glenpark Pharmaceuticals s.r.o.) – таблетки по 0.088, 0.18, 0.35 и 0.70 

mg (оп. по 30 и 100 бр.). ●Medopexol® (Medochemie ltd) – таблетки по 0.18 и 0.70 mg (оп. по 10 

и 30 бр.). ●Mirapexin® (Boeringer Ingelheim International GmbH) –  таблетки по 0.18 и 0.70 mg 

(оп. по 30 бр.). ●Peximyr® („Чайкафарма” АД) – таблетки по 0.18 и 0.70 mg (оп. по 30 бр.). 

●Pramicon® (Фармаконс АД) – таблетки по 0.18 и 0.7 mg (оп. по 30 бр.). ●Pramipexole 

Genericon* (Genericon Pharma GmbH) – таблетки по 0.088, 0.18, 0.35 и 1.10 mg (оп. по 10, 20, 

28, 50 и 90 бр.). ●Pramipexole Sandoz® (Sandoz d.d.) – таблетки по 0.18 и 0.70 mg (оп. по 10, 

20, 28, 50 и 90 бр.). ●Pramipexole Synthon® (Synthon BV) – таблетки по 0.088, 0.18, 0.35, 0.70 

и 1.10 mg (оп. по 10, 20, 28, 50 и 90 бр.). ●Pramirexin® (Sandoz d.d.) – таблетки по 0.18 и 0.70 

mg (оп. по 10, 20, 28, 50 и 90 бр.). ▲Има орална бионаличност 90%, СПП 15%, t1/2 8 h (при 

ПНВ 12–14 h) и уринна екскреция в непроменен вид 90%. ▲Агонист главно на D3- и в по-

слаба степен на D4-рецепторите. Стимулира допаминергичната медиация в corpus striatum и 

substantia nigra.  

Показания: Болест на Parkinson (в комбинация с леводопа); депресии.  

Рисковa категория за бременност: C. 

Приложение: Лечението при възрастни започва с 0,125 mg p.o./8 h. При необходимост 

през интервали от 5 до 7 дни ДД се увеличава с 0,125 mg. МДД е 4,5 mg. Повишено внимание 

се изисква при терапия на пациенти с БН и предшестваща дискинезия. 

Взаимодейстия: Алкохолът, потискащите ЦНС лекарства и централните миорелаксанти 

засилват някои НЛР на прамипексол. Циметидин* повишава неговите плазмени нива.  

Нежелани реакции: Отоци, ортостатична хипотензия, синкоп, тахикардия, болки в 

гръдния кош; фебрилитет, замаяност, седация, сомнолентност, внезапно заспиване (вкл. по 

време на шофиране с предизвикване на пътнотранспортни произшествия), безсъние, 

халюцинации, объркване, амнезия, дистонии, акатизия, мисловни нарушения, главоболие; 

отслабване на либидото; констипация, анорексия, дисфагия, ксеростомия; микционни 

смущения; лесна уморяемост, мускулни крампи; зрителни смущения; повишаване серумните 

нива на аминотрансферазите. Противопоказания: Свръхчувствителност към препарата; 

шофиране по време на терапия с него. 

 

ROPINIROLE – INN (ATC код: N04BC04) 

●Nervamat® (Egis Phamaceuticals PLC) –  таблетки по 2, 3, 4 и 8 mg с удължено  

освобождаване (оп. по 7,14, 21, 28, 30, 56 и 84 бр.). ●Nypero® (Alkaloid-Int d.o.o.) – филм-

таблетки по 0.25, 0.5, 1 и 2 mg (оп. по 84 и 120 бр.). ●Raponer® (Actavis Group PTC ehf.) – 

таблетки с удължено освобождаване по 2, 4 и 8 mg (оп. по 21, 28, 30 и 56 бр.). ●Requip-

Modutab® (ГлаксоСмитКлайн ЕООД) – филм-таблетки по 2, 4 и 8 mg с удължено 

освобождаване (оп. по 28 бр.). ●Ropinirоle Accord® (Accord Healthcare Ltd) – филмирани 

таблетки по 0.25, 0.5, 1 и 2 mg (оп. по 7, 21 и 84 бр.). ●Ropinirole Tchaikapharma® 

(„Чайкафарма” АД) – филмирани таблетки по 0.25, 0.5, 1 и 2 mg (оп. по 10, 28 и 84 бр.). 

●Rolpryna SR® (KRKA, d.d., Novo mesto) – таблетки с удължено освобождаване по 2, 4 и 8 mg 

(оп. по 21, 28, 42 и 84 бр.). ●Ropinstad® (Stada Arzneimittel AG АД) – филмирани таблетки по 
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0.25, 0.5, 1, и 3 mg (оп. по 7, 21, 28,30, 50 и 60 бр.). ●Ropison® (Glenmark Pharmaceuticals 

s.r.o.) – филмирани таблетки по 0.25, 0.5, 1, 2 и 5 mg (оп. по 21, 28, 30 и 84 бр.). ▼Ропинирол 

има 50% орална бионаличност, СПП от 10% до 40%, t1/2 3,4 до 10 h и Tmax 90 min. 

Метаболизира се при участие на CYP1A2 до слабо активни метаболити, които се екскретират 

предимно с урината. ▲Ропинирол е неерголинов допаминов агонист, стимулиращ D2-

рецепторите в corpus striatum и намаляващ допаминовия дефицит. Освен това той е агонист 

на същите рецептори в хипоталамуса и аденохипофизата, в резултат на което инхибира 

пролактиновата секреция и може да потисне лактацията. 

Показания: Паркинсонова болест – за начална монотерапия с цел да се отложи във 

времето необходимостта от лечение с леводопа; за комбинирана терапия с леводопа в 

случаите, при които в хода на развитие на заболяването се изчерпва ефекта на леводопа 

или той става непостоянен, респ. флуктуиращ (появяват се феномени на изчерпване или on-

off двигателни феномени). 

Рискова категория за кърмене: L4. 

Приложение: Лечението започва с титриране на дозировката на ReQuip при всеки 

отделен пациент. Критерии са клиничното повлияване на заболяването и поносимостта на 

болния. Ропинирол се приема три пъти на ден непосредствено след хранене в еднакви ЕД. 

През първата седмица се назначава по 0,25 mg 3 пъти на ден. През 2-та, 3-та и 4-та седмица 

дозировката се увеличава съответно с по 0,25 mg на всеки прием (вж. табл. N13). МДД 

ропинирол е 24 mg, но обикновено терапевтичен ефект се постига при ДД от 3 до 9 mg. Ако 

ропинирол се използва като допълващо лечение към леводопа, ДД на леводопа най-често 

постепенно се намалява с 20%. При ПНВ, както и при КК от 30 до 50 ml/min, дозовият режим 

на ропинирол не трябва да се променя.  

 

Таблица N13. Дозиране на ропинирол 

 

Доза  I седмица II седмица III седмица IV седмица 

Еднократна  0,25 mg 0,5 mg 0,75 mg 1 mg 

Денонощна 0,75 mg 1,5 mg 2,25 mg 3 mg 

 

Взимодействия: Няма клинични данни за фармакокинетични взаимодействия между 

ропинирол и домперидон, респ. ропинирол и теофилин и в случай на едновременното им 

приложение не се налагат промени на техните дозировки. Повишени плазмени концентрации 

на ропинирол са измерени при пациенти, третирани с естрогени. Възможно е при 

едновременното им прилагане да се наложи намаляване на ДД на ропинирол. Ципро-

флоксацин повишава плазмените концентрации на ропинирол с 60%, което може да е причи-

на за намаляване на ДД на допаминовия агонист, за да се предотврати развитието на НЛР.  

Нежелани  реакции: Хипотензия, вкл. ортостатична; сънливост (понякога дори внезапно 

заспиване!), гадене, отоци на краката, болки в корема, повръщане, синкоп (рядко), киселини в 

стомаха, халюцинации. При експерименти върху плъхове е установено, че ропинирол 

предизвиква хиперплазия на лайдиговите клетки и аденом на тестисите в резултат на 

хипопролактинемичната си активност. Приема се, че тези лезии са видово специфични и не 

представляват риск за човек. Ортостатичната хиотензия е по-честа у болни с ИБС, поради 

което през първите седмици на лечение с ропинирол те трябва внимателно да бъдат 

наблюдавани. Противопоказания: Повишена чувствителност към препарата или неговите 

компоненти; чернодробни увреждания; комедикация с ципрофлоксацин, анксиолитици или 

други, потискащи ЦНС средства, вкл. алкохол; бременност, лактация; шофиране; КК под 30 

ml/min. 

 

N04BD MAO-B инхибитори  
 

RASAGILINE – INN (ATC код: N04BD02) 

●Ralago® (KRKA, d.d.) – таблетки 1 mg (оп. по 10, 14, 28, 30 и 56 бр.). ●Rasagiline Accord® 

(Accord Healthcare Ltd) – таблетки 1 mg (оп. по 7, 10, 28, 30 и 100 бр.). ●Rasagiline Mylan® 

(Mylan S.A.S.) – таблетки 1 mg (оп. по 7, 10, 28, 30, 100 и 112 бр.). ●Rasagiline Sandoz® 

(Sandoz d.d.) – таблетки 1 mg (оп. по 10, 28, 30 и 100 бр.). ●Rasagiline Ratiopharm® (Teva 

B.V.) – таблетки 1 mg (оп. по 7, 10, 28, 30 и 100 бр.). ●Sagilia® (Medochemie Ltd) – таблетки 1 
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mg (оп. по 7, 10, 28, 30 и 100 бр.). ▲Разагилин е MAO-B инхибитор. Той облекчава симптоми 

като скованост и забавени движения. 

Показания: Паркинсонова болест като монотерапия (без леводопа) или съпътстваща 

терапия (с леводопа) при пациенти с флуктуации, проявяващи се в в края на междудозовия 

интервал. 

Приложение: Стандартната ДД е 1 mg орално. 

Нежелани реакции: Главоболие, ортостатична хипотензия, серотонинов синдром.  

 

SAFINAMIDE METHANESULFONATE – INN (АТС код: N04BD03) 

●Xadago (Zambon S.p.A.) – филмирани таблетки по 50 и 100 mg (оп. по 14, 28, 30 и 90 

бр.). Продуктът е обект на допълнително постмаркетингово наблюдение. ▲Сафинамид 

е селективен МАО-В инхибитор (който намалява разграждането на DA). Освен това инхибира  

екзоцитозата на глутамат и блокира реъптейка на DA. 

Показания: В допълнение на съдържащи леводопа продукти за лечние на възрастни 

пациенти с Паркинсонова болест в междинен до късен стадий, самостоятелно или в 

комбинация с други антипаркинонови средства. 

Приложение: Терапията стартира с 50 mg орално в един прием, като при необходимост 

ДД може да се повиши до 100 mg. 

Нежелани реакции (с честота от 1 до 10%): безсъние/сънливост, замаяност, дискинезия, 

главоболие, катаракта, ортостатична хипотензия, гадене.  

 

SELEGILINE – INN (ATC код: N04BD01) 

●Jamax® („Чайкафарма” АД)  таблетки по 5 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ●Jumex® (Санофи-

Авентис България ЕООД)  таблетки 5 mg (оп. 50 бр.). ●Selegos® (Medochemie Ltd)  

таблетки 5 mg (оп. по 30, 50 и 100 бр.). ▲Селективен инхибитор на MAO-B. Oсвен това 

потиска усвояването (uptake I) на моноамини от централните адренергични неврони. Засилва 

допаминергичната медиация в ЦНС, без да влияе върху периферните допаминергични 

неврони. Препаратът се предписва без изисквания за ограничения в диетата, тъй като не 

предизвиква “синдрома на сиренето”, респ. хипертонични кризи (характерни главно за 

неселективните и необратими антидепресанти, например Nialamide*, инхбиращи 

едновременно МАО-А и MAO-B).  

Показания: Адювантно средство заедно с леводопа (респ. леводопа и блокери на 

извънмозъчната DOPA-декарбоксилаза) при терапия на Паркинсоновата болест. Повлиява 

акинезията. Селегилин се включва в комплексната терапия на болестта на Alzheimer. 

Рисковa категория за бременност: C. 

Приложение: Обикновено началната доза селегилин е ниска – 5 mg орално сутрин. При 

нужда тя се увеличава на 10 mg, като също се приема еднократно сутрин. При комедикация с 

леводопа ДД на леводопа се намалява с 20%.  

Нежелани реакции: Дискинезия, ксеростомия, объркване, замаяност, ортостатична 

хипотония, халюцинации. Противопоказания: ЕПН, несвързани с допаминов дефицит 

(хънтингтонова хорея, фамилен тремор). 

 

N04BX Други допаминергични лекарства 
 

ENTACAPONE – INN (ATC код: N04BX02) 

●Encapia® (Medochemie Ltd) – филм-таблетки 200 mg (оп. по 30, 60 и 100 бр.). ▲Блокира 

COMT, разграждаща levodopa и по този механизъм удължава ефекта на леводопа в ЦНС.  

Показания: Болест на Паркинсон.  

Приложение: Ентакапон се прилага заедно с препарати, съдържащи carbidopa и levodopa. 

На възрастни той се назначава в ДД 200 mg, взета в един прием (независимо от ДД Sinemet). 

При необходимост енатакапон може да се комбинира и с допаминови агонисти.  

Взаимодействия: При комбинирано приложение на ентакапон със Sinemet по преценка 

на неролога ДД Sinemet може се намали с 10 до 30%. Понякога при лечение с ентакапон се 

наблюдават халюцинации. В такива случай ДД на ентакапон и/или Sinemet трябва да се 

намали или репрецизира. 

Противопоказания: Повишена чувствителност към препарата или неговите съставки. 

 

OPICAPONE –  INN (АТС код: N04BX00)  
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●Ongentys® (Bial – Portela & Ca., S.A.) – капсули по 25 и 50 mg (оп. по 10 и 30 бр.). 

Продуктът е обект на допълнително постмаркетингово наблюдение. ▲Опикапон е 

обратим и селективен инхибитор на COMT с продължително действие (> 24 h).   

Показания: Допълваща терапия на възрастни с болест на Паркинсон и флуктуации при 

изчерпване на дозата, в случай че лечението с комбинирани препарати, съдържащи 

леводопа и инхибитор на допа-декарбоксилазата, е станало неефективно. 

Приложение: Опикон се приема орално един път на ден преди лягане в доза 50 mg, най-

малко 1 h преди или след приема на комбиниран препарат, съдържащ леводопа и инхибитор 

на допа-декарбоксилазата. 

Взаимодействия: Опикон потенцира действието на леводопа, което налага през първите 

дни и седмици на терапията внимателно да се титрира дозата на леводопа. 

Нежелани реакции: Отслабване на апетита, хипертриглицеридемия, абнормни мечти, 

халюцонации, безсъние или сънливост, замаяност, главоболие, дисгеузия, хиперкинези, 

ортостаична хипотония, сърцебиене, запек, ксеростомия, повръщане, болки в корема, 

мускулни спами, миалгия, елевация на КФК, ноктурия. хроматурия. Противопоказания: 

Свръхчувствителност към продукта, феохромоцитом, параганглиом, анамнеза за 

невролептичен малигнен синдром или нетравматична рабдомиолиза, ко-медикация с МАОИ, 

кърмене. 

 

N05 ПСИХОЛЕПТИЦИ  
 

 Психотропните (психофармакологични) лекарства повлияват психиката и поведението. Според 

класификацията на СЗО се различават психолептици (антипсихотици, анксиолитици, литиеви 

препарати, сънотворни и седативни лекарства) и психоаналептици (антидепресанти, психостиму-

ланти и ноотропни лекарства, антидепресанти в комбинация с психолептици, лекарства против 

деменция). 

 

N05A Антипсихотици (невролептици) 
 

 Етиологията на шизофренията е неизяснена. Предполага се участието на протрахирана вирусна 

инфекция, свързана с автоимунен процес или развила се патология в темпоралните мозъчни лобове. 

Наследствените фактори също имат значение. Патогенетично при шизофренията се установява 

повишена допаминергична активност, свързана с увеличаване броя на допаминовите рецептори в 

лимбичната система (предимно в лявата мозъчна хемисфера).  

 Според допаминовата хипотеза при шизофрения е повишена активността на лимбичната 

система, която участва в контрола на поведението, емоциите и настроението. Тази система е богата 

на D2-рецептори. Налице е също повишена нервна възбуда, загуба на волята, бедност на мисленето 

и речта, свързани с повишена активост на серотонинергичната система, респ. с 5-HT2A- и 5-H2B-

рецепторите.  

 Антипсихотиците предизвикват състояние на невролепсия – пълно безразличие към околния 

свят с потискане на всякакъв вид активност при запазена яснота на съзнанието. Те премахват 

халюцинациите, налудностите и двигателната възбуда у психично болните. Разделят се на две основни 

групи – класически (типични) и атипични. За разлика от първите атипичните антипсихотици в 

експерименти с плъхове не се предизвикват ЕПН и имат сравнително по-малко НЛР.  

 

N05AA Фенотиазини с алифатна странична верига  
 

CHLORPROMAZINE – INN (АТС код: N05AA01) 

●Chlorpromazine Sopharma® (Софарма АД) – инжекционни разтвори по 25 mg/5 ml (оп. по 

10 и 50 бр.), 50 mg/5 ml (оп. по 10 и 50 бр.) и 50 mg/2 ml в ампули (оп. по 10 и 100 бр.). 

▼Хлорпромазин има рКb 9,3, орална бионаличност около 32%, Vd 2 l/kg, t1/2β 30 h и СПП 91–

99%. Метаболизира се в черния дроб и отчасти в стените на тънкото черво. Включва се в 

ентерохепатална рециркулация. Преминава плацентарната и ХЕБ. Екскретира се с урината 

(главно под форма на метаболити и в 1% непроменен) и майчиното мляко. Интервалът му на 

дозиране при KK над 50 ml/min е 8 h; при KK 10–50 ml/min е 8–12 h и под 10 ml/min – 12–16 h. 

ТПК на хлорпромазина варират от 50 до 300 ng/ml, а токсичните – над 750 ng/ml. Плазмените 

концентрации на хлорпромазин обаче корелират слабо с неговия терапевтичен ефект. 

Препаратът практически е недиализабилен. ▲Главните ефекти на хлорпромазина са 
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антипсихотичен (невролептичен), анксиолитичен (психоседативен) и антиеметичен. В 

зависимост от дозата те продължават 4–6 h. Хлорпромазин отстранява халюцинациите, 

налудностите и двигателната възбуда у психично болните, които изпитват особено чувство 

на покой, дори апатия. Той разхлабва скелетната мускулатура. Потиска емоционално-

волевата активност. Страхът и натрапливостите изчезват. Съзнанието се запазва, но с 

повишаване на ДД може да се развие продължителен сън. Aнксиолитичният ефект на 

хлорпромазина се проявява в премахаване на вътрешната напрегнатост, страха и други 

отклонения в емоционалната сфера. Антиеметичният му ефект се дължи на блокиране на 

D2-допаминергичните рецептори в пусковата зона на продълговатия мозък, а 

вегетолитичният му ефект се проявява с понижение на артериалното налягане (свързано 

с алфа-адренолитично действие) и премахване спазмите на гладката мускулатура на 

вътрешните органи (свързано с М-холинолитично действие). Подобно на останалите 

антипсихотици хлорпромазин изключва терморегулаторните центрове в хипоталамуса.  

Показания: В психиатрията при състояния на психомоторна възбуда от различен 

произход – шизофрения, хронични параноидни и халюцинаторно-параноидни състояния, 

маниакална фаза на циклофрения, алкохолни психози, delirium tremens; неврози, 

съпроводени от възбуда, безсъние, напрежение, страх; в неврологията – след мозъчен 

инсулт и други заболявания, съпроводени с повишен мускулен тонус; при силна болка в 

комбинация с аналгетици; повръщане от централен произход; хълцане от различен 

произход; в анестезиологията – за премедикация, потенцирана наркоза, предизвикване на 

изкуствена хипотермия (хибернация); профилактика и лечение на травматичния шок при 

големи гръдни, коремни и други операции при внимателно контролиране на дихателната и 

сърдечната дейност; в акушерството – при повръщане у бременни; еклампсия; за 

обезболяване на раждането при контракции на родовите пътища от спастичен характер; в 

дерматологията – при сърбящи дерматози (екземи, уртикария, невродермит). Прилагането 

на хлорпромазин, както и на други невролептици при повръщане с неизяснен произход, може 

да затрудни своевременното поставяне на диагнозата при тумори на главния мозък, илеус, 

медикаментозни интоксикации.  

Рисковa категория за бременност: C. 

Рискова категория за кърмене: L3. 

Приложение: (1) Мускулно или венозно на възрастни хлорпромазин се инжектира по 25–

50 mg 3 до 4 пъти на ден. При необходимост ДД се повишава постепенно. В повечето случаи 

парентералната ДД е 300 до 800 mg. МЕД хлорпромазин е 400 mg. При необходимост тя 

може да се прилага през 6 h. За да се намали местното дразнещо действие на препарата, 

мускулно се инжектират разтвори с ниска концентрация (0,5%). Преди i.v. въвеждане 

изходните разтвори хлорпромазин се разреждат с 15 до 20 ml 5% глюкоза или физиологичен 

разтвор и се инжектират много бавно. (2) При деца над 6 мес. хлорпромазин се инжектира 

мускулно или венозно от 0,5 до 1 mg/kg през 6 до 8 h. МДД за деца под 5 г. с т.м. 22.7 kg е 40 

mg, а за деца от 5 до 12 г. и т.м. от 22.7 до 44.5 kg е 75 mg.  

Взаимодействия: Хлорпромазин проявява синергизъм с общите анестетици, 

седативните и сънотворните средства, анксиолитиците, алкохола.  

Нежелани реакции: Привикване, атропиноподобни НЛР, тахикардия, ортостатичен колапс 

(главно при парентерално приложение), ЕПН (паркинсонизъм, акатизия – непоседливост, 

дистония), късна дискинезия след 2 до 5-годишна терапия, ендокринни нарушения 

(аменорея, извънпуерперална галакторея, гинекомастия, болки в гърдите, промени в 

либидото, увеличаване на т.м.), намаляване на вниманието, алергични реакции 

(холестатична жълтеница, кожни обриви), хематологични нарушения (агранулоцитоза – по-

често при жени в интервла между 4-та и 10-та седмица на терапията; левкопения – 

обикновено след продължително прилагане на високи ДД хлорпромазин), пигментация на 

ретината, локален дразнещ ефект при i.m. инжектиране. Паркинсонизмът, предизвикван 

след продължителна хлорпромазинова терапия, се дължи на блокиране на D2-рецепторите в 

corpus striatum, и изисква лечение с централни холинолитици. Подобно на други фенотиазини 

хлорпромазин може да повлияе тестовете за определяне на аминотрансферази и 

холестерол в серума. Противопоказания: Тежки заболявания на черния дроб, бъбреците, 

кръвотворните органи; склонност към тромбоемболии; кома, прекома; паркинсонизъм; 

депресия; бременни с данни за хипоксия на плода; възбудни състояния при пациенти с остри 

мозъчни травми; кормуване. Да се избягва при пациенти с тесноъгълна глаукома. 
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LEVOMEPROMAZINE – INN (ATC код: N05AA02) (не е в наличност) – филм-таблетки 25 mg 

(оп. 50 бр.). ▲Фенотиазинов невролептик с алифатна странична верига. В сравнение с 

хлорпромазин има по-слаб антипсихотичен и антиеметичен ефект, но по-силен 

анксиолитичен (психоседативен), антихистаминен и хипотензивен (алфа-адренолитичен) 

ефект. Потенцира действието на анестетиците, анксиолитиците, хипнотиците, алкохола. 

Отличава се с наличие на известен антидепресивен ефект.  

Показания: Остри алкохолни психози, инволутивни психози, маниакална фаза на 

циклофрения, депресивно-параноидна форма на шизофрения, реактивни депресии и други 

психотични състояния, протичащи със страх, тревога, двигателна възбуда.  

Приложение: При амбулаторни условия лечението с левомепромазин на възрастни 

започва обикновено с ДД 25 mg орално, като тя постепенно се повишава до 100–150 mg на 

ден. След 1–3 мес. се преминава на ПД 25–50 mg дневно. При болнични условия орално на 

възрастни левомепромазинът се прилага в по-високи ДД – от 50 до 500 mg.  

Нежелани реакции. При продължителна терапия левомепромазин предизвиква по-рядко 

паркинсонизъм в сравнение с хлорпромазин. При ЕПН нарушения преобладава 

акинетохипертоничният синдром. Противопоказания: Свръхчувствителност към левомепро-

мазин, неговите съставки или кръстосана хиперсензитивност към други фенотиазини. Да се 

избягва при пациенти с тесноъгълна глаукома. 

 

N05АВ Фенотиазини с пиперазинова странична верига 
 

FLUPHENAZINE DECANOATE – INN (ATC код: N05AB02) 

●Moditen Depot® (KRKA Novo mesto) – инжекционен разтвор в ампули 25 mg/1 ml (оп. 5 

бр.). ▼Има t1/2 от 163 до 232 h. Метаболизира се в черния дроб. ▲Флуфеназин е 

флуоросубституиран фенотиазинов антипсихотик с пиперазинова странична верига, 

силен антипсихотичен и антиеметичен ефект. Вегетолитичната му активност е по-слаба в 

сравнение с тази на хлорпромазина. Антипсихотичният ефект на деканоатната 

флуфеназинова сол продължава до 21 дни. 

Показания: Шизофрения с продължителен неблагоприятен ход, особено при наличие на 

ступорозно-кататонични разстройства и при параноидни състояния, протичащи с афектен 

страх. До голяма степен осигурява и улеснява реадаптацията на болните. Не е ефективен 

при болни с поведенчески нарушения и умствено изоставане.  

Рисковa категория за бременност: C. 

Рискова категория за кърмене: L3. 

Приложение: Инжектира се мускулно в доза от 12,5 до 25 mg през интервали от 15 до 21 

дни.  

Взаимодействия: Барбитуратите намаляват флуфеназиновата ефективност. 

Токсичността на флуфеназин и етанол се повишават при едновременна употреба. 

Флуфеназин потенцира дихателната депресия, предизвикана от морфиномиметици. Той 

понижава гърчовия праг и следва да се прилага внимателно на пациенти с конвулсивни 

заболявания. 

Нежелани реакции: С честота >10% – ортостатична хипотензия, тахикардия, сърдечни 

аритмии, паркинсонов синдром, акатизия (непоседливост), дистония, персистираща късна 

дискинезия, сънливост, запек. С честота от 1% до 10% – повишена чувствителност към 

слънчевите лъчи, кожни обриви, менструални нарушения, болки в гръдните жлези, аменорея, 

галакторея, гинекомастия, промени в либидото, намаляване на т.м., гадене, повръщане, 

гастралгия, дизурия, разстройство в еякулацията, тремор. С честота <1% – седация, 

замаяност, безспокойство, повишена нервна възбуда, гърчове, промени в централната 

терморегулация, фотосензитивност, хиперпигментация на кожата, сърбеж, дисколоризация 

на кожата (синя/сива кожа), ксеростомия, приапизъм, задръжка на урина, агранулоцитоза (по-

честа при жени в интервала от 4-та до 10-та седмица на терапията), холестатична 

жълтеница, изменения в корнеята и лещата, замъглен визус. При 1% от пациентите, 

използващи фенотиазинови, бутирофенонови или други невролептици в по-високи ДД, може 

да се развие невролептичен малигнен синдром. Диференциалното броене на 

левкоцитите и увеличените плазмени концентрации на КФК насочват към неговото развитие. 

По-възрастните пациенти (особено тези с органично мозъчно заболяване, хипертиреоидизъм 

или дехидратация) са по-чувствителни. Синдромът се проявява с фебрилитет, паметови 

смущения, ригидност на скелетната мускулатура, лабилно артериално налягане, тахикардия, 
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диафореза (обилно потене), incontinentio или retentio urinae, хиперкреатининемия, 

миоглобинурия (рабдомиолиза), остра БН и леталитет в 12–15% от случаите. Той 

продължава 5–7 дни след спиране на антипсихотичната терапия, но ако са били използвани 

депо-препарати – по-дълго. Лечението на невролептичния малигнен синдром се провежда с 

допаминови агонисти (напр. Bromocriptine), i.v. Dantrolene (потиска освобождаването на Ca2+ 

от саркоплазматичния ретикулум и предотвратява деполяризацията на сарколемата), 

рехидратация, бензодиазепинова седация и др. Противопоказания: Свръхчувствителност 

към флуфеназин, неговите съставки или кръстосана хиперсензитивност към други 

фенотиазини; тесноъгълна глаукома. 

 

TRIFLUOPERAZINE – INN (ATC код: N05AB06)  

●Fluperin (не е в наличност) – обвити таблетки 5 mg (оп. 50 бр.). ▲В сравнение с 

хлорпромазин повлиява по-силно продуктивната психотична симптоматика (налудности, 

халюцинации), без да причинява изразена сънливост (с изключение на първите няколко дни), 

обща слабост, скованост, апатия и дори предизвиква известно оживление на болните и 

повишаване на техните интереси към околната среда. Антиеметичният ефект на 

трифлуоперазин е силен и продължителен (12–20 h).  

Показания: Шизофрения (кататонна, хебефренна и параноидна форма), инволутивна 

психоза, алкохолна психоза, повръщане.  

Рисковa категория за бременност: C. 

Приложение. Орално след хранене на възрастни се дозира в началото на лечението по 

1–5 mg 2–3 пъти на ден. Постепенно дозата се повишава през интервали от 3 дни с 5 mg и 

достига обикновено 10–20 mg 2–3 пъти дневно. МДД трифлуоперазин за възрастни e 120 mg 

орално. Терапевтичният ефект се постига след 15–20-дневно лечение, след което 

достигнатата оптимална доза се прилага 1–3 мес. После се преминава на ПД от 5 до 20 

mg/24 h. При деца МДД е 6 mg p.o.  

Нежелани реакции: С честота над 10% – хипотензия (вкл. с ортостатични прояви), 

акатизия (непоседливост), късна дискинезия, замаяност; констипация; пигментен ретинит; 

назална конгестия; от 1% до 10% – дизурия, нарушения в еякулацията; фосензитивност, 

обриви; менструални смущения, промени в либидото, болки в гърдите; повишаване на т.м.; 

гадене, повръщане; тремор; под 1% – разстройство на терморегулацията, понижаване на 

гърчовия праг; дисколоризация на кожата с преобладаване на синия и сивия оттенъци; 

галакторея; приапизъм; агранулоцитоза, левкопения; холестатична жълтеница, 

хепатотоксичност; промени в кореята и лещата. Токсичността на препарата нараства при 

едновременно приложение със средства, потискащи ЦНС (вкл. алкохол). Противо-

показания: Свръхчувствителност към трифлуоперазин или други фенотиазини; кома, 

циркулаторен колапс, тежки нарушения в кръвотворенето. Да се избягва при пациенти с 

тесноъгълна глаукома. 

 

N05АС Фенотиазини с пиперидинова странична верига  
 

THIORIDAZINE* – INN (АТС код: N05AC02) – филм-таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 25 бр.); 

филм-таблетки 25 mg (оп. 50 бр.). ▼Има рКb 9,5 и t1/2 24 h. Метаболизира се в черния дроб 

при участие на CYP2D6. ▲Тиоридазин е фенотиазинов невролептик с пиперидинова 

странична верига. Той блокира постсинаптичните лимбични допаминергични рецептори. Има 

по-слаби в сравнение с хлорпромазина антипсихотичен, антиеметичен и адренолитичен 

ефекти и по-рядко предизвиква НЛР. Неговият анксиолитичен (психоседативен) ефект е 

добре проявен. Проявява още известен антидепресивен и противосърбежен ефект.  

Показания: Шизофрения, органични психози, маниакални състояния, неврози, безсъние, 

алкохолна абстиненция.  

Рисковa категория за бременност: C. 

Приложение: При по-леки случаи на психични заболявания на възрастни тиоридазин се 

предписва орално в ДД 75–150 mg, а при по-тежки случаи – от 150 до 600 mg. За лечение на 

неврогенни функционални нарушения на СЧТ и ССЗ, предменструално напрежение, 

климактерични разстройства или хронично безсъние той се предписва по 10–25 mg 1–3 пъти 

на ден. В ниски дози тиоридазин се назначава при някои форми на психогенна импотенция с 

ejaculatio praecox. При деца с нощен страх или упорито безсъние се прилага орално в 

следните дози: новородени и кърмачета – по 1 до 2 mg/kg дневно (разделени в 3–4 приема); 
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2–7 г. – по 5 mg 2–3 пъти дневно; над 8 г. – по 5–10 mg 2–3 пъти на ден или 25 mg вечер 

преди лягане. 

Взаимодействия: Тиоридазин намалява ефекта на гванетидин*. Токсичността на препа-

рата нараства при едновременно приложение с епинефрин, литиеви соли, пропранолол, 

средства, потискащи ЦНС (вкл. алкохол). 

Нежелани реакции: Тахикардия, сърдечни аритмии, паркинсонов синдром, акатизия, 

дистония, късна дискинезия, сънливост, констипация, фотосензивност, кожни обриви, 

менструални нарушения, болки в гръдните жлези, аменорея, галакторея, гинекомастия, 

промени в либидото, намаляване на т.м., гадене, повръщане, гастралгия, микционни 

смущения, разстройство в еякулацията, тремор, замаяност, безспокойство, повишена нервна 

възбуда, ксеростомия, агранулоцитоза (по-честа при жени в интервала от 4-та до 10-та 

седмица на терапията), холестатична жълтеница, изменения в корнеята и лещата, 

пигментация на ретината, замъглен визус. Противопоказания: Свръхчувствителност към 

тиоридазин, неговите съставки или кръстосана хиперсензитивност към други фенотиазини. 

Да се избягва при пациенти с тесноъгълна глаукома. 

 

N05AD Бутирофенони 
 

DROPERIDOL* – INN (АTC код: N01AD08) – инжекционен разтвор с концентрация 2,5 mg/ml в 

ампули по 2 ml (оп. 5 бр.), 10 ml (оп. по 5 и 50 бр.), 15 ml  (оп. 50 бр.) и 20 ml (оп. 50 бр.). 

▼Дроперидол има t1/2 2,3 h и уринна екскреция 75%. ▲Той проявява значителeн 

антипсихотичeн, антиеметичeн и противошоков ефект. При венозно въвеждане неговите 

ефекти се проявяват след 2–3 min, на 10–12-ата минута достигат максимум, а към 30-ата 

минута са съвсем слаби и напълно отзвучават след 3–4 h. При i.m. приложение МПК на 

дроперидола се достига на 30-ата минута, а ефектите му продължават ≥4 h. 

Показания: Остра психомоторна възбуда, халюцинации, алкохолни психози, повръщане, 

за премедикация; в комбинация с фентанил – за предизвикване на невролептична аналгезия 

и при постоперативни болки.  

Рисковa категория за бременност: C. 

Приложение: Като средство за премедикация дроперидолът се инжектира мускулно 30 

min преди наркоза в доза 2,5–5 mg за възрастни в комбинация с 50–100 mcg фентанил и 0,5 

mg атропин. За въвеждане в наркоза на възрастни обикновено се прилагат 5–12,5 mg 

дроперидол и 100–250 mcg фентанил бавно i.v. или под форма на капкова инфузия с 5% 

глюкоза. Понякога са необходими два пъти по-големи дози – 25 mg дроперидол и 0,5 mg 

фентанил. При постоперативни болки се прилагат мускулно 2,5–5 mg дроперидол и 50–100 

mcg фентанил на възрастни. За подготовка на болните 30 min преди започване на болезнени 

диагностични инструментални изследвания се инжектират 2,5–5 mg дроперидол мускулно. За 

овладяване на шок при ОМИ и при болни с тежки стенокардни пристъпи се препоръчва 

венозно много бавно да се въведат 2,5–5 mg дроперидол и 100 mcg фентанил, разредени с 

20 ml 5% глюкоза.  

Взаимодействия. Дроперидол силно потенцира действие на аналгетиците, общите 

анестетици, хипнотиците, седативните лекарства, алкохола. В клиничната практика често се 

комбинира с фентанил. 

Нежелани реакции: Приложен в по-високи дози (особено i.v.), дроперидол понижава 

артериалното налягане и потиска дишането. Повишена чувствителност към неговото 

действие имат пациенти, лекувани с АХЛ, ГКС, инсулин; болни с изразена атеросклероза, 

аритмии, СН. Противопоказания: ЕПН, повишена чувствителност към дроперидол. 

 

HALOPERIDOL – INN (ATC код: N05AD01) 

●Haloperidol – Richter® (Gedeon Richter PLC) – таблетки 1,5 mg (оп. 50 бр.). ●Haloperidol 

Sopharma® (Софарма АД) – инжекционен разтвор 5 mg/1 ml в ампули (оп. по 10 и  100 бр.). 

▼Халоперидол има Tmax 2–6 h след орално приложение, t1/2 21 h, СПП 91% и уринна 

екскреция в непроменен вид 40%. Може да кумулира. ▲Притежава силен антипсихотичен и 

анксиолитичен ефект, свързани с антагонизъм с DA в лимбичната система, централно 

алфа-адренолитично действие и други механизми. Още в ниски дози той блокира D-

рецепторите в пусковата зона и има мощен антиеметичен ефект. Периферното му 

вегетолитично действие е слабо, поради което дори във високи дози хипотензивният и 

атропиноподобните му НЛР са незначителни.  
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Показания: Психомоторна възбуда (особено при маниакални състояния), параноидна 

форма на шизофрения с доминиране на халюцинаторни явления, психоорганичен синдром 

(мисловна разкъсаност и неадекватно поведение); делир от различен произход, протичащ с 

остра психосоматична симптоматика при възпалителни, травматични и други органични 

мозъчни увреждания, при чернодробни, бъбречни, белодробни и сърдечни заболявания, 

инфекциозни заболявания с фебрилитет и бактериална интоксикация, отравяния (вкл. 

алкохолни), недоимъчни състояния, хормонални нарушения; състояния на страх и 

напрежение; ажитирана и налудна депресия с дисфуричен афект; повръщане; болкови 

състояния (в комбинация с аналгетици).  

Рисковa категория за бременност: C. 

Рискова категория за кърмене: L2. 

Приложение: (1) За овладяване на остра психомоторна възбуда при възрастни 

халоперидол се инжектира дълбоко мускулно в доза 2,5 до 5 mg. Ако е нужно, дозата може 

да се повтори през едночасови интервали или през 4 до 8-часови интервали, докато се 

постигне желания ефект. МДД халоперидол за възрастни е 20 mg мускулно. За бързо 

овладяване на остри психози халоперидол може да се инжектира бавно венозно в доза 5 mg, 

която при необходимост се повтаря след 30 min. При гадене и повръщане се инжектира 

мускулно или се въвежда инфузионно венозно в доза 5 mg. При ПНВ обикновено лечението 

се провежда с половината ДД халоперидол, поради неговото забавено метаболизиране и 

повишен риск от ЕПН. След постигане на терапевтичен ефект се преминава към орална 

терапия (5–10 mg дневно, разделени на 2–3 приема). При по-слабо изразена психомоторна 

възбуда може да се започне направо с орална терапия в същата ДД – 5 до 10 mg. При 

болнични условия един курс на лечение с халоперидол продължава ≥ 4 мес., след което се 

преминава на продължителна поддържаща терапия при домашни условия. (2) На деца под 5 

г. халоперидол се прилага орално в доза, равна на ¼ от средната терапевтична доза за 

възрастни, а от 6 до 14 г. – ½ от същата доза за възрастни. 

Нежелани реакции: Фотосенсибилизация на кожата, повишаване плазмените нива на 

аминотрансферазите, паркинсонизъм, акатизия, манифестиране на латентен ЗД, безсъние (в 

случай на предозиране). Противопоказания: Паркинсонизъм, епилепсия, сърдечна деком-

пенсация, аритмия, тежко УБФ, ЗД, кома. 

 

N05AE Индолови производни  
 

LURASIDONE – INN (ATC код: N05AE05) 

●Latuda® (Takeda Pharma A/S) – филм-таблетки по 18.5, 37 и 74 mg (оп. по 14, 28, 30 и 56 

бр.). Продуктът е обект на допълнително постмаркетингово наблюдение. ▲Атипичен 

невролептик. Действа като антагонист на следните рецептори: α1-, α2А- и α2C-адренергични; 

D1- и D2-допаминергични; 5-HT2A-, 5-HT2C- и 5-HT7-серотонинергични. Метаболизира се в 

черния дроб при участие на CYP3A4. 

Показания: Шизофрения и депресивни епизоди, свързани с биполярно разстройство при 

възрастни. Повлиява благоприятно когнитивния и паметовия дефицит при шизофрения.  

Приложение: Препоръчваната начална ДД луразидон за възрастни е 37 mg по време на 

хранене. МДД е 180 mg. 

Нежелани реакции: Слаба склонност към удължаване на QTc интервала, повишаване на 

т.м., рядко ЕПН, забавени рефелкси, отпадналост, болки в гърдите, дискомфорт.  

 

SERTINDOLE – INN (ATC код: N05AE03) 

●Serdolect® (H. Lundbeck A/S) – филм-таблетки 4 mg (оп. 30 бр.); филм-таблетки по 12 и 

16 mg (оп. по 28 бр.). ▼Храната и съдържащите алуминиево-магнезиев хидроксид антиациди 

не влият съществено върху чревната резорбция на сертиндол. Неговият Tmax е 10 h, Vd след 

многократно дозиране е 20 l/kg, СПП 99,5% и t1/2 около 3 дни. Съществува умерена 

вариабилност между отделните индивиди, относно метаболизма на сертиндол. Това се 

дължи на полиморфизъм на ензима CYP2D6, метаболизиращ по-голямата част от продукта. 

Пациенти с дефицит CYP2D6 (които са около 10% от общата популация) имат клирънс на 

сертиндол с ½ до 1/3 по-малък от тези с екстензивен метаболизъм и плазмените концентра-

ции на този антипсихотик са съответно 2 до 3 пъти по-високи. ▲Сертиндол е атипичен 

антипсихотик с индолова структура. Той има балансиращо блокиращо действие по 

отношение на централните 5-HT2-серотонинови и D2-допаминови рецептори, но блокира 
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също периферните α1-адренергични рецептори. Предимство на препарата е, че не повлиява 

съществено мускариновите и хистаминовите H1-рецептори, а така също не променя 

серумните пролактинови нива въпреки допаминовата блокада.  

Показания: За лечение на шизофрения при пациенти, показали непоносимост поне към 

един друг антипсихотик преди това.  

Приложение: Сертиндолът се приема в 1 прием на ден, независимо от храненията. 

Началната ДД при всички пациенти е 4 mg. ДД се увеличава през 4–5-дневни интервали до 

достигане на оптимална ПД в границите на 12 до 20 g/24 h. МДД е 24 mg. Поради α1-

блокиращото действие на препарата по време на началното титриране на дозата може да се 

проявят симптоми на ортостатична хипотензия. Рискът е по-голям, ако терапията стартира с 

8 mg на ден. Сертиндолът е неподходящ за овладяване на спешни състояния при психотично 

възбудени болни, както и при пациенти със съпътстващо напреднало ССЗ. При 

необходимост от седиране, той може да се приема едновременно с бенозодиазепини. По 

време на терапията е необходимо ЕКГ мониториране. Артериалното налягане на пациента 

трябва да бъде мониторирано в периода на титриране на ДД и в началната фаза на ПД. При 

намалена бъбречна функция сертиндолът се приема в стандартните дозировки. 

Фармакокинетиката му не се променя при хемодиализа. При пациенти с лека до УЧФ трябва 

по-бавно (през по-дълги интервали от време) да се титрира ДД и да се използва по-ниска ПД. 

Сертиндолът следва да се използва с повишено внимание при ПНВ. Безопасността и 

ефективността му при лица под 18 г. е неустановена. Сертиндолът трябва да се използва с 

повишено внимание при пациенти с гърчове. В случай на развитие на невролептичен 

малигнен синдром терапията незабавно се спира и се предприема адекватно лечение. 

Нeжелани реакции: Хипергликемия, замаяност, парестезии, синкоп, конвулсии, късни 

дискинезии, периферни отоци, torsade de pointes, ортостатична хипотензия, ринит и назална 

конгестия, диспнея, ксеростомия, абнормна еякулация, увеличаване на т.м., удължаване на 

QT интервала, единични еритроцити и левкоцити в урината. При рязко прекратяване 

лечението с антипсихотици се наблюдават остри симптоми на отнемане – гадене, повръ-

щане, изпотяване, безсъние, психотични симптоми, разтройства на неволевите движения 

(акатизия, дистония, дискинезия). Затова се препоръчва постепенно преустаноявяване на 

приема. Противопоказания: Свръхчувствителност към лекарствени продукт; тежка ЧН; 

хипокалиемия, хипермагнезиемия; застойна СН, сърдечна хипертрофия; аритмия, 

брадикардия под 50/min; пациенти с вроден удължен QT интервал (QTc >450 ms за мъжете и 

>470 ms при жените); лекарства, удължаващи QT интервала – нялкои ААЛ (хинидин, 

амиодарон, соталол), някои антипсихотици (напр. тиоридазин*),  антихистамини 

(терфенадин*, астемизол*), хинолони (гатифлоксацин, моксифлоксацин),  литий и др.; 

комедикация с ензимни инхибитори на CYP450 (кетоконазол, итраконзол, еритромицин*, 

кларитромицин, телитромициин, индинавир, ритонавир, дилтиазем, верапамил и др); 

бременност, кърмене.  

 

ZIPRASIDONE – INN (ATC код: N02AE04) 

●Zeldox® (Pfizer Europe MA EEIG) – капсули 20 mg (оп. по 14, 30 и 56 бр.); стъклени 

флакони, съдържащи прах 20 mg за приготвяне на разтвор за i.m. инжектиране, плюс 1.2 ml 

разтворител в ампули (оп. 1 бр.). ●Zipwell® (Pfizer Europe MA EEIG) – капсули по 20, 40, 60 и 

80 mg (оп. по 14, 20, 28, 30, 50, 60 и 90 бр.). ●Zisipra® (Тева Фармасютикълс България ЕООД) 

– капсули по 40, 60 и 80 mg (оп. по 7, 14, 20, 28, 30, 50, 60 и 90 бр.). ●Zixadox® (Zentiva k.s.) – 

капсули по 20, 40, 60 и 80 mg (оп. по 14, 20, 28, 30, 50, 60 и 90 бр.). ●Zypsila® (KRKA, d.d., 

Novo Mesto) – капсули по 20, 40, 60 и 80 mg (оп. по 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60 и 90 бр.). 

▼При i.m. приложение бионаличността на зипразидон e 100%. МПК се достига 30–60 min 

след инжектиране на ЕД. Терминалният полуживот на препарата на трeтия ден от терапията 

достига 8–10 h, а СПП – над 99%. МПК при многократно орално приложение на зипразидон 

се измерва 6–8 h след приема. Абсолютната орална бионаличност на 20 mg зипразидон, 

приет с храната, е 60%. Резорбцията намалява с 50%, ако се приема на гладно. Средният 

терминален плазмен полуживот на препарата при p.o. приложение е 6,6 h, а СПП – над 99%. 

Оралната бионаличност на зипразидон може да достигне 100%, ако той се приема с храната. 

▲Препаратът блокира по-силно серотониновите, отколкото допаминовите рецептори.  

Показания: Инжекционната форма е показана за бъро повлияване на ажитация у 

пациенти с шизофрения, като максималната продължителност на i.m. терапия е до 3 
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последователни дни. Оралната лекарствена форма на зипразидон е показана за 

продължитено лечение на шизофрения.  

Рискова категория за кърмене: L4. 

Приложение: Мускулно зипразидон се инжектира в доза от 10 до 20 mg . При 

необходимост, след 4 h може да се инжектират още 10 mg и след 2 h още 10 mg. МДД е 

зипразидон е 40 mg i.m. Ако ажитацията на пациента продължи повече от 3 дни, се 

преминава на дългосрочна орална терапия с препарата в доза до 80 mg два пъти на ден. 

Обикновено се започва с 40 mg/12 h. МДД зипразидон за възрастни е 160 mg p.o. ПД в 

повече случаи е 20 mg/12 h орално.   

Взаимодействия: Предполага се, че зипразидон потенцира централните потискащите 

ефекти на редица невротропни лекарства и алкохола. В опити in vitro зипразидон е слаб 

инхибитор на CYP2D6 и CYP3A4. Препаратът не повлиява фармаколoгичните ефекти на 

оралните хормонални контрацептиви и лития. Инхибиторът на CYP3A4 кетоконазаол 

увеличава плазмените концентрации на зипразидон с по-малко от 40%. Ензимният индуктор 

карбамазепин може да намали бионаличността на зипразидон с около 35%. 

Нежелани реакции: След i.m. инжектиране понякога са наблюдвани болка в мястотото на 

приложение, астения, главоболие, сомнолентост, замайване, ЕПН, афазия; мускулна 

ригидност тип “зъбчато колело”, дистония, нарушения в съня, говорни нарушения; 

изпотяване; анорексия, ксеростомия, гадене, повръщане, диария, флатуленция; 

хипертензия/ортостатична хипотония, брадикардия, вазодилатация, тахикардия; 

грипоподобен синдром, миалгия, артралгия, жажда. При орално приложение се наблюдават 

подобни НЛР (с изключение на локалните реакции), но те са по-редки и по-леко изразени. 

При предозиране на зипразидон се описват следните основни симптоми: седация, забавен 

говор, транзиторна хипертензия (до 200/95 mm Hg); в отделни случаи – вцепеняване, 

припадъци и дистония в областта на главата и врата, което може да създаде риск от 

аспирация при повръщане. Няма специфичен антидот за Зипразидон. Необходимо е 

мониториране на артериалното налягане и ЕКГ. Противопоказания: Повишена 

чувствителност към препарата или неговите съставки; съществуващо удължаване на QT 

интервала; пресен ОМИ; декомпенсирана СН; комедикация с лекарства, удължаващи Q–T 

интервала, като ААЛ от клас IA и клас III, арсенов триоксид, тиоридазин*, пимозид*, 

моксифлоксацин, доласетрон, мефлокин*, шофиране; кърмене. 

 

N05AF Тиоксантени 
 

CHLORPROTHIXENE – INN (АТС код: N05AF03) 

●Chlorprothixen Zentiva® (Zentiva k.s.) – филм-таблетки по 15 и 30 mg (оп. по 30 бр.). 

▲Хлорпротиксен има близка на фенотиазините структура и по-слаб в сравнение с 

хлорпромазин антипсихотичен ефект, дължащ се на блокиране на централните D2-

рецептори. Освен това блокира алфа-адренергичните рецептори; потиска освобождаването 

на повечето хипоталамични и аденохипофизни хормони; повишава серумните нива на 

полактин. Има добре изразен психоседативен и антиеметичен ефект.  

Показания: Шизофрения и маниен епизод на биполярно разстройство; тежки 

поведенчески разтройства, свързани с агресивност и възбуда, потиснатост и напрегнатост 

или безспокойство при органични мозъчни лезии; сериозни нарушения в поведението при 

деца (предимно с доминиращо психомоторно безспокойство), резистентни на друга терапия; 

безсъние, неповлияващо се от обичайната терапия, особено в случаите на ранно 

събуждане; в гериатрията при безспокойство, агресивност, страх, раздразнителост, 

нарушения в поведението и съня. 

Вероятна рискова категория за бременност: С. 

Рискова категория за кърмене: L3. 

Приложение (1)  При възрастни пациенти с шизофрения и мания началната ДД 

хлорпотиксен е 50 до 100 mg. Тя постепенно се повишава до достигане на оптимална ДД (300 

mg). МДД е 1200 mg, а ПД варира от 100 до 200 mg. При ПНВ ДД се движи в границите от 15 

до 90 mg. ДД се разделя на 2 или 4 еднократни орални приема по време на хранене. При 

безсъние се назначават по 15 до 30 mg хлорпротиксен вечер 1 h преди лягане. (2) При деца 

ДД хлорпротиксен е от 0,5 до 2 mg/kg. 
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Нежелани реакции: Световъртеж, отпадналост, тахикардия, артериална хипотония, 

ксеростомия, ЕПН (рядко), неутропения, чернодробни нарушения, фотосенсибилизация на 

кожата. 

 

FLUPENTIXOL – INN (ATC код: N05АF01) 

●Fluanxol® (Lundbeck Export A/S) – обвити таблетки 0.5 mg (оп. 100 бр.). ●Fluanxol Depot® 

(Lundbeck Export A/S) – инжекционен разтвор, съдържащ Flupentixol Decanoate 20 mg/1 ml в 

стъклена ампула (оп. 10 бр.). Антипсихотичният ефект на флупентиксол е недостатъчно 

силен за овладяване на остра психомоторна възбуда. 

Показания: Шизофрения (благоприятно повлиява аутизма, негативизма, потиснатото 

настроение, липсата на инициативност); депресия, вкл. тревожност, астения; хронични 

невротични разстройства, протичащи с тревожност и депресивност; психосоматични 

разстройства с астения. 

Приложение: Началната орална доза флупентиксол за възрастни при шизофрения е 1 

mg/8 h. През 2–3 дни ДД се увеличава с 1 mg до постигане на терапевтичен ефект. МДД за 

възрастни е 12 mg p.o., а ПД е 3–4 mg дневно. Най-често след стабилизиране на състоянието 

лечението продължава с Fluanxol depot (20–40 mg i.m. през 2–4 седмици). При сенилни 

психози (парафренни форми) лечението започва с 0,5 mg/8 h. Терапевтичен ефект се постига 

обикновено при 3 mg/24 h. ПД е 1–1,5 mg/24 h. При неврастения препаратът се прилага 

отначало в доза 0.5 mg 2–3 пъти на ден, а след това дозата постепенно се увеличава до 3–6 

mg дневно p.o. При олигофрения началната доза е същата. Тя постепенно се увеличава до 4 

mg/24 h p.o., след което се запазва като ПД.  

Нежелани реакции: Преходни разстройства в съня, ЕПН. Противопоказания: Остра пси-

хомоторна възбуда; бременност; отравяне с алкохол, хипнотици, морфиномиметици; повише-

на чуствителност към тиоксантени или някое от помощните вещества (лактоза, сукроза).  

 

ZUCLOPENTHIXOL – INN (ATC код: N05AF05) 

●Clopixol® (Lundbecк Export A/S) – таблетки 10 mg (оп. 100 бр.). ●Clopixol Acuphase® 

(Lundbeck H & Co) – инжекционен разтвор 50 mg/1 ml и 100 mg/2 ml (оп. по 5 бр.). ●Clopixol 

Depot® (Lundbeck Export A/G) – инжекционен разтвор по 200 mg/1 ml и 100 mg/0,5 ml (оп. по 

10 бр.). ▲Представлява тиоксантенов невролептик с подобна на хлорпротиксен 

антипсихотична активност.  

Показания: Шизофрения и други психози, протичащи с враждебно и агресивно 

поведение.  

Приложение: Орално Clopixol се предписва по 20–50 mg на ден. Clopixol Acuphase се 

инжектира мускулно през три дни в доза 100 mg. Clopixol Depot има продължителен 

антипсихотичен ефект и се инжектира мускулно в доза 200 mg през 2–4 седмици. 

Взаимодействия: Препаратът намалява антихипертензивните ефекти на клонидин и 

гванетидин*. При комедикация с леводопа и адреномиметици цуклопентиксол може да 

предизвика тахикардия и хипертонични кризи.  

Нежелани реакции: Паркинсонизъм, сънливост, атропиноподобни НЛР, аменорея, галак-

торея, отслабване на либидото.  

 

N05AG Дифенилбутилпиперидини 
 
PIMOZIDE* – INN (АТС код: N05AG02) 
PENFLURIDOL* – INN (АТС код: N05AG03) 
 
N05AH Диазепини, оксазепини и тиазепини 
 

CLOZAPINE – INN (АТС код: N05AH02) 

●Clozapine Accord® (Accord Healthcare Ltd) – таблетки по 25, 100 и 200 mg (оп. по 14, 28, 

30, 50 и 100 бр.). ●Excloza® (Alvogen IPCo S.àr.l) – таблетки по 25 и 100 mg (оп. по 7, 14, 20, 

28, 30 и 50 бр.). ●Leponex® (Novartis Pharma GmbH) – таблетки по 25 и 100 mg (оп. по 50 бр.). 

●Xenopal® (G.L. Pharma GmbH) – таблетки по 25 и 100 mg (оп. по 7, 14, 20, 28, 30, 50 и 60 

бр.). ▲Представлява дибензодиазепинов невролептик. Блокира предимно D4-допаминергич-

ните рецептори, поради което не повлиява съществено хипоталамохипофизарните и 
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нигростриалните неврони, богати на D2-рецептори. Освен това блокира 5-HT2-, M-холино-, 

1-адрено- и H1-рецепторите.  

Показания: Резистентни форми на шизофрения (неповлияващи се от конвенционална 

терапия); при силно изразени НЛР на други невролептици; болни от шизофения или 

шизоафективни разстройства, за които се преценява, че са изложени на хроничен суициден 

риск въз основа на анамнестични данни или скорошно клинично състояние („суицидното 

поведение се отнася към действията на пациента, които го излагат на висок опасност от 

смъртен риск”); хънтингтонова хорея.  

Рисковa категория за бременност: B. 

Рискова категория за кърмене: L3. 

Приложение: Началната доза клозапин за възрастни e 25 mg орално 1–2 пъти на ден. 

Постепенно в продължение на 14 дни ДД се повишава до 450 mg. МДД за възрастни е 900 

mg. ПД е 25–200 mg/24 h (приема се еднократно вечер).  

Нежелани реакции: С честота >10% – тахикардия,  ортостатична хипотония, фебрилитет, 

главоболие, замаяност, запек, повръщане, наддаване на тегло; 1–10% – ЕКГ-промени, 

акатизия, абдоминален дискомфорт, ксеростомия, замъглено виждане; <1% – безсъние, 

гърчове, късна дискинезия, дизурия, импотенция, агранулоцитоза, еозинофилия, 

гранулоцитопения, левкопения, тромбоцитопения, ригидност на скелетната мускулатура, 

тремор. При предозиране на клозапин се наблюдават тахикардия, аритмия, хиперсаливация, 

промени в съзнанието, хипотензия, дихателна депресия. Те налагат лечение с фенитоин, 

централни М-холинолитици, диазепам. Противопоказания: Нарушения в хемопоезата, 

левкоцити ≤ 35 000 mm3, терапия с хлорамфеникол и други миелотоксични лекарства, остро 

алкохолно отравяне, кома, ДХП, паркинсонизъм. 

 

LOXAPINE – INN (ATC код: N05AE01) 

●Adasuve® (Teva GmbH) – прах за инхалация в портативен инхалатор, освобождаващ 

съответно по 4,5 и 9,1 mg субстанция (оп. по 1 бр.). ▲Блокер на 5-HT2- серотониновите и 

DA4-допаминовите рецептори в ЦНС. 

Показания: Умерено изразена възбуда, свързана с шизофрения или биполярно 

разстройство. 

Приложение: Препоръчваната начална инхалаторна доза е 9,1 mg (при слаба поносимост 

се започва с 4,5 mg). При недостатъчна ефективност и добра поносимост може след 2 h да 

се инхалират още 9,1 mg локсапин. Пациентът трябва да бъде наблюдаван в продължение 

на 1 h след инхалиране на всяка доза.  

Нежелани реакции: Бронхоспазъм (изискващ спешна терапия с бързо, но кратко-

действащ бета-2-адреномиметик), седация, сънливост, замаяност. 

 

OLANZAPINE – INN (ATC код: N05AH03) 

●Aedon® (G.L. Pharma GmbH) – ородиспериращи се таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 7 и 28 

бр.). ●Alonzap® („Чайкафарма” АД) – обвити таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 7 и 28 бр.). 

●Alonzap ODT® („Чайкафарма” АД) – ородиспергиращи се таблетки по 5 и 10 mg (оп. 30 бр.). 

●Bloonis® (Санофи – Авентис България ЕООД) – филм-таблетки 15 mg (оп. по 14, 28, 35, 56 

и 70 бр.). ●Egolanza® (Egis Pharmaceuticals PLC) – филм-таблетки по 5, 7.5, 10, 15 и 20 mg 

(оп. по 28 и 56 бр.). ●Irropia® (Неола Фарма ЕООД) – филм-таблетки по 5, 7.5, 10, 15 и 20 mg 

(оп. по 28 бр.). ●Lapozan® (Medochemie Ltd) – ородиспергиращи се таблетки по 5, 10 и 15 mg 

и филмирани таблетки по 5 и 10 mg (оп. по7, 14, 28, 30 и 50 бр.). ●Lazapix* (Софарма АД) – 

филмирани таблетки 5 и 10 mg (оп. по 7, 28, 35, 56 и 70 бр.). ●Nykob® (Alvogen IPCo S.ar.l.) – 

филмирани таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 7, 28, 30 и 56 бр.). ●Olanzacon® (Фармаконс АД) – 

таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 30 бр.). ●Olanzapine Accord® (Accord Healthcare Ltd) – обвити 

таблетки по 2.5, 5, 7.5, 10, 15 и 20 mg (оп. по 28, 30, 35, 56 и 70 бр.). ●Olanzapin Actavis® 

(Actavis Group PTC ehf.) – обвити таблетки по 2.5, 5, 7.5, 10, 15 и 20 mg (оп. по 7, 14, 28, 30, 56 

и 70 бр.). ●Olanzapine Egis* (Egis Pharmaceuticas PLC) – диспергиращи се в устата таблетки 

по 5, 10, 15 и 20 mg (оп. по 28, 30, 56 и 90 бр.). ●Olanzapine GSK® (ГлаксоСмитКлайн ЕООД) 

– диспергиращи се в таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 28, 30, 35, 56 и 70 бр.). ●Olanzapine 

Medana® (Medana Pharma SA) – обвити таблетки по 5, 10, 15 и 20 mg (оп. по 6 и 30 бр.). 

●Olanzapine Nolib® (Laboratorios Lesvi S.L.) – обвити таблетки по 2.5, 5, 7.5 и 10 mg (оп. по 28 

и 56 бр.). ●Olanzapine Polpharma® (Pharmaceuticals Works Polpharma SA) – диспергиращи се 

в устата таблетки по 5, 10, 15 и 20 mg (оп. по 28, 30 и 56 бр.). ●Olanzapine Sanovel® (Sanovel 
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Holding B.V.) – обвити таблетки по 5, 7.5 и 10 mg (оп. по 28, 35, 56 и 70 бр.). ●Olanzapine 

Stada® (Stada Arzneimittel AG) – обвити таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 7, 10, 28, 56, 60 и 84 

бр.). ●Olfrex® (Нобел Фарма EООД) – обвити таблетки по 5, 10 и 20 mg (оп. по 14 и 28 бр.). 

●Olstadryn® (Stada Arzneimiel AG) – обвити таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 10, 28, 30, 56 и 60 

бр.). ●Parnassan® (Gedeon Richter PLC) – обвити таблетки по 15 и 20 mg (оп. по 10, 30 и 90 

бр.). ●Zapilux® (Sandoz d.d.) – филм-таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 7, 10, 14, 20, 28, 30, 25, 50, 

56 и 60 бр.). ●Zolafren® (Adamed Sp. Z.o.o.) – таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 28 и 56 бр.). 

●Zolaswift® (Zaklad Farmaceutyczny Adamed Pharma S.A.) – диспергиращи се в устата 

таблетки по 5, 10, 15 и 20 mg (оп. по 5 и 60 бр.). ●Zyprexa® (Eli Lilly Export S.A., Geneva) – 

обвити таблетки по 5 mg (оп. 28 бр.), 10 mg (оп. по 7, 28 и 56 бр.); 15 mg (оп. 28 бр.) и 20 mg 

(оп. 28 бр); таблетки по 2.5, 5 и 10 mg (оп. по 28 бр); прахообразна субстанция 10 mg в 

ампули (оп. по 1 и 10 бр.). ▼Оланзапин има добра чревна резорбция, Tmax 6 h, СПП 93% и t1/2 

средно 30 h. Метаболизира се в черния дроб при участие на CYP1А2 и 2D6. Той и неговите 

метаболити се екскретират с урината (около 57%) и фекалиите (30%). Плазменият клирънс 

на препарата е 25 l/h. При жени той е с 30% по-нисък в сравнение мъжете, а у пушачи е с 

40% по-висок, отколкото у непушачи. Това обаче не налага промяна в ДД. След прилагане на 

еднакви ЕД оланзапин плазмените му концентрации при мускулно приложение са няколко 

пъти по-високи в сравнение с p.o. апликация. ▲Невролептичният ефект на оланзапин се 

дължи главно на блокирне на 5-HT2-рецепторите и сравнително по-малко – на D2-

рецепторите.  

Показания. Оланзапин е подходящ за поддържане на добрия клиничен резултата при 

пациенти с успешно първоначално антишизофренно лечение. Той е показан още за 

профилактика и лечение на умерени до тежки манийни епизоди при биполярни разстройства. 

Рискова категория за бременност: C.  

Рискова категория за кърмене: L2. 

Приложение: (1) Oрално оланзапин се прилага в ДД 5–10 mg в 1 прием. МДД за 

възрастни е 20 mg p.o. (2) Мускулно той се инжектира в доза 5–10 mg. В зависимост от 

клиничния ефект 2 h след първата инжекция може да се направи втора от 5 до 10 mg. МДД 

оланзапин i.m. е 20 mg. Субстанцията във флаконите за i.m. инжектиране се разтваря с 

апирогенна вода за инжекции, така че да се получи разтвор с концентрация 5 mg/ml. 

Разтворите се приготвят ex tempore и трябва да се инжектират най-късно до 1 h след това.  

Предупреждение: Мета-анализите на рандомизираните, плацебо-контролирани клинични 

изследвания с препаратите рисперидон и оланзапин при ПНВ с психоза или поведенчески 

нарушения, свързани с деменция, показват повишен риск от мозъчно-съдови усложнения и 

увеличен леталитет съответно 3 и 2 пъти повече в сравнение с плацебо. 

Нежелани реакции: Рядко – ЕПН, акатизия (непоседливост), ортостатична хипотония, 

галакторея, гинекомастия, увеличаване на т.м.; гранулоцитопения, тромбоцитопения, 

панцитопения, апластична анемия. Противопоказания: Повишена чувствителност към 

препарата; ПНВ с психоза или поведенчески нарушения, свързани с деменция. 

 

QUETIAPINE – INN (ATC код: N05AH04) 

●Aquatiapine® (Аквахим АД) – филмирани таблетки по 25, 100 и 200 mg (оп. по 6, 20 30, 50 

и 60 бр.). ●Brevenox® (Stada Arzneimittel AG) – филмирани таблетки по 25, 100, 150 и 200 mg 

(оп. по 10, 20, 30, 50, 60, 100, 120, 150 и 180 бр.). ●CentroQueen® („Чайкафарма” АД) – 

филмирани таблетки по 100 и 200 mg (оп. по 30 бр.). ●Hedonin® (G.L. Pharma GmbH) – 

филмирани таблетки по 25, 100 и 200 mg (оп. по 30, 60, 90 и 100 бр.). ●Kelept Retard® (Egis 

Pharmaceuticals PLC) – таблетки с удължено освобождаване по 150, 200 и 300 mg (оп. по 10, 

30, 50 и 60 бр.). ●Ketiap® (Pharmaceutical Works Polpharma SA) – филмирани таблетки 25 mg 

(оп. 30 бр.); филмирани таблетки по 100, 200 и 300 mg (оп. по 60 и 90 бр.). ●Kvelux® (Sandoz 

Pharmaceuticals d.d.) – филмирани таблетки по 100 и 200 mg (оп. по 100, 200 и 500 бр.). 

●Kvelux XR® (Sandoz Pharmaceuticals d.d.) – таблетки таблетки с удължено освобождаване 

по 50, 200 и 400 mg (оп. по 10, 20, 28, 30, 60 и 120 бр.). ●Kventiax® (KRKA, d.d., Novo Mesto) – 

филмирани таблетки по 25, 100, 150, 200 и 300 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ●Kventiax SR® (KRKA, 

d.d., Novo Mesto) – таблетки с удължено освобождаване по 150, 200 и 300 mg (оп. по 10, 30, 

50 и 60 бр.). ●Nantarid® (Gedeon Richter PLC) – филмирани таблетки по 25, 100, 200 и 300 mg 

(оп. по 30 и 60 бр.). ●Qualis® (Алапис България ЕООД) – филмирани таблетки по 25, 100, 200, 

300 и 400 mg (оп. по 30, 60 и 100 бр.). ●Quetiagen® (Generics Ltd) – филмирани таблетки по 

25, 100, 150, 200 и 300 mg (оп. по 10, 20, 30, 50, 60, 84, 90 и 100 бр.). ●Quetiapine Accord® 



 85 

(Accord Healtcare Ltd) – филмирани таблетки по 25, 100, 200 и 300 mg (оп. по 10, 20, 30, 50, 

60, 84, 90 и 100 бр.); таблетки с удължено освобождаване по 50, 150, 200, 300 и 400 mg (оп. 

по 10, 30, 50, 60 и 100 бр.). ●Quetiapine Lambda® (Lambada Therapeutic Ltd) – таблетки по 

200, 300 и 400 mg с удължено освобождаване (оп. по 10, 30, 50, 60 и 100 бр.). ●Quetiapine 

Pharmathen® (Pharmathen S.A.) – таблетки с удължено освобождаване по 50, 150, 200, 300 и 

400 mg (оп. по 10, 30, 50 и 60 бр.). ●Quetiapine Teva XR® (Teva Pharna B.V.) – таблетки с 

удължено освобождаване по 50, 150, 200, 300 и 400 mg (оп. по 10, 30, 50 и 60 бр.). 

●Seroquel® (AstraZeneca Ltd., UK) – филм-таблетки по 25, 100 и 200 mg (оп. по 60 бр.). 

●Serotiapine* (Софарма АД) – филмирани таблетки по 100 и 200 mg (оп. по 10, 20, 30, 50, 60, 

90 и 100 бр.). ●Setinin® (Actavis Group PTC ehf.) – филмирани таблетки по 25, 100, 150, 200 и 

300 mg (оп. по 10, 20, 30, 60, 90 и 100 бр.). ●Sofrel® (Glenmark Pharmaceuticals s.r.l) – филм-

таблетки по 25 mg (оп. по 10 и 20 бр.), 100 mg (по 10, 30, 60 и 90 бр.), 150 mg (по 10, 30, 60 и 

90 бр.), 200 mg (оп. по 60 и 90 бр.) и 300 mg (оп. по 60 и 90 бр.). ●Tevaquel® (Тева 

Фармасютикълс България ЕООД) – филмирани таблетки по 100 и 200 mg (оп. по 10, 20, 30, 

50, 60 и 100 бр.). ●Tevaquel XR® (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – филмирани 

таблетки с удължено освобождаване по 50, 100, 200 и 300 mg (оп. по 10, 20, 30, 50, 60 и 100 

бр.). ▲Заедно с клозапин и оланзапин кветиапин се отнася към групата на атипичните 

антипсихотици, за които е харктерно по-силно изразеното блокиране на 5-HT2-рецепторите 

в сравнение с D2-рецепторите. Независимо от сравнително по-слабото си D2-блокиращо 

действие атипичните невролептици имат по-силен афинитет по отношение на D2-

рецепторите в лимбичната система (което обуславя техния антипсихотичен ефект) и 

значително по-слаб ефект спрямо същите рецептори в нигростриалната система 

(което обяснива слабите им EPH). Кветиапин има слабо блокиращо действие още върху 

централните D1-, α1- и H1-рецептори. 

Показания: Шизофрения; умерени до тежки манийни епизоди; големи депресивни 

епизоди в рамките на биполярно разстройство; за предотвратяване на рецидивите при 

пациенти със стабилна шизофрения. Кветиапин не предотвратява рецидиви (манийни, 

депресивни или смесени епизоди) при биполярно разстройство. 

Рискова категория за кърмене: L4. 

Приложение: Приема се два пъти на ден. Лечението започва със следните ДД: I ден – 50 

mg, II ден – 100 mg, III ден – 200 mg и от IV ден – по 300 mg. МДД кветиапин за възрастни е 

750 mg. При ПНВ или с УЧФ се използват по-ниски ДД.  

Нежелани реакции: Ксеростомия, ринит, констипация или диария, повишаване на т.м., 

ортостатична хипотония, преходна левкопения и/или тромбоцитопения.  

 

N05AL Бензамиди  
 

AMISULPRIDE – INN (ATC код: N05AL05) 

●Alonet® („Чайкафарма” АД) – филм-таблетки 400 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ●Amisulgen® 

(Generics Ltd) – таблетки по 50, 100, 200 и 400 mg (оп. по 10, 30 и 60 бр.). ●Medosulpide® 

(Medochemie Ltd) – филм-таблетки 400 mg (оп. по 30, 60 и 90 бр.). ●Paxiprid® („Актавис” ЕАД) 

– филм-таблетки 400 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ●Solian® (Санофи-Авентис България ЕООД) – 

таблетки 100 mg (оп. по 10 и 30 бр.) и филм-таблетки 400 mg (оп. по 10 и 30 бр.). 

▼Амисулприд има два абсорбционни пика – 1 h и 3 до 4 h, след p.o. приложение. 

Пероралната му бионаличност e 48%, t1/2 12 h, а уринната екскреция в непроменен вид – 

50%. ▲Амисулприд представлява субституиран бензамид. Отнася към невролептиците 

от II поколение. Отличава се с висок афинитет към D2- и D3-допаминергичните рецептори и 

незначителен спрямо D1-, D4- и D5-рецепторите. Не повлиява серотонинергичните, алфа-

адренергичните, H1-хистаминергичните и M-холинергичните рецептори в централната и 

периферната нервна система.  

Показания: Остри и хронични шизофренни психози с преобладаване на позитивната 

симптоматика (налудности, халюцинации, разстройства в мисленето) и/или негативната 

симптоматика (апатия, емоционално изравняване, емоционална дистанцираност, оттегляне 

от социални дейности). Kлинични изследвания показват неговия лечебен ефект и при 

дистимия, което вероятно е свързано с наличието на известна антидепресивна активност. 

Амисулприд притежава терапевтичен потенциал и при синдрома на хроничната умора 

(chronic fatigue syndrome). 
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Приложение: Препоръчваните орални ДД при шизофрения у възрастни пациенти с 

превалиране на позитивната симптоматика обикновено варират от 400 до 800 mg. При 

шизофрения с превалиране на негативната симптоматика са достатъчни по-ниски дози – 100 

mg/24 h. При УБФ значително се понижава клирънса на амисулприд и се удължава неговия 

елиминационен полуживот. При КК от 30 до 60 ml/min ДД на препарата се намалява с 50%, а 

при КК от 10 до 30 ml/min – с 33%. 

Взаимодействия: Амисулприд потенцира централното потискащо действие на етанола. 

Нежелани реакции: Безсъние и възбуда в 5% до 10% от случаите; по-рядко (в около 2%) 

– седация, сънливост, намаляване концентрацията на вниманието и затрудняване работа с 

машини, констипация, гадене, повръщане, ксеростомия. По-редки НЛР: загуба на т.м., остра 

дистония, късна дискинезия, хипотензия, брадикардия, удължаване на Q−T интервала, 

хиперпролактинемия (манифестираща се често с галакторея, гинекомастия, напрежение и 

болезненност в гръдните жлези, аменорея), понижаване на гърчовия праг, паркинсонизъм. 

Противопоказания: Повишена чувствителност към Амисулприд или неговите съставки; 

бременност, лактация; пролактин-зависим тумор; феохромоцитом. 

 

LEVOSULPIRIDE – INN (ATC код: N05AL07) 

●Levide® (Medochemi Ltd) – таблетки по 25, 50 и 100 mg (оп. по 10, 20, 30, 60 и 100 бр.). 

▲Левосулпирид е L-изомер на сулпирид с антидепресивен и антишизофренен ефект. При 

депресивни състояния се прилага в по-ниски дози от тези при шизофрения. В сравнение със 

сулпирид той има значителен прокинетичен ефект и е показал терапевтичен ефект при 

функционални диспепсии. При хронична хипергликемия намалява подвижността на стомаха 

и жлъчния мехур. Нормализирането на тяхната подвижност при терапия с левосулпирид води 

до добър контрол на гликемията.  

Показания: Ендогенна и реактивна депресия; соматоформни нарушения; остра и 

хронична шизофрения. 

Рискова категория за кърмене: L2. 

Приложение: На възрастни с остри форми на психически разстройства левосулпирид се 

прилага орално в доза 100 mg 2 до 3 пъти на ден. ПД е 3 таблетки от 50 mg на ден. ДД 

трябва да се понижава постепенно. 

Взаимодействия: Антихолинергичните лекарства и опиоидните аналгетици потискат 

ефекта на левосулпирид върху СЧТ. Левосулпирид засилва действието на АХЛ. 

Предупреждения и предпазни мерки: По време на лечение със сулпирид са 

наблюдавани симптоми, които могат да завършат фатално. Те се проявяват с висока 

температура, схващане на мускулите, обездвижване, сърдечна аритмия, хипертензия, 

изпотяване, промени в съзнанието, които могат да прогресират до безсъзнание. В такива 

случаи левосулпирид незабавно се спира и се провежда интензивна терапия. При 

необходимост от повторно лечение с левосулпирид, пациентът трябва да бъде под 

постоянен контрол. Следва да се избягва едновременната консумация на алкохол. При 

придружаваща болест на Паркинсон съществува риск от влошаване на това заболяване. 

Левосулпирид удължава реакционното време и трябва да се избягва по време на шофиране 

и работа с машини без опора. Антихолинергичните лекарства и морфиномиметиците 

потискат неговия ефект върху СЧТ. Левосулпирид засилва действието на АХЛ. 

Нежелани  реакции: Скованост и смущения в координацията на движенията; много рядко 

– психомоторна възбуда, цефалгия, безсъние, сънливост, обърканост, замаяност; 

вегетативни НЛР (аритмия, тахикардия, промени в артериалното налягане), алергични 

реакции; в единични случаи – увеличаване на т.м. при продължително лечение; аменорея, 

гинекомастия, галакторея, обратими промени в либидото; гадене, ксеростомия, диария/запек. 

Противопоказания: Феохромоцитом, повишена чувствителност към левосулпирид; 

епилепсия, психични разстройства и маниакалната фаза на циклофрения; злокачествени 

неоплазми на гърдите; бременност, кърмене; деца преди пуберитета; комедикация с 

антипаркинсонови лекарства (вкл. леводопа); СЧ кръвоизливи, илеус или чревна 

перфорация. 

 

SULPIRIDE – INN (ATC код: N05AL01) 

●Eglonyl® (Alkaloid AD) – инжекционен разтвор 100 mg/2 ml в ампули (оп. 30 бр.); капсули 

50 mg (оп. 30 бр.). ●Eglonyl forte® (Alkaloid AD) – таблетки 200 mg (оп. 12 бр.). ▼Резорбира 

се в СЧТ. Има t1/2  8–30 h. Излъчва се с урината в 50–70%, а останалата част – с фекалиите. 
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Няма активни метаболити. ▲Сулпирид съчетава антишизофренна и анксиолитична 

активност със сравнително слаби ЕПН.  

Показания: Реактивни писихози с астенична симптоматика, шизофрения, вегетативни 

смущения, световъртеж, нистагъм, мигрена, enuresis nocturna, язвена болест.  

Приложение: Обичайните дози сулпирид за възрастни са 100 mg 2–3 пъти на ден, а при 

деца – 5 mg/kg/24 h орално или мускулно. МДД сулпирид орално за възрастни е 1,6 g, а МДД 

мускулно е 800 mg. При изостряне на язвена болест сулпирид се инжектира мускулно по 100 

mg/24 h в продължение на 10–14 дни. При световъртеж и мигрена се назначава орално по 50 

mg/8 h в продължение на 12–14 дни.  

Нежелани реакции: Седация, сънливост; ЕПН (рядко или при свръхдозиране), 

импотентност, фригидност, аменорея, гинекомастия и галакторея, хиперпролактинемия; 

повишаване на т.м. Противопоказания: Свръхчувствителност към сулпирид; 

феохромоцитом; управление на МПС или работа с машини без опора; порфирия. 

 

TIAPIRIDE – INN (ATC код: N05AL03) 

●Tiapride Elit® ("Елит Медикъл" АД) – таблетки 100 mg (оп. по 20, 30, 50, 60 и 100 бр.). 

▼Има висока (около 75%) орална бионаличност при прием с храна. Елиминационният му 

полуживот е 5,3 h. С урината се екскретира 70% от приетата доза. ▲Тиаприд блокира 

предимно D2-допаминергичните рецептори и така осъществява антидискинетичния си 

потенциал.   

Показания: Дискинезия и двигателни нарушения при болест на Huntington, ранна 

дискинезия, тардивна дискинезия; психомоторни нарушения при хроничен алкохолизъм или в 

старческа възраст. 

Предполагаема рискова категория за бременност: D. 

Приложение: Тиаприд се приема орално (за предпочитане по време на хранене), като ДД 

обикновено се разделя на 3 отделни ЕД. (1) ДД при възрастни и деца ≥ 12 г. с ранна 

дискинезия е 150 до 400 mg; забавена дискинезия – 300 до 800 mg и болест на Huntington – 

от 300 до 1200 mg (разделени в 3 до 5 ЕД). (2) ДД тиаприд при психомоторни нарушения в 

старческа възраст варира от 200 до 400 mg. (3) При психомоторни нарушения, свърани с 

алкахолизъм ДД е от 300до 400 mg. (4) При КК от 50 до 80 ml/min ДД тиаприд се намалява с 

25%, при КК от 10 до 50 ml/min тя се редуцира с 50% и под 10 ml/min – със 75% в сравнение с 

обичайната ДД. Не е необходима адаптация на ДД тиаприд при УЧФ. 

Нежелани реакции: Отпадналост, сънливост, апатия, главоболие, хиперсаливация, 

паркинсонизъм, хипертония, повишаване на т.м., аменорея, галакторея, болки в гърдите, 

импотенция, камерни аритмии, ВТЕ, постурална хипотония. Противопоказания: Повишена 

чувствителност към тиаприд, съпътстващи пролактин-завсими тумори (аденохипофизарен 

пролактином, РМЖ), феохромоцитом, комедикация с допаминергични средства. 

 

N05АN Литиеви препарати 
 

LITHIUM* − INN (ATC код: N05AN01) 

●Lithium carbonate – таблетки 300 mg (оп. 80 бр.). ▼Има Тmax от 30 до 120 min и t1/2 от 18 

до 24 h, който при УБФ или ПНВ се увеличава до 38 h. Не се метаболизира и не се свързва с 

плазмените протеини. Излъчва се непроменен предимно с урината (от 90% до 98%), млякото, 

потта, фекалиите. В млякото концентрацията на литиеви йони достига от 35 до 50% от тази в 

майчината плазма. ▲Потиска хидролизата на инозитолмонофосфата, засилва обмяната на 

серотонин и увеличава усвояването на NA в невроните на главния мозък. Блокира 

мембранните Na+/K+ и Ca2+-аденозинтрифосфатази в централномозъчните неврони. 

Стимулира аденилатциклазата. Литиевият карбонат отстранява острите маниакални 

пристъпи у психично болните, без да предотвратява афектните пристъпи. Неговата ТПК е 

0.8–1.2 mmol/l. Терапевтичният ефект се развива в продължение на 2–3 седмици, тъй като 

клетките на ЦНС се насищат бавно с литиеви йони.  

Показания: Профилактика на мания при биполярно разстройство.  

Рисковa категория за бременност: D. 

Рискова категория за кърмене: L4. 

Приложение: Използват се капсули по 300 mg и таблетки (с контролирано 

освобождаване) по 450 mg. (1) При възрастни с НБФ обикновено терапевтичната ДД литиев 

карбонат варира от 600 до 1200 mg орално след хранене, разделена на 3 или 4 ЕД. МДД 
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литиев карбонат за възрастни е 2400 mg, а максимално допустимата плазмена концентрация 

на литий е 1.6 mmol/l. Когато тя бъде достигната, ДД трябва да се понижи на 600 mg. ПД e 

300 mg/24 h, с която литиевата плазмена концентрация се поддържа в границите на 0.5–1 

mmol/l. Плазмените нива на литий в началото на лечението се контролират всяка седмица, а 

по-късно един път на 2–4 седмици. (2) На деца от 6 до 12 г. се предписва орално в ДД от 15 

до 60 mg/kg, разделена в 3 до 4 еднократни приема. МДД литий за деца не трябва да 

превишава терапевтичната ДД за възрастни. 

Взаимодействия: При едновременно приложение с метилксантини (аминофилин, 

теофилин, кофеин, респ. консумация на кафе или кофеинсъдържащи напитки) ефектът на 

лития отслабва. Литият понижава стойностите на пикочната киселина в кръвта. Той 

повишава ефектите на средствата, потискащи ЦНС и йодните соли (засилва хипотиреоидния 

ефект на последните). Литият повишава токсичността на тиазидните диуретици (чиито ДД 

трябва да се намалят с 30%), халоперидола, фенотиазиновите невролептици, нервно-

мускулните блокери, карбамазепина, флуоксетина, ACE инхибиторите. 

Нежелани реакции: Гастралгия (поради локален дразнещ ефект), повръщане, диария. 

При плазмена концентрация на литий >1,6 mmol/l – мускулна слабост, тремор, адинамия, 

сънливост, аритмия, колапс. При плазмена концентрация 2 mmol/l приемането на препарата 

се прекратява за около две денонощия, след което се продължава с по-ниски дози. Около 

50–100% от приложената ДД литий се отделя чрез хемодиализа. Литиевият карбонат, 

прилаган през първия триместър, може да предизвика вродени малформации при 19% от 

случаите. От тях най-чести са СС дефекти, вкл. синдрома на Ebstein и гуша. При 

перинатално приложение литият може да предизвика у новороденото летаргия, хипотония, 

недостатъчно хранене, хипотиреоидизъм, гуша, нефрогенен diabetes insipidus. Противо-

показания: Сърдечна декомпенсация, аритмия, тежко УБФ, деца <12 г. 

 

N05AX Други антипсихотици  
 

ARIPIPRAZOLE – INN (ATC код: N05AX12) 

●Abilify® (Bristol-Mayers Squibb) – таблетки по 5, 10, 15 и 30 mg (оп. по 14, 28 и 56 бр.). 

●Abilify Maintena® (Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd) – прах 300 mg и разтворител 2 ml за 

приготвяне на инжекционна суспензия с удължено освобождаване във флакони (оп. по 1 бр.); 

прах 400 mg и разтворител 2 ml за приготвяне на инжекционна суспензия с удължено 

освобождаване във флакони (оп. по 1 бр.). ●Abizol® (Нобел Фарма ЕООД) – таблетки по 10, 

15 и 30 mg (оп. по 28 бр.). ●Aricogan® (G.L. Pharma GmbH) – таблетки 15 mg (оп. по 7, 14, 28, 

30 и 56 бр.). ●Aripipa® ("Чайкафарма" АД) – таблетки 15 mg (оп. по 28 и 30 бр.). ●Aripiprazole 

Accord® (Accord Healthcare Ltd) – таблетки по 5, 10, 15 и 30 mg (оп. по 14, 28 и 56 бр.). 

●Aripiprazole Alvogen® (Alvogen IPCo S.àr.l) – таблетки по 5, 10 и 15 mg (оп. по 14, 28, 30 и 56 

бр.). ●Aripiprazole Aurobindo® (Aurobindo Pharma Ltd) – таблетки по 5, 10, 15 и 30 mg (оп. по 

14, 28, 30 и 56 бр.). ●Aripiprazole Teva® (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – таблетки 

15 mg (оп. по 7, 14, 28, 30, 56 и 60 бр.). ●Aripiprazol Pharmathen® (Pharmathen S.A.) – 

таблетки по 5, 10, 15 и 30 mg (оп. по 14, 28 и 98 бр.). ●Arisppa® (Focus Care Pharmaceuticals 

B.V.) – таблетки по 5, 10, 15 и 30 mg (оп. по 14, 28, 30, 50, 56 и 60 бр.). ●Explemed® (Egis 

Pharmaceticals PLC) – таблетки по 5, 10, 15 и 30 mg (оп. по 2, 14, 56 и 84 бр.). ●Explemed 

Rapid® (Egis Pharmaceticals PLC) – ородисперсибилни таблетки по 5, 10, 15 и 30 mg (оп. по 2, 

14, 56 и 84 бр.). ●Lemilvo® (Actavis Group  PTC ehf.) – диспергиращи се в устата таблетки 15 

mg (оп. по 14, 28, 30 и 56 бр.); перорален разтвор 1 mg/ml в бутилка по 150 ml оп. 1 бр.). 

●Neoaripi® (МС Фарма АД) – таблетки 15 mg (оп. 28 бр.). ●Restigulin® (Gedeon Richter PLC) – 

таблетки по 5, 10, 15 и 30 mg (оп. по 28, 30 и 60 бр.). ●Zykalor® (Medochemie Ltd) – таблетки 

по 10 и 15 mg (оп. по 28, 30, 56 и 60 бр.). ▼Арипипразол се резорбира добре при p.o. 

апликация, като МПК се достига след 3–5 h. Оралната му бионаличност е висока (87%); 

богатата на мазнини храна не я повлиява. Арипипразол се разпределя в целия организъм. 

Има Vd 4,9 l/kg и СПП 99%. Част от препарата се метаболизира в черния дроб при участие на 

CYP3A4 и CYP2D6. Един от метаболитите му – дехидроарипипразол, е фармакологично 

активен. Тоталният телесн клирънс на продукта е 0,7 ml/kg/min. С урината в непроменен вид 

се екскретира  под 1% от приетата доза, а с фекалиите – 18%. Не са установени клинично 

значими различия във фармакокинетиката на арипипразол в зависимост от възрастта, пола, 

расата, функцията на черния дроб и бъбреците, както и у пушачи. ▲Предполага се, че 

антишизофренният ефект на арипипарзол се дължи на комбинация от частичен антагонизъм 
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с D2-допамновите, 5-HT1A- и 5-HT2-серотониновите рецептори в ЦНС. Освен това в по-слаба 

степен той блокира D4-допаминовите, 5-HT7-серотониновите, α1-адренергичните и H1-

хистаминергичните рецептори. 

Показания: Шизофрения. 

Рискова категория за кърмене: L3. 

Приложение: (1) Препоръчваната начална и ПД орална доза арипипразол е 15 mg един 

път на ден, независимо от храненето, a МДД е 30 mg. (2) Abilify Maintena се инжектира 

мускулно в доза от 300 до 400 mg един път месечно като ПД вместо ежедневните орални 

приеми. 

Взаимодействия: Поради α1-блокиращото си действие арипипрзолът може да засили 

ефекта на АХЛ. Алкохолът засилва централният депресивен ефект на препарата. 

Антисекреторните лекарства (протонни инхибитори и др.) забавят скоростта на чревната 

резорбция на арипипразол, но не и неговата орална бионаличност. При комедикация с 

мощните ензимни инхибитори хинидин, кетоконазол, итраконазол, протеазни инхибитори 

(ритонавир, индинавир) и други ДД арипипразол трябва да се намали. При едновременно 

приложение с мощни ензимни индуктори на CYP3A4 като карбамазепин, рифампицин, 

рифабутин, фенитоин, фенобарбитал, примидон*, ефавиренц, невирапин, фитопрепарати на 

жълтия кантарион и други ДД арипипразол трябва да бъде повишена, понякога – удвоена. 

Нежелани реакции: Объркване, безсъние, непоседливост (акатизия), сънливост, тремор; 

замъглено виждане; тахикардия, ортостатична хипотензия; повдигане, повръщане, 

диспепсия, запек; главоболие, астения; много рядко – паркинсонизъм, дистония, гърчове, 

невролептичен малигнен синдром, преходно повишение на КФК, в единични случаи – 

развитие на потенциално фаталния невролептичен малигнен синдром. Противопоказания: 

Свръхчувствителност към арипипразол или някое от помощните вещества (лактоза, цареви-

чно нишесте, хидроксипропилцелулоза, мегнезиев стеарат, железен оксид), пациенти <18 г. 

 

CARIPRAZINE – INN (АТС код: N05AX15)  

●Reagila® (Gedeon Richter) – капсули по 1.5, 3, 4.5 и 6 mg (оп. по 7, 14, 28, 30, 56 и 60 бр.). 

Продуктът е обект на допълнително постмаркетингово наблюдение. ▲Карипразин е 

атипичен невролептик. Антишизофренният му ефект вероятно се дължи на това, че е 

парциален агонист едновременно на D3 и D2- допаминовите рецептори и 5-HT1A-

серотониовите рецептори, и е антагонист на 5-HT2B, 5-HT2A-рецепторите, а също и на H1-

хистаминовите рецептори. Карипразин се отличава с нисък афинитет към α1-адренергичните 

рецептори. Афинитетът му към мускаринови рецептори е незначителен. Неговите два му 

активни метаболита – дезметилкарипразин и дидезметилкарипразин, имат сходен профил на 

функционална активност с изходното съединение.   

Показания: Шизофрения при възрастни. 

Приложение: Началната ДД карипразин е 1,5 mg в един прием, със или без храна. При 

необходимост дозата може да се повиши постепенно на стъпки по 1,5 mg до МДД 6 mg. 

Трябва да се поддържа най-ниската ефективна доза, съгласно клиничната оценка на лекаря. 

Поради дългия полуживот на препарата и неговите активни матаболити, промяната на ДД 

няма да даде голямо отражение върху плазмените концентрации в продължение на няколко 

седмици. Затова пациентите трябва да бъдат внимателно проследявани за НЛР и клиничен 

отговор в продължение на няколко седмици след започване на лечението с карипразин, а 

също след всяка промяна на ДД. 

Ако се преминава от лечение с друг антипсихотик към карипразин, трябва при започване 

на лечението с карипразин постепенно се спре предишната терапия.  

Когато се преминава от лечение с карипразин към друг антипсихотик е необходимо новият 

антипсихотик да се започне да се прилага с най-ниската ДД, докато приемът на карипразин 

трябва да се спре. Следва да се знае, че плазмените концентрации на карипразин и неговите 

активни метаболити поради дългият им елиминационен полуживот ще се понижат до 50% 

приблизително за една седмица.  

Предупреждения и предпазни мерки: Не е нужна корекция на дозта при пациенти с леко 

до умерено УБФ или УЧФ. Няма клинични данни за използването на карипразин при ПНВ и 

пациенти под 18 г. 

Нежелани реакции: Чести – повишаване на т.м., дислипидемия, нарушения на съня, 

тревожност, седация, замаяност, ЕПН, замъглено виждане, тахиаритмия, хипертония, гадене, 

констипация, елевация на чернодробните ензими и КФК, умора; ЕКГ промени; нечести – ЕКГ 
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промени, хипотония, хълцане, ГЕРБ, обрив, сърбеж, хипербилирубинемия, дизурия, жада; 

редки – неутропения, хипотиреоидизъм, конвулсии, амнезия, афазия, фотофобия, катаракта. 

Противопоказания: Свръхчувствителност към карипразин, комедикация с инхибитори или 

индуктори на CYP3A4, кърмене, работа с машини без опора. 

 

PALIPERIDONE – INN (ATC код: N05AX13) 

●Paliperidone Janssen® (Janssen-Cilag International NV) – инжекционни суспензии с 

удължено освобождаване съответно по 25 mg/0.5 ml, 50 mg/0.5 ml, 75 mg/1 ml, 100 mg/1 ml и 

150 mg/2.5 ml в предварително напълнени спринцовки (оп. по 1 бр.). ●Xeplion® (Janssen-Cilag 

International NV) – инжекционни суспензии с удължено освобождаване съответно по 25, 50, 

75, 100 и 150 mg в предварително напълнени спринцовки (оп. по 1 бр. с 2 игли). ▲Атипичен 

невролептик, фармакологично активен метаболит на рисперидон (вж. по-долу) с 

антишизофренна активност. 

Показания: Поддържаща терапия на възрастни болни с шизофрения, стабилизирани с 

палиперидон или рисперидон. 

Приложение: Инжектира се i.m. в горната част на рамото или глутеалната област през 

интервали от 28 дни, но след начален период на титриране на дозата. ПД варира от 50 до 

150 mg/28 дни. 

Нежелани реакции: Главоболие, тахикардия, седация или безсъние, кашлица, ЕПН, 

ортостатична хипотензия, загуба на т.м., удължаване на QT интервала, предсърдно 

мъждене, дизгеузия (нарушения на вкуса), хипогликемия, мания, задръжка на урина, 

алопеция, хипотермия, жълтеница, илеус, фотосенсибилизация. 

 

RISPERIDONE – INN (ATC код: N05AX08) 

●Leptodon* (Софарма АД) – филм-таблетки по 1, 2, 3 и 4 mg (оп. по 10 и 30 бр.). 

●Medorisper® (Medochemie Ltd) – филм-таблетки по 1, 2, 3 и 4 mg (оп. по 20 и 30 бр.). 

●Neorisp® (Нео Балканика ЕООД) – филм-таблетки по 1, 2, 3 и 4 mg (оп. по  20 бр.). 

●Resperon® („Чайкафарма” АД) – филм-таблетки по 1, 2 и 3 mg (оп. по 10 и 20 бр.). ●Rileptid® 

(Egis Pharmaceuticals PLC) – филм-таблетки по 1, 2, 3 и 4 mg (оп. по 20 и 60 бр.). ●Risperidon 

Generics® (Generics Ltd) – ородисперсибилни таблетки по 0.5, 1, 2, 3 и 4 mg (оп. по 10, 14, 28, 

28, 30 и 56 бр.). ●Rispolept® (Janssen Pharmaceutica N.V.) – филм-таблетки по 1, 2, 3 и 4 mg 

(оп. по 20 бр.). ●Rispolept Consta® (Johnson & Johnson d.o.o.) – флакони, съдържащи по 25, 

37.5 и 50 mg прах за приготвяне на инжекционен разтвор с двуседмичен депо-ефект, плюс 2 

ml разтворител в предварителна напълнена спринцовка и 3 игли (оп. по 1 бр.). ●Rispolux® 

(Sandoz GmbH) – филм-таблетки по 1, 2, 3 и 4 mg (оп. по 20, 30, 50, 60 и 100 бр.). ●Rissar® 

("Алкалоид" ЕООД) – филм-таблетки по 1, 2 и 3 mg (оп. по 10 и 20 бр.). ●Risset® (Тева 

Фармасютикълс България ЕООД) – филмирани таблетки по 1, 2, 3 и 4 mg (оп. по 10, 20, 30, 

50 и 60 бр.). ●Ronydal® (Ромстру Трейдинг ЕООД) – филм-таблетки по 1, 2 и 3 mg (оп. по 10, 

20 и 60 бр.). ●Speridan® („Актавис” ЕАД) – филм-таблетки по 0.5, 1, 2, 3, 4 и 6 mg (оп. по 10 и 

30 бр.). ●Torendo® (KRKA, d.d., Novo Mesto) – филмирани таблетки по 1, 2, 3 и 4 mg (оп. по 

10, 20, 30 и 60 бр.). ●Torendo Q-Tab® (KRKA, d.d., Novo Mesto) – диспергиращи в устата 

таблетки по 0.5, 1 и 2 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ▼Рисперидон има бърза СЧ абсорбция, tmax 1 h, 

СПП 90% и t1/2 24 h. В черния дроб претърпява екстензивен метаболизъм при участие на 

цитохром P450. ▲Рисперидон е атипичен бензиоксазолов невролептик. Той блокира 5-HT2-

серотонинергичните и D2-допаминергичните рецептори в ЦНС. Има известно блокиращо 

действие още върху α1-, α 2- и H1-рецепторите в ЦНС. Не повлиява холинергичните 

рецептори. Потиска халюцинациите и автоматизма. Намалява чувството за страх, отслабва 

агресивността. В по-слаба степен в сравнение с класическите невролептици потиска 

двигателната активност и индуцира каталепсия. 

Показания: Остра и хронична форма на шизофрения с изразена продуктивна и/или 

негативна симптоматика; остри и хронични психози; други психотични състояния с афектна 

симптоматика. 

Рискова категория за кърмене: L3. 

Приложение: При възрастни лечението започва с 2 mg рисперидон първия ден. На II ден 

дозaта се повишава на 4 mg, а на III ден – на 6 mg (в 1 или 2 приема). МДД е 16 mg, а ПД 

варира от 4 до 8 mg. При ПНВ с изразени нарушения в чернодробната и/или бъбречната 

функция се използват два пъти по-ниски ДД. 
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Взаимодействия: Рисперидон повишава токсичността на хинидин и варфарин*. Той 

антагонизира действието на леводопа и комбинираните препарати, които съдържат 

леводопа. Карбамазепин (ензимен индуктор) понижава плазмените нива на рисперидон, а 

клозапин намалява неговия клирънс. 

Нежелани реакции: Безсъние (понякога сънливост), повишена раздразнителност, 

тревожност, главоболие, отпадналост, световъртеж, нарушена концентрация на вниманието, 

сравнително рядко – ЕПН, късна дискинезия, нарушения в терморегулацията, епилептични 

припадъци, неясно зрение; запек, диспепсия, гадене, гастралгия, повишаване активността на 

чернодробните ензими; приапизъм, нарушения в ерекцията, еякулацията и оргазма; 

incontinentio urinae; хиперпролактинемия, галакторея, гинекомастия, полидипсия, увелича-

ване на т.м., неутро- и тромбоцитопения. Метаанализите на рандомизираните плацебо-

контролирани клинични изследвания с рисперидон и оланзапин при ПНВ с психоза или 

поведенчески нарушения, свързани с деменция, показват повишен риск от мозъчно-съдови 

усложнения и повишен леталитет съответно 3 и 2 пъти повече в сравнение с плацебо. 

Противопоказания: Повишена чувствителност към препарата; ПНВ с психоза или 

поведенчески нарушения, свързани с деменция. 

 

N05B Анксиолитици  
 

N05BA Бензодиазепини  
 

 Бензодиазепините притежават анксиолитичен, еухипнотичен, антиепилептичен и централен 

миорелаксиращ ефект. Основното им място на действие е свързаната с емоциите лимбична система. 

Бензодиазепините са агонисти на специфични рецептори, локализирани в субединица алфа на ГАМКА-

ергичните синапси в ЦНС. При свързване на бензодиазепините с техните рецептори се увеличава 

честотата на отваряне на хлорните канали, предизвикано от ГАМК (GABA), повишава се хлорният 

инфлукс и настъпва хиперполяризация на невроналните мембрани (хиперполяризационен блок). BZ1- 

(бензодиазепин-1-ергичните) рецептори са свързани с познавателната памет и двигателната 

активност, а BZ2-рецепторите – главно със съня. Бензодиазепините засилват още инхибирането на 

допаминергичните неврони в substantia nigra.  

 Анксиолитичният (психоседативен) ефект е характерен за всички бензодиазепини. Той се 

проявява в премахване на тревогата, страха, вътрешната напрегнатост, натрапливостите, повишената 

възбудимост и други отклонения в емоционалната сфера. Създава се състояние на самовглъбяване 

(атараксия) и ”философско отношение” към живота. Анксиолитичната активност на диазепам и 

мидазолам е много силна и е съчетана с ретроградна амнезия, което намира приложение при някои 

болезнени процедури (ендоскопия, електрокардиоверсия), операции под локална анестезия. За 

сънотворния ефект на бензодиазепините е характерно, че не се повлиява съществено съотношението 

между двете фази на съня – парадоксална и ортодоксална, а само се улеснява заспиването 

(еухипнотичен ефект). Някои бензодиазепини (бромазепам, естазолам*, нитразепам*, мидазолам, 

триазолам*, циназолам) се използват предимно като еухипнотици. Сравнително най-висок 

противогърчов (антиепилептичен) ефект се наблюдава при препаратите диазепам, лоразепам* и 

клоназепам, които са ефективни дори при status epilepticus. Значителен централен миорелаксиращ 

ефект притежават тетразепам и диазепам. Бензодиазепиите повлияват благоприятно 

емоционалния компонент на болковата реакция. Те потенцират действието на общите 

анестетици, седативните и сънотворните лекарства, невролептиците, аналгетиците, антиконвулсан-

тите, миорелаксантите. Силно потенцират невротоксичното действието на алкохола. Техен 

конкурентен антагонист е flumazenil (вж. гл. V03AB). 

 

ALPRAZOLAM – INN (ATC код: N05BA12) 

●Sophanax® (Софарма АД) – таблетки 0.5 mg (оп.  по 10 и 30 бр.). ●Xanax® (Pfizer Europe 

MA EEIG) – таблетки по 0.25 и 0.5 mg (оп. по 30 и 100 бр.). ●Xanax SR® (Pfizer Europe MA 

EEIG) – таблетки по 0.5, 1 и 2 mg с удължено освобождаване (оп. по 30 бр.). ▼Алпразолам 

има орална бионаличност 8816%, възрастово детерминиран t1/2 122 h, СПП 713%, ТПК 

10–20 ng/ml и уринна екскреция в непроменен вид 20%. ▲Алпразолам се свързва с ГАМКА-

ергичните рецептори в ЦНС и по алостеричен механизъм потенцира инхибиращото действие 

на ГАМК, като предизвиква разширяване на хлорните канали и хиперполяризация на 

постсинаптичните неврони в лимбичната система и други централно-мозъчни структури. 

Проявява анксиолитичен, еухипнотичен и известен централен миорелаксиращ ефект. 
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Показания: Неврози, протичащи с повишена нервна раздразнимост, безсъние и страх; 

депресии (невротични, реактивни, свързани с алкохолна абстиненция); страх, панически 

разстройства; дебилни ПНВ.  

Рисковa категория за бременност: D. 

Рискова категория за кърмене: L3. 

Приложение: Обикновено при възрастни терапията започва с 0.25 до 0.5 mg/8 h орално 

след хранене. В случай на необходимост ДД се увеличава с 0.5 до 1 mg през 3–4  дни. Депо-

таблетките Xanax SR се предписват 1 или 2 пъти на ден. При ПНВ се използват ниски дози 

алпразолам – 0.25 mg 2–3 пъти на ден. Лечението се прекратява чрез постепенно 

намаляване на дозата (с 0.5 mg/72 h). ПНВ са по чувствителни към действието на 

алпразолам и при тях трябва да се използват по-ниски ДД. 

Взаимодействия: Алпразолам потенцира потискащото действие върху ЦНС на други 

анксиолитици, сънотворни и седативни лекарства, антиконвулсанти, антипсихотици, H1-

блокери от I поколение, морфиномиметици, алкохол. Клирънсът на алпразолам намалява 

при комедикация с ензимни инхибитори. Едновременното приемане на алпразолам с ТЦА 

повишава плазмените им нива. 

Нежелани реакции: Сънливост, замаяност, световъртеж, отслабване на вниманието и 

условните рефлекси. Тези НЛР обикновено се наблюдават в началото на лечението и са 

дозозависми. По-рядко се срещат главоболие, безсъние, депресия, повишена 

раздразнителност, тремор, промени в т.м., паметови смущения, нарушения в координацията 

на движенията (вкл. атаксия), гадене. Продължителната употреба на алпразолам, подобно на 

други бензодиазепини, може да доведе до развитие на толерантност, психическа и 

физическа зависимост. Пациенти с изградена зависимост към алкохол, хероин или други 

морфиномиметици, обикновено развиват по-лесно и по-бързо зависимост към 

бензодиазепини. При остра интоксикация се прилага антидотът на безодиазепините – 

flamazenil  Противопоказания: Повишена чувствителност към алпразолам или неговите 

съставки, а също – към други бензодиазепини; myastenia gravis; ХОББ, закритоъгълна 

глаукома; пациенти с тежка депресия и/или със суицидни намерения; бременност; шофиране 

по време на действие на препарата. 

 

BROMAZEPAM – INN (ATC код: N05BA08) 

●Bromazepam-Tchaikapharma® („Чайкафарма” АД) – таблетки 3 mg (оп. по 20 и 30 бр.). 

●Lexotan® („Актавис” ЕАД; Рош България ЕООД) – таблетки 3 mg (оп. 30 бр.). ▲Бромазепам 

засилва предизвикания от ГАМК хлорен инфлукс в лимбичната система и други структури на 

ЦНС. Притежава слаба миорелаксираща активност и добре проявен анксиолитичен ефект. 

Подобно на медазепам той е известен като “дневен транквилант”.  

Показания: Страхови неврози, психовегетативни смущения в климактериума, безсъние.  

Рисковa категория за бременност: D. 

Приложение: На възрастни се прилага в доза 1,5–3 mg p.o. 1–3 пъти на ден. Предписва 

се на зелена рецептурна бланка. 

Взаимодействия: Бромазепам потенцира ефектите на лекарства, потискащи ЦНС (общи 

анестетици, морфиномиметици, антипсихотици, хипнотици и на алкохола). Алкохолът 

улеснява резорбцията и повишава токсичността на анксиолитика. 

Нежелани реакции: Седация, сънливост, намаляване на координацията на движенията и 

на вниманието, удължаване на реакционното време; толеранс, зависимост. Противо-

показания: Бременност, кърмене, миастения; консумация на алкохол; шофиране, повишена 

чувствителност към лекарствения продукт. 

 

CHLORDIAZEPOXIDE – INN (ATC код: N05BA02) (не е в наличност) 

●Elenium® – таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 50 бр.). ▼Препаратът има орална бионаличност 

100%, t1/2 103,4 h, СПП 96,51,8% и ТПК  >0,7 mcg/ml. ▲Анксиолитичният ефект на 

хлордиазепоксид се проявява в отстраняване на тревогата, страха, вътрешната 

напрегнатост, натрапливостите, повишената възбудимост и други отклонения в емоцио-

налната сфера. Това се дължи на свързване със специфични рецептори, локализирани в 

субединица алфа на ГАМКА-рецепторите в лимбичната система и засилване на хлорният 

инфлукс, което предизвиква хиперполяризационен блок.  

Показания: Неврози; мигрена; климактерични разстройства, предменструални смущения; 

шизофрения с неврозоподобни симптоми, алкохолна абстиненция и други наркомании; 
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хипохондрии; за премедикация и в постоперативния период в комбинация с аналгетици; 

спастични състояния, дължащи се на увреждане на главния и гръбначния мозък.  

Рисковa категория за бременност: D. 

Приложение: На възрастни хлордиазепоксидът се прилага обикновено в доза 5–10 mg 2–

3 пъти дневно. При необходимост ДД постепенно може да се повиши до 100 mg. При ПНВ 

началните дози са ниски5 mg 1–3 пъти на ден). Предписва се на зелена рецептурна 

бланка. 

Взаимодействия. Подобно на другите анксиолитици хлордиазепоксид потенцира 

действието на общите анестетици, седативните, хипнотичните и антиепилептичните 

лекарства, антипсихотиците, аналгетиците, миорелаксантите, алкохола. Той повлиява 

емоционалния компонент на болковата реакция.  

Нежелани реакции: Отслабване на вниманието, удължавaне на реакционното време, 

сънливост, атаксия, замаяност, отпадналост (свързана с централен миорелаксиращ ефект), 

главоболие, запек (поради потискане на чревната моторика), менструални смущения, 

понижено либидо, привикване, психическа и физическа зависимост, дисморфогенен ефект 

(заешка устна, фисура на твърдото небце). При ПНВ са възможни нарушения в 

координацията на движенията, походката и речта при използване на по-високи дози. 

Подобно на повечето бензодиазепини хлордиазепоксид може да повиши стойностите на 

аминотрансферазите в серума. Сравнително рядко се наблюдават хематологични, бъбречни 

и хепатотоксични НЛР; ксеростомия, метален вкус в устата, цефалгия, кожни алергични 

реакции. Противопоказания: Myasthenia gravis; шофиране по време на лечението; 

повишена чувствителност към бензодиазепини; консумация на алкохол; остра интоксикация с 

алкохол, сънотворни или други депресанти на ЦНС; напреднала дихателна недостатъчност. 

 

CINOLAZEPAM (вж. гл. N05CD) 

CLONAZEPAM (вж. гл. N03AE)  

 

DIAZEPAM – INN (ATC код: N05BA01) 

●Diazepam Actavis® („Актавис” ЕАД) – таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 20 бр.). ●Diazepam 

Gerot® 5 mg/2.5 ml (Gerot Pharmaceutika GmbH) – ректални разтвори с концентрация 5 mg/2.5 

ml и 10 mg/2.5 ml в полиетиленови туби, опаковани в алуминиеви сашета (оп. по 5 бр.). 

●Diazepam Sopharma® (Софарма АД) – инжекционен разтвор 10 mg/2 ml в кафяви стъклени 

ампули (оп. по 10 и 100 бр.). ▼Има pKb 3,3, орална бионаличност 100%, t1/2 4313 h, СПП 

98,70,2 и ТПК 400 ng/ml. Метаболизира се в черния дроб, като се включва в 

ентерохепатална рециркулация. Неговият главен метаболит – N-дезметилдиазепам 

(Nordiazepam*), има t1/2 50–99 h. Този метаболит, както и другите два – Oxazepam* и 

Temazepam*, притежават анксиолитична активност. Диазепам и метаболитите му могат да 

кумулират! ▲Диазепам има по-силен анксиолитичен ефект в сравнение с хлордиазепоксид*. 

Освен това проявява значителен противогърчов и централен миорелаксиращ ефект.  

Рисковa категория за бременност: X.  

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

Показания: Тежки състояния на тревога и възбуда, delirium tremens, status epilepticus и 

други гърчове (вкл. при фебрилитет или интоксикации), мускулни спазми, тетанус, премеди-

кация при диагностични и терапевтични болезнени процедури (дентални, урологични, хирур-

гични, рентгенологични, сърдечна катетъризация), ДЦП. 

Приложение:  При кахектични ПНВ с неврози диазепам се предписва по 2.5 mg орално 

1–2 пъти на ден. При ПНВ на стационарно лечение се използват по-високи дози – от 5 до 10 

mg 2–3 пъти на ден. МЕД диазепам за възрастни е 10 mg, а МДД – 60 mg орално.  При 

безсъние се назначава еднократно вечер през няколко дни в доза 5–10 mg.  При status 

epilepticus на възрастни се инжектират съвсем бавно със скорост не по-голяма от 2.5 mg/min 

от 5 до 10 mg диазепам венозно, разреден с 20–40 ml 40% глюкоза, а в следващите часове – 

мускулно или под форма на i.v. капкова инфузия.  При епилептични припадъци и фебрилни 

гърчове на възрастни пациенти (18–64 г.) ректалният разтвор диазепам 10 mg/2.5 ml се 

прилага в доза 10 или 20 mg (респ. 1–2 туби) 1 път на ден. При необходимост тази ЕД може 

да се повторя през интервал от 12 h. При ПНВ (≥ 65 г.) се препоръчва ректална ЕД от 5 

mg/2.5 ml. При персистиране или рецидив на гърчовете тази ЕД може да бъде повторена.  

При тетанус 10 mg диазепам се въвеждат венозно с цел отстраняване на спастичното 

състояние за около 8 h.  На деца със status epilepticus диазепам се инжектира венозно в 
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доза 50–300 mcg/kg; при необходимост тази доза може да се повтори след 2–4 h. При petit 

mal и епилептична характеропатия диазепам се прилага в ДД 0,1–1 mg/kg орално, 

разделени в 3–4 приема. При деца със спастични парализи на крайниците, дължащи се на 

увреждане на главния или гръбначния мозък се прилага орално в следните дози: 5–8 г. – 5 

mg дневно; 8–14 г. – 5 mg 2 пъти на ден; над 14 г. – 5 mg 3 пъти на ден. 

Взаимодействия: Алкохолът засилва потискащите ефекти на диазепама върху ЦНС. При 

комедикация с антидепресанти, общи анестетици, анксиолитици, хипнотици, невролептици, 

морфиномиметици, Н1-блокери, антиконвулсанти, клонидиноподобни лекарства или 

резерпин* се засилва потискащото действие на диазепам върху дихателния и СС център. 

При необходимост от комбинирано приложение на диазепам с опиоиди се препоръчва той да 

бъде прилаган след наркотичния аналгетик и неговата доза да бъде внимателно подбрана. 

Лекарствата ензимни инхибитори (циметидин*, омепразол, ритонавир) намаляват 

елиминирането на диазепам и могат да засилят токсичността му. Лекарствата ензимни 

индуктори отслабват ефектите на дизепам. Никотин и аминофилин може да ускорят 

метаболизма на диазепам. 

Нежелани реакции: Повишаване серумните нива на чернодробните ензими, хипотензия, 

брадикардия, левкопения, агранулоцитоза, сънливост, главоболие, световъртеж, атаксия, 

дизартрия, диплопия, нистагъм, ксеростомия, гадене, запек, задръжка на урина, мускулна 

слабост, менструални нарушения, колапс, хипотермия, адинамия, уртикария, иктер; при 

бързо i.v. въвеждане – дихателна депресия, сърдечен арест, хипотензия; толеранс, 

зависимост; постинжекционните флебити са по-чести след повторни инжектирания. 

Предотвратяването им изисква непосредствено след инжектиране на диазепа през същата 

игла, но с друга спринцовка във вената бързо (bolus) да се въвежда по 50 ml физиологичен 

разтвор след всяка апликация. При интараартериално приложение бензодиазепините могат 

да предизвикат артериален спазъм и гангрена. Противопоказания: Повишена чувствител-

ност към диазепам, други бензодиазепини или някоя от съставките на продукта; myasthenia 

gravis, тежка дихателна недостатъчност, синдром на сънна апнея; новородени (ампулите 

съдържат бензилов алкохол); маниакални състояния на тревожност, дължаща се на 

депресия; хронични психози; тежка чернодробна и БН. 

 

LORAZEPAM* – INN (ATC код: N05BA06) 

●Ativan* – инжекционен разтвор 0,2% в ампули по 1 и 10 ml; таблетки по 0.5, 1 и 2 mg. 

▼Има бърза резорбция след орално и i.m. приложение. С плазмените протеини се свързва в 

знaчителна степен (около 85%). Плазменият полуживот на лоразепам при новородени е 40,2 

h, подрастващи – 10,5 h и възрастни – 12,9 h. Лоразепам се екскретира предимно с урината. 

При УБФ неговият полуживот се удължава от 20 до 70 h. ▲Лоразепам е бензодиазепинов 

анксиолитик. Той потиска лимбичната система и ретикуларната формация чрез стимулиране 

на ГАМК-ергичната медиация. Има анксиолитичен, антиепилептичен и еухипнотичен ефект. 

Показания: Възбуда, за премедикация, като адювант при повръщане; безсъние, 

психогенна кататония; парциални гърчове, епилептичен статус. 

Рискова категория за бременност: D. 

Рискова категория за кърмене: L3. 

Приложение: ДД, предизвикваща седация у възрастни, обикновено варира от 2 до 6 mg. 

Тя се разделя на 2 до 3 ЕД. При безсъние се назначава интермитетно в доза 2 до 4 mg вечер. 

Сънят настъпва след 20 до 30 min и продължава 6 до 8 h. При повръщане се предписва 

орално или венозно в доза от 0,5 до 2 mg. Тази доза може да се повтори през 4–6 h. За 

премедикация лоразепам се инжектира най-често мускулно 2 h преди операцията в доза 50 

mcg/kg (но не повече от 4 mg). При status epilepticus на възрастни пациенти се инжектира 

бавно (в продължение на 3–5 min) венозно в доза 4 mg. При необходимост същата доза може 

да се повтори след 15 min. Сумарната доза не трябва да превишава 8 mg i.v. Преди i.v. 

инжектиране лоразепам се разрежда с равен обем физиологичен разтвор. Лоразепам трябва 

да се използва с повишено внимание при пациенти с УБФ, УЧФ, органични мозъчни 

заболявания, myasthenia gravis, болест на Parkinson.  

Нежелани реакции: Тахикардия, болки в гърдите, сънливост, объркване, атаксия, 

амнезия, размазан говор, парадоксална възбуда, главоболие, депресия, отпадналост, 

понякога безсъние, обриви, отслабване на либидото, ксеростомия, запек или диария, гадене, 

повръщащне, промени в апетита, дизатрия, замъглено виждане, диафореза. Лоразепам 

преминава диаплацентарно. Приложен около времето на разкритие, той предизвиква 
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респираторна депресия и хипотония у новороденото. Противопоказания: Повишена 

чувствителност към препарата или други бензодиазепини; предшестващи депресии, 

тесноъгълна глаукома, тежка хипотензия, тежка неовладяна болка.   

 

MEDAZEPAM – INN (ATC код: N05BA03) (не е в наличност) – таблетки 10 mg (оп. 30 бр.). ▼В 

черния дроб медазепам се метаболизира до диазепам. ▲Медазепамът е aгонист за 

бензодиазепиновите рецептори, които са интегрирани с ГАМК-рецепторния хлорен 

йонофорен комплекс. Той се отличава с добре изразен анксиолитичен ефект (“дневен 

транквилант”).  

Показания: Неврози, психопатии; психогенни смущения от страна на храносмилателната 

и ССС, съпроводени с чувство на страх, безспокойство, депресия; отклонения от 

емоционалната сфера при миокарден инфаркт, язвена болест, жлъчни дискинезии; мигрена; 

алкохолна абстиненция.  

Приложение: При амбулаторни условия ДД за възрастни е обикновено 20 mg орално, 

разделени на 3 приема – по 1/2 таблетка сутрин и на обед и 1 таблетка вечер преди хранене. 

При болнични условия ДД е0 mg. МДД медазепам за възрастни е 60 mg p.o. Предписва се 

на зелена рецептурна бланка. 

Взаимодействия: Медазепамът потенцира ефектите на лекарства, потискащи ЦНС 

(общи анестетици, морфиномиметици, антипсихотици, хипнотици). Алкохолът улеснява 

резорбцията и повишава токсичността на анксиолитика. 

Нежелани реакции: Отпадналост, сънливост, световъртеж, запек, акомодационни 

смущения, тахикардия, толеранс, зависимост. Противопоказания: Бременност, миастения, 

едновременна употреба с алкохол, шофиране, повишена чувствителност към медазепам.  

 

MIDAZOLAM (вж. гл. N05CD)  

TETRAZEPAM (вж. гл. M03BX) 

 

N05BB Дифенилметани 
 

HYDROXYZINE – INN (ATC код: N05BB01) 

●Atarax® (Union Chimique Belgé S.A. Pharma) – инжекционен разтвор 100 mg/2 ml в ампули 

(оп. 6 бр.); сироп с концентрация 2 mg/ml във флакони по 200 ml (оп. 1 бр.); филм-таблетки 25 

mg (оп. 25 бр.). ●Neurolax® („Актавис” ЕАД) – филм-таблетки 25 mg (оп. по 10 и 50 бр.). 

▲Хидроксизин притежава анксиолитично, антихистаминно (H1-блокиращо) и М-холино-

литично действие. Потенцира действието на алкохола и на лекарства, потискащи ЦНС.  

Показания: Неврози и неврозоподобни състояния, протичащи със страх, безспокойство и 

натрапливости; параноя, алкохолна абстиненция, уртикария, вазомоторен ринит, сенна 

хрема, алергични дерматити, сърбеж, невродермити, псориазис, сърдечна невроза, 

хиперацидитет, спастичен колит; за премедикация при малки хирургични операции.  

Рисковa категория за бременност: C. 

Приложение.  При психосоматични заболявания, вкл. pruritus, на възрастни 

хидроксазин се назначава по 25 mg 3–4 пъти на ден. В психиатричната практика при 

неврозоподобни състояния, протичащи със страх и безспокойство се използват високи дози – 

от 25 до 100 mg 4 пъти на ден. МДД за възрастни е 600 mg p.o. За предоперативна седация 

хидроксизинът се прилага p.o. в доза 50–100 mg или i.m. в доза 25–100 mg.  На деца 

хидроксизин се назначава p.o. или i.m. по 500– 600 mcg/kg 1 до 4 пъти на ден. 

Нежелани реакции: Ксеростомия, повръщане, сънливост (изискващи намаляване на 

дозата), намаление на вниманието и удължаване на реакционното време. 

Противопоказания: Кръвотечения, хеморагична диатеза, шофиране, повишена чувствител-

ност към лекарствения продукт. 

 

N05ВЕ Азаспиродекандиони 
 

BUSPIRONE* – INN (ATC код: N05BE01)  

●Spitomin* (Egis Pharmaceuticals Ltd.) – таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 60 бр.). ▼Оралната 

бионаличност на буспирона е ниска (5%) поради бързо чернодробно хидроксилиране до 

фармакологично активен метаболит, който има СПП 842% и t1/2 124 h. ▲Буспирон 

блокира серотонинергичната медиация, като активира селективно пресинаптичните 5-HT1A-
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рецепторите в мозъка (септо-хипокампалната област на лимбичната система), на което се 

дължи силният му анксиолитичен ефект и наличието на известна антидепресивна 

активност. Анксиолитичният ефект на буспирона е по-слаб и се развива по бавно в 

сравнение с този на бензодиазепините. За разлика от тях обаче той не предизвиква 

зависимост. 

Показания: Безспокойство, свързано с функционални и психосоматични смущения; 

предменструален синдром; абстиненция у алкохолици и табакисти; късна фармакогенна 

дискинезия. При включване на препарата в терапията е необходимо постепенно спиране на 

бензодиазепините.  

Рисковa категория за бременност: B. 

Рискова категория за кърмене: L3. 

Приложение: По 5 mg p.o. 2 до 3 пъти на ден. МДД за възрастни е 60 mg. При ПНВ се 

използват два пъти по-ниски ДД.  

Нежелани реакции: Замаяност, главоболие, отпадналост, седация, сънливост, 

намаление на вниманието и удължаване на реакционното време; болки в гърдите, 

тахикардия, безсъние, кошмарни съновидения, паметови нарушения,  дезориентираност, 

парадоксални реакции (психмоторна възбуда и др.), треска, атаксия, ксеростомия, гадене, 

повръщане, диария, флатуленция, левкопения, еозинофилия, замъглено виждане, шум в 

ушите. Противопоказания: Тежки бъбречни или чернодробни заболявания; шофиране, 

повишена чувствителност към лекарствения продукт.  

 

N05ВX Други анксиолитици 
 

ETIFOXINE – INN (ATC код: N05BX03) 

●Stresam® (Biocodex) – капсули 50 mg (оп. 60 бр.). ▲Представлява небензодиазепинов 

анксиолитик, който потенцира ГАМК-ергичната медиация, като се свързва с двете 

субединици бета на ГАМК-ергичния рецептор.  

Показания: Психосоматични прояви на тревожност, вкл. нервно-вегетативна дистония 

(особено при ССЗ).  

Приложение: На възрастни пациенти етифоксин се предписва по 50 mg 2–3 пъти на ден, 

в продължение на 7 до 30 дни. Максималната продължителност на лечението е 12 седмици. 

Не е установена ефективността и безопасността на препарата при пациенти под 18 г.  

Взаимодействия: Средствата, потискащи ЦНС, вкл. алкохол, потенцират ефектите на 

етифоксина.  

Нежелани реакции: Слабо изразена сънливост в началото на лечението, кожни обриви, 

уртикария, рядко – ангионевротичен оток. В случай на предозоиране се провежда 

симптоматична терапия, защото няма специфичен антидот. Противопоказания: Шок, тежка 

чернодробна и/или БН, тежка дихателна недостатъчност, myasthenia gravis, повишена 

чувствителност към продукта или някое от помощните вещества (лактоза и др.), лактазна 

недостатъчност, галактоземия, галактозен малабсорбционен синдром, бременност, кърмене, 

работа с машини без опора. 

 

 SSRIs (Fluvoxamine, Fluoxetine, Sertraline и др.) са ефективни при обсесивно компулсивни 

заболявания, страх, паническо разтройство и тежки генерализирани форми на психическо 

разстройство. 

 Много от симптомите на безспокойство (палпитации, повишаване на артериалното налягане, 

тремор, СЧ смущения) се дължат на симпатикова свръхактивност, която допълнително засилва 

беспокойството. Пропранолол и други неселективни бета-блокери прекъсват този порочен кръг и 

отслабват повишения симпатиков тонус. Бета-блокерите не повлияват психологическите симптоми 

(силен страх, напрежение, тревожност), но са полезни при остри стресови ситуации (преди изпит или 

интервю, неочаквана публична проява (напр. излизане на сцена) и др. 

 

N05C Сънотворни лекарства (хипнотици) 
 

 Хигиената на съня включва: спазване на регулярно време за лягане и събуджане; намаляване 

на спането през деня; ежедневни разходки на открито или умерени физически упражнения (но не и 

вечер преди лягане); избягване на използването на стимуланти (кафе, кóла, силен чай, съдържащи 

кофеин лекарства), алкохол, тютюнопушене вечер и дори в късния следобед; установяване на рутинни 
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полезни навици преди лягане (напр. изпиване на чаша прясно мляко), а също – избягване 

разсъжденията върху различни пробеми; удобно легло, вкл. завивки и възглавница, тишина и 

подходяща температура в спалнята. 

 Причините за безсъние могат да бъдат: болка (зъбна, артритна, диспептична), диспнея при СН 

(респ. кашлица, бронхоспазъм), микционни смущения (при ДХП, стриктура на уретрата), пълен колон 

и/или пикочен мехур, повишена емоционална възбуда, сух въздух и температура над 22 C, 

тютюнопушене, консумация на кафе и/или алкохолсъдържащи напитки в следобедните и вечерните 

часове, късни TV екшъни, пътуване със самолет и промяна в “биологичния часовник”, депресия, нощен 

труд, зависимост към хипнотици (обикновено при хронично безсъние) и др.  

 Сънотворните средства се прилагат краткотрайно (за период не повече от 2 до 4 седмици) и 

интермитетно (1–3 пъти седмично), за да не се развие зависимост. Предписват се на зелени бланки. 

Почти всички хипнотици притежават тератогенна активност и са противопоказани по време на 

бременността. При тежка дихателна недостатъчност, миастения, свръхчувствителност към тях или 

данни за зависимост към други лекарства те също са противопоказани. Лекарствата с потискащо 

действие върху ЦНС, алкохолът, централните и периферните миорелаксанти потенцират действие на 

хипнотиците и не трябва да се прилага едновременно с тях. Хипнотиците отслабват вниманието и 

условните рефлекси. Те удължават реакционното време и не трябва да се шофира по време на тяхното 

действие. 

 

N05CA Барбитурати 
 

PHENOBARBITAL (вж. гл. N03AA) 

 

N05CD Бензодиазепини 
 

BROMAZEPAM – INN (вж. гл. N05BA) 

 

CINOLAZEPAM – INN (ATC код: N05CD11) 

●Gerodorm® (G. L. Pharma GmbH) – таблетки 40 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ▲Цинолазепам 

индуцира ГАМК-ергичната медиация, особено в лимбичната система. Той има значителен 

сънотворен ефект и средно продължителен плазмен полуживот (3,8 h.) Седативният и 

централният му миорелаксиращ ефект са незначителни.  

Показания: Интермитетно за краткотрайно лечение на разстройства в съня от различен 

произход.  

Приложение: На възрастни се предписва в доза 40 mg вечер 30 min преди лягане, а на 

ПНВ – 20 mg. Таблетките трябва да се поглъщат с достатъчно количество вода. След приема 

на цинолазепам сънят настъпва по-бързо, пациентите се будят по-рядко през нощта (напр. от 

шум) и заспиват по-бързо след евентуално събуждане. Продължителността на съня се 

увеличава.  

Нежелни реакции: Нарушения на коцентрацията, удължаване на реакционното време, 

сънливост, отслабване на двигателната активност, депресия, обърканост, ксеростомия, 

гадене, повръщане, диария, колапс, световъртеж, хипотензия, тахикардия, главоболие, 

сърбеж, чувство на глад. Противопоказания: Свръхчувствителност към бензодиазепини; 

алкохолна интоксикация; амнестични данни за злоупотреба с алкохол или психотропни 

вещества; едновременно приложение с аналгетици, литиеви препарати, антидепресанти или 

други хипнотици; бременност, кърмене. 

 

MIDAZOLAM – INN (ATC код: N05CD08) 

●Dormicum® (Рош България ЕООД) – инжекционен разтвор 5 mg/5 ml (оп. 10 бр.) и 15 

mg/3 ml (оп. 5 бр.) в ампули; таблетки 7,5 mg (оп. 10 бр.). ●Midazolam Chiesi* (Chiesi 

Pharmaceuticals GmbH) – инжекционен разтвор 0.1% по 2, 5 и 10 ml в ампули (оп. по 5, 10, 25 

и 50 бр.); инжекционен разтвор 0.5% по 1, 3 и 10 ml в ампули (оп. по 5, 10, 25 и 50 бр.). 

●Midazolam Medex® (Panpharma Lab.) – инжекционен разтвор 0.1% 5 ml в ампули (оп. 10 бр.); 

инжекционен разтвор 0.5% 3 ml в ампули (оп. 10 бр.). ●Midazolam Panpharma® (Panpharma 

Lab.) – инжекционен разтвор 0.1% 5 ml в ампули (оп. 10 бр.); инжекционен разтвор 0.5% 3 ml 

в ампули (оп. 10 бр.). ▲Има орална бионаличност 44%, t1/2 1,9 и СПП 95%.  

Приложение: Като сънотворно средство се приема p.o. от 7.5 до 15 mg вечер. За 

въвеждане в наркоза на възрастни пациенти се инжектира бавно венозно от 70 до 100 mcg/kg 
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(общо не повече от 5 mg). При деца се използват сравнително по-високи дози (150–200 

mcg/kg) i.v. Мидазолам проявява ефектите си 2 min след i.v. приложение. За въвеждане в 

наркоза той може да се инжектира и мускулно в доза 150–200 mcg/kg едновременно с 

кетамин (4–8 mg/kg), също мускулно. 

Рисковa категория за бременност: D. 

Рискова категория за кърмене: L3. 

Нежелани реакции: Вялост, отпадналост, главоболие, сънливост през деня, 

световъртеж, мускулна слабост, потисната емоционална активност, намалено внимание и 

удължено реакционно време, атаксия, диплопия. Тези НЛР са характерни за началото на 

лечението и обикновено бързо отзвучават. По-рядко се наблюдават промени в либидото, СЧ 

дискомфорт, алергични реакции, хипотензия, дозозависима антероградна амнезия 

(съпроводена в отделни случаи с неадекватно поведение), манифестиране на предхождаща 

депресия, развитие на психическа и физическа зависимост, абстинентни явления при 

спиране на терапията. В случаи на предозиране се наблюдава потискане на ЦНС от 

сънливост до кома. Противопоказания: Остра интоксикация с алкохол, сънотворни или 

други потискащи ЦНС средства; myasthenia gravis; напреднала дихателна недостатъчност; 

тежка ЧН; sleep apnea syndrome; бременност; лактация; деца; свръхчувствителност към 

флунитразепам, кормуване по време на действието на препарата.  

 

NITRAZEPAM – INN (ATC код: N05CD02)  

●Berlidorm® (Berlin-Chemie AG Menarini Group) (не е в наличност) – таблетки 5 mg (оп. 20 

бр.). ▼Нитразепам има висока орална бионаличност (7816%), t1/2 263 h и СПП 871%. 

Токсичната плазмена концентрация е > 200 ng/ml. ▲Действа еухипнотично, което се дължи 

на засилване на предизвикания от ГАМК хлорен инфлукс.   

Показания: Безсъние, дължащо се на емоционален стрес.  

Рисковa категория за бременност: D. 

Приложение. ЕД за възрастни е 5–10 mg 30 min преди лягане вечер. Сънят настъпва 

след 20–45 min и продължава 6–8 h. МЕД нитразепам за възрастни орално е 10 mg, а МДД 

е0 mg. При ПНВ се използват по-ниски ДД – от 2.5 до 5 mg. Нитразепамът се прилага още 

при petit mal и акинетични пристъпи в детската възраст в ДД от 0,4 до 1,2 mg/kg, 

разделена на 3 приема. Предписва се на зелена рецептурна бланка. Необходимо е 

повишено внимание в случай, че нитразепам се използва при болни с дихателна 

недостатъчност, атаксия, апноични епизоди по време на сън, УЧФ.  

Нежелани реакции: Отпадналост сутрин, нарушена концентрация на вниманието, 

забавени психически и двигателни реакции; рядко – мускулна слабост, главоболие, 

ксеростомия, гадене, диария, хипотензия, повишение на апетита, намаляване на либидото, 

депресия, кожни обриви; много рядко – засилване на суицидните намерения (у пациенти с 

тази предиспозиция), халюцинации. Противопоказания: Лекарствена или алкохолна 

зависимост, миастения, тесноъгълна глаукома, свръхчувствителност към бензодиазепини, 

остра интоксикация с алкохол и/или лекарства, потискащи ЦНС. 

 

N05CЕ Пиперидиндиони 
 

GLUTETHIMIDE* – INN (ATC код: N05CE01) 

 

N05CF Бензодиазепиноподобни хипнотици 
 

ZALEPLONE – INN (ATC код: N05CF03) 

●Andante® (Gedeon Richter PLC) – капсули по 5 и 10 mg (оп. по 7 и 14 бр.). ▼Има орална 

бионаличност 70%, СПП 92,5%, t1/2 4 h (при чернодробна цироза – 10 h) и ТПК от 80 до 150 

ng/ml. Метаболити на залеплон са фармакологично неактивни. Те се екскретират с урината 

(56%) и фекалиите (34%). Препаратът не може да се диализира. ▲Залеплон има 

еухипнотично и седативно действие. Не е бензодиазепиново производно, но се свързва 

избирателно с омега-1-рецепторния субтип, известен още като бензодиазепин-1-субтип, 

представляващ алфа-субединицата на ГАМКА-рецептора, и засилва хиперполяризиращото 

действие на ГАМК. Еухипнотичният му ефект се проявява след около 30 min и продължава 6 

до 8 h.  
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Показания: Безсъние, водещо до недееспособност или поставя пациента в краен 

дискомфорт. 

Рисковa категория за бременност: B. 

Рискова категория за кърмене: L3. 

Приложение: Приема се орално вечер в доза 10 mg (2–3 h след хранене). ДД не трябва 

да се променя при лека до умерена БН. 

Взаимодействия: Залеплон повишава ефектите и токсичността на алкохола и 

лекарствата, потискащи ЦНС.  

Нежелани реакции: С честота от 1% до 10% – главоболие, замаяност, гадене, 

повръщане, диария, миалгия; с честота <1% – амнезия, объркване, отпадналост, тремор. 

Противопоказания: Повишена чувствителност към препарата, обструктивна апнея по време 

на сън, myasthenia gravis, тежка ЧН, остра дихателна недостатъчност, лактация, деца; 

комсумация на алкохол. 

 

ZOLPIDEM – INN (ATC код: N05CF02) 

●Adorma® (Alkaloid-INT d.o.o.) – филм-таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 10 и 20 бр.). ●Edluar® 

(Meda Pharma GmbH & Co.KG) – сублингвални таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 10, 14, 20, 28 и 30 

бр.). Сублингвалните таблетки от 10 mg скъсяват периода на преминаване към фазата на 

ортодоксалния сън с около 10 min в сравнение със стандартните таблетки. ●Stilnox® 

(Санофи-Авентис България ЕООД) – филм-таблетки 10 mg (оп. по 7, 10, 14 и 20 бр.). 

●Zolsana® (KRKA, d.d., Novo Mesto) – филм-таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 7, 10 и 20 бр.). 

▼Има орална бионаличност 70%, СПП 92,5%, t1/2 4 h (при чернодробна цироза – 10 h) и ТПК 

80–150 ng/ml. Всички метаболити на золпидемa са фармакологично неактивни и се 

елиминират с урината (56%) и фекалиите (34%). Золпидем не може да се диализира. 

▲Zolpidem има еухипнотичен и седативен ефект. Той се свързва избирателно с 

бензодиазепин-1-рецепторите, представляващ α-субединицата на ГАМКА-рецептора и 

засилва хиперполяризиращото действие на ГАМК. Еухипнотичният му ефект се проявява 

след около 30 min и продължава 6–8 h.  

Показания: Краткотрайна (7–10 дни) терапия на безсъние.  

Рисковa категория за бременност: C. 

Рисковa категория за кърмене: L3. 

Приложение: Прилага се орално по 10 mg вечер преди лягане. При ПНВ се назначава в 

ДД 5 mg. 

Нежелани реакции: С честота от 1% до 10% – главоболие, замаяност, гадене, 

повръщане, диария, миалгия; с честота <1%– амнезия, объркване, гадене, отпадналост, 

тремор. Zolpidem повишава ефектите и токсичността на алкохола и лекарствата, потискащи 

ЦНС. Противопоказания: Повишена чувствителност към препарата, обструктивна апнея по 

време на сън, myasthenia gravis, тежка ЧН, остра дихателна недостатъчност, кърмене, деца; 

консумация на алкохол, управление на МПС по време на действие на препарата. 

 

ZOPICLONE – INN (ATC код: N05CF01) 

●Ecodorm® ("Екофарм Груп" АД) – филмирани таблетки 7,5 mg (оп. по 10 и 30 бр.). 

●Zopiclon – Nycomed®  (Nycomed GmbH) – филм-таблетки 7,5 mg (оп. по 10 и 20 бр.). ▼Има t1/2 

4–7 h (при ЧН до 12 h) и СПП 45%. В майчиното мляко концентрацията на препарата е 

висока (до 50% от тази в плазмата). ▲Zopiclone облекчава ГАМК-ергичната медиация. Скъсява 

периода на заспиване, удължава съня, намалява броя на пробужданията. Сънотворният ефект 

се проявява след 20–30 min и продължава 6–8 h.  

Показания: Безсъние, характеризиращо се с трудно заспиване и чести нощни събуждания.  

Рискова категория за кърмене: L2. 

Приложение: От 3,75 до 7,5 mg инермитентно вечер 30 min преди лягане.  

Взаимодействия: Потенцира действието на морфиномиметиците, Н1-блокерите, анксиоли-

тиците, антипсихотиците, алкохола.  

Нежелани реакции: Промяна на вкуса, сънливост, отпадналост, раздразнителност, 

обърканост, антероградна амнезия, некоординираност след събуждане, агресивост, привикване, 

зависимост, палпитации, диспептични явления, диспнея, кожни обриви. При ПНВ нежеланите 

реакции от страна на ЦНС, храносмилателната и ССС са по-чести. При внезапно прекъсване на 

терапията може да се наблюдава rebound ефект и тревожност. Противопоказания: Повишена 

чувствителност към Zopiclone, myasthenia gravis, дихателна недостатъчност, остри нарушения в 
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мозъчното кръвооросяване; бременност, деца; управление на МПС по време на действие на 

препарата. 

 

N05CH Мелатонин-рецепторни агонисти 
 

МЕЛАТОНИНЪТ е хормон, който се синтезира от 5-HT в пинеалната жлеза (епифиза), изпълняваща 

важна роля в поддържане на биологичните ритми. Секрецията му е най-висока нощем и най-ниска – 

денем. Мелатониновите (мелатонергични) рецептори са G-протеинсвързани. Те са локализирани главно 

в мозъка и ретината. Няма големи и достатъчно добре контролирани клинични изследвания, 

доказващи хипнотичната ефективност на мелатонин. Чревната му резорбция е добра, но той се 

метаболизира бързо и има t1/2 само няколко минути. Изглежда, мелaтонинът облекчава отпадналостта 

(jet-lag) при нарушаване на биологичния часовник след дълги полети и подобрява работата при честа 

смяна на нощни и дневни смени. Mоже да предизвика сънливост. Твърдението, че подобрява 

настроението и имунните функции, остава недоказано. 

 

 RAMELTEON* − INN (ATC код: N05CH01). Аналог на мелатонина. Избирателно стимулира 

само MT1- MT2-мелатонинергичните рецептори 

 ХД, съдържащи мелатонин: Melatonin Ambros® forte SR (30 таблетки по 5 mg), Melatonin 

(90 сублингвални таблетки по 5 mg), Melatonin Adipharm® (60 таблетки по 1 mg), Melatonin 

Max Adipharm® (30 таблетки по 3 mg), Melatonin Relax forte® (30 таблетки по 5 mg) 

 

MELATONIN® (Sopharma AD – Jamieson Lab.) – таблетки 10 mg за орално приложение (оп. 60 

бр.) и сублингвални таблетки 10 mg (оп. 90 бр.). ХД. Таблетките са изградени по двуфазна 

формула (в първите 4 h в СЧТ се резорбират 5 mg мелатонин и в следващите от 5 до 8 h още 

5 mg). На възрастни, страдащи от безсъние, се препоръчва по 1 таблетка вечер преди 

лягане в продължение на не повече от 4 седмици. 
 
TASIMELTEON – INN (ATC код: N05CH03) 

●Hetlioz® (Vanda Pharmaceuticals Ltd.) – капсули 20 mg (оп. 30 бр.). ▲Тазимелтеон е 

агонист на мелатон(ин)-ергичните рецептори – МТ1 и МТ2. 

Показания: За лечение на циркадианните нарушения на сън и бодърстване при 

възрастни напълно незрящи индивиди. 

Приложение: По 1 капсула на ден вечер 1 h преди лягане, по едно и също време. 

Лечението е продължително. 

Нежелани реакции (с транзиторен характер): Главоболие сънливост, гадене, замаяност. 
 

N05CM Други сънотворни и седативни лекарства 
 

ALORA® (Нобел Фарма EООД) – сироп 100 ml в бутилки (оп. 1 бр.); филмирани таблетки 100 

mg (оп. 20 бр.). ХД. Съдържа стандартизиран по отношение на биофлавоноида витексин 

екстракт от растението Passiflora incarnata. ▲БАВ са алкалоиди и флавоноиди със седативен 

ефект. 

Показания: Нарушения в съня, безсъние, тревожност, нервност.  

Приложение: При нарушения в съня на върастни се препоръчва да се приемат по 10 ml 

сироп вечер преди лягане или 2 до 3 таблетки. При тревожност и нервност по 5 ml 1–2 пъти 

на ден. Продуктът се назначава преди основните хранения. 

Противопоказания: Бременност, лактация. 

 

ANERVINA® (ATC код: N05CM00) («Химакс Фарма» ЕООД) – перорални капки 50 ml в тъмни 

стъклени бутилки (оп. 1 бр.), съдържащи 10 g валерианова тинктура, 750 mg натриев бромид, 

1 g амониев бромид и 1,5 g калиев бромид. ▲Комбиниран бром-валерианов препарат, 

притежаващ седативен и слаб сънотворен ефект.  

Показания: За симптоматично лечение на тревожност, раздразнителност и леки 

нарушения в съня, свързани с физическа и умствена преумора; невротични разстройства, 

особено в климактериума.  

Приложение: На възрастни Anervina се предписва в доза от 20 до 30 к 1 или 2 пъти на 

ден, разтворени в малко вода или на бучка захар. На деца над 12 г. Anervina се назначава 1 
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път на ден по толкова капки, на колкото години е детето. Лечението не трябва да е по-дълго 

от 15 дни без лекарска консултация.  

Противопоказания: Свръхчувствителност към някоя от съставките на Anervina; тежка ЧН; 

УБФ; бременност; лактация, деца под 12 г. 

 

BENOSEN® (Walmark) – таблетки (оп. 40 бр.). ХД, съдържа стандартизирани екстракти от 

валериана 50 mg, хмел 100 mg и L-теанин 100 mg. Притежава седативен ефект. Улеснява 

заспиването. Отстранява напрежението и стреса. При безсъние се прилага по 1–2 таблетки 

вечер 30 min преди лягане. 

 

DEXMEDETOMIDINE – INN (ATC код: N05CM18) 

●Precedex* (Abbott Lab.) – инфузионен разтвор 0.2 mg/2 ml ампули (оп. 5 бр.). ▼Приложен 

под форма на i.v. инфузия с продължителност до 24 h в доза от 0,2 до 0,7 mcg/kg/h, Precеdex 

има t1/2α 6 min, t1/2β 2 h и СПП 94%. Той претърпява екстензивен чернодробен метаболизъм 

при участие на CYP2A6.  ▲Precedex e селективен α2-агонист със значителен седативен 

ефект. Активирането на α2-рецепторите понижава норадреналиновата екзоцитоза, 

отслабва симпатиковата активност, понижава артериалното налягане и забавя 

сърдечната честота, води дo седация, намалява ДД на опиоидните аналгетици. Precedex е 

подходящ за седиране на пациенти в постоперативния период в отделенията за 

реанимация. В началото той се инфузира i.v. в доза 1 mg/kg в продължение на около 10 min, 

след което дозировката трябва да се прецизира в рамките на 0,2 до 0,7 mcg/kg/h. Инфузията 

продължава до 24 h. 

 

DORMIPLANT® (ATC код: N05CМ00) (Dr Willmar Schwabe GmbH & Co.KG) – филм-таблетки 

(оп. по 50 и 100 бр.). ХД. В 1 таблетка Dormiplant има Extr. Rad. Valerianae spissum 160 mg 

(екстрагент 62 об.% етанол) и Extr. Fol. Mellissae spissum (екстрагент 32 об.% етанол). 

Показан при безспокойство и нарушения на съня. На възрастни се препоръчва по 2 филм-

таблетки сутрин и вечер в продължение на 10–14 дни.  

 

EUNERVINA® (ATC код: N05CM00) (Sopharma AD) (не е в наличност) – сироп 125 ml във 

флакони (оп. по 1 бр. с мерителна чашка с обем 10 ml). В 10 ml сироп има 175 mg натриев 

бромид, 233 mсg амониев бромид, 350  калиев бромид и 583 mg валерианова тинктура. 

Показания: Климактерични и други неврози; безсъние; в комплексната терапия на 

функционалните ССЗ. 

Приложение: На деца над 16 г. и на възрастни Eunervina се предписва орално по 10 ml 3 

до 4 пъти на ден. Един лечебен курс продължава до 3 седмици. Алкохолът и хипнотиците 

потенцират действието на Eunervina. 

Нежелани реакции: Хронично бромидно отравяне (бромизъм) – гадене, повръщане, 

стоматит, диария, гастроентероколит, нарушения на речта, сънливост, тремор, конюнктивит, 

ринит, бронхит, бромово акне. Противопoказания: Свръхчувствителност към бромови соли, 

тежка бъбречна или ЧН, деца под 16 г., бременност, кърмене, управление на МПС по време 

на действие на препарата. 

 

MENTHA-CRATAEGUS-VALERIANA (Панацея 2001) – таблетки, съдържащи стандартизи-

рани екстракти от мента 30 mg, глог 120 mg и валериана 100 mg (оп. 50 бр.). При сърдечни и 

други неврози, безсъние, ИБС и атеросклероза се прилага по 1 таблетка 1 до 3 пъти на ден; 

при безсъние – 2 таблетки вечер преди лягане. 

 

MENTHYL VALERATE – INN (ATC код: N05CM09) 

●Validol® (Фармак – България ООД) – лингвети 60 mg (оп. 10 и 20 бр.). Има седативен и 

слаб вазодилатативен ефект. Показан е при леко гадене с неврогенен произход, сърдечна 

невроза, неврастения, кинетози. Приема се по 1 лингвета 2–3 пъти на ден. Има LRC L3. 

 

PERSEN® (Lek Parmaceuticals d.d.) – филм-таблетки, съдържащи сух екстракт от корени на 

валерианата 35 mg, листата на маточина 17 mg и листа на мента 17 mg (оп. по 10 и 40 бр.). 

Използва се като седативно средство и при временно затруднено заспиване. На възрастни и 

деца на 12 г. се назначава по 3-4 таблетки 3 пъти на ден. При безсъние се приемат вечер 1 h 

преди лягане 4 таблетки. 
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PERSEN FORTE® (Lek Parmaceuticals d.d.) – капсули, съдържащи сух екстракт от корени на 

валериана 87.5 mg, листата на маточина 17.5 mg и листа на мента 17.5 mg (оп. по 10 и 20 

бр.). Използва се като седативно средство и при временно затруднено заспиване. На 

възрастни и деца на 12 г. се назначава по 2 капсули 2 пъти на ден. При безсъние се приемат 

вечер 1 h преди лягане 2 капсули. 

 

REDORMIN® (Ewopharma International s.r.o.) – фимирани таблетки, съдържащи 187 mg чист 

екстракт от валерианов корен (оп. по 20 и 60 бр.). Показан при трудно заспиване и неспокоен 

сън. При деца над 12 г. и възрастни – по 2 таблетки вечер преди лягане с малко течност; при 

деца от 2 до 6 г. – по 1 таблетка. 

 

SEDACUR FОRTE® (ATC код: N05CМ00) (Scharper & Brümer GmbH & Co.KG) – обвити 

таблетки (оп. по 50 и 100 бр.), съдържащи 67 mg Extractum radicis Valerianae siccum, 23 mg 

Extarctum Lupuli и 45 mg Extarctum foliorum Mellisae. При повишена възбудимост при 

възрастни и деца над 12 г. се предписва по 1 или 2 таблетки 2 до 3 пъти на ден, а при леки 

нарушения на съня – от 1 до 3 таблетки вечер 1 h преди лягане. 

 

SEDATIVITAX® (Aboca S.p.A.) – перорални капки 30 ml във флакон (оп. 1 бр.). ХД за 

възрастни. МЕД Sedativitax от 4 ml капки съдъжа: лиофилизран многофракционен екстракт 

от пасифлора – 283.4 mg, лиофилизиран екстракт от коренище на валериана – 129.9 mg, 

лиофилизиран екстракт от листа на маточина – 63 mg и лиофилизиран екстракт от връхчета 

на калифорнийски мак – 36.3 mg. БАВ в продукта действат седативно и антистресово. 

Sedativitax улеснява заспиването, намалява честотата на събужданията и удължава съня с 

около 1 h, без да предизвиква зависимост. Препоръчителна ДД за възрастни, страдащи от 

безсъние, варира от 2 до 3 ml. За отпускане на напрежението през деня се препоръчва 

сутрин да се приемат от 0.5 до 1 ml Sedativitax. 

 

SEDATIVITAX PEDIATRIC® (Aboca S.p.A.) – сироп 220 ml в бутилка (оп. 1 бр.). ХД за деца. 

МЕД Sedativitax от 30 ml сироп съдъжа: лиофилизран многофракционен екстракт от 

пасифлора – 420 mg, лиофилизиран екстракт от листа на маточина – 264 mg и лиофилизиран 

екстракт от езичести цветчета на лайка – 16 mg. БАВ в продукта действат седативно. 

Продуктът улеснява заспиването, намалява честотата на събужданията и удължава съня с 

около 1 h, без да предизвиква зависимост. Препоръчителна ДД за деца над 1 г. при безсъние 

варира от 10 до 20 ml. За стимулиране на релаксацията тази ХД се приема сутрин в доза от 5 

до 10 ml. 

 

SODIUM BROMIDE – INN (ATC код: N05CM11) 

●Natrium bromatum Sopharma® (Софарма АД) – инжекционен разтвор 500 mg/5 ml в 

ампули (оп. по 10 и 50 бр.). ▼ Има t1/2 10 до 12 дни. Бавно се екскретира главно с урината и в 

по-малка степен чрез потните и млечните жлези, бронхите, червата. ▲Бромните йони 

изместват хлорните в ЦНС. Бромовите соли избирателно засилват процеса на задържане в 

кората на главния мозък и повишават способността към концентрация. Седативният ефект 

на бромовите соли зависи от типа нервна система и функционалното състояние. Той е най-

силно проявен при неврози.  

Показания: Остро развили се невротични реакции, проявяващи се с възбуда, тревожност 

и страхови изживявания. 

Рисковa категория за бременност: D. 

Рискова категория за кърмене: L5. 

Приложение: Инжектира се венозно, еднократно в доза от 500 до 1000 mg.  

Нежелани реакции: Поради бавното си елиминиране бромидите лесно могат да 

кумулират. Ограничаването на солта в храната при лечение с бромиди засилва действието 

им. Симптомите на хроничното отравяне (бромизъм) се изразяват в апатия, депресия, 

паметови смущения, конюнктивит, acne bromica, хрема, бронхит, диария. Уринната екскреция 

на бромиди се засилва след приложение на хипертонични разтвори на натриев хлорид и 

салуретици. Прoтивопоказания: Свръхчувствителност към бромиди, тежка чернодробна или 

БН, туберкулоза, генерерализрана атеросклероза, кахексия, малнутриция, високостепенна 
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дехидратация, тетанус, дерматити, протичащи с повръщане и диария заболявания на СЧТ, 

бременност, кърмене. 

 

SPECIES NEUROSАE CARDIALIS (ET „Евелин-29”) – билков чай 1,5 g във филтър-пликчета 

(оп. 20 бр.). В 1 саше има: Herba Leounuri – 540 mg, Folia Melissae – 450 mg, Flores et folia 

Crataegi 300 mg, Folia Menthae piperitae 150 mg и Herba absinthii 60 mg. Показан е като 

помощно средство при безсъние, сърдечни неврози, ИБС, ХСН. Едно пликче се запарва  със 

150 ml кипяща вода в продължение на 12 до 15 min. Подслажда се ad libidum. ДД е 3 чая (по 1 

сутрин, на обяд и вечер) преди хранене. Лечебният курс е 15 до 20 дни. 

 

SPECIES SEDATIVA (ET „Евелин-29”) – билков чай 1,5 g във филтър-пликета (оп. 20 бр.). В 1 

саше има: Radix Valerianae 255 mg, Heraba Leounuri – 375 mg, Flores et folia Crataegi 225 mg, 

Flores Tiliae 450 mg и Folia Menthae piperitae 225 mg. Помощно седативно средство при 

безсъние, нервни изтощения, страхови изживявния. Едно пликче се запарва  със 150 ml 

кипяща вода в продължение на 12 до 15 min. Подслажда се ad libidum. ДД е 3 чая (по 1 

сутрин, на обяд и вечер) преди хранене. Лечебният курс може да продължи максимум до 6 

мес. При трудности в заспиването вечер преди лягане се препоръчва да се запарват 2 

филтър-пликчета. 

 

SUVOREXANT* (USAN) 

●Belsorma* – таблетки по 5, 10, 15 и 20 mg. Орексинът (хипокретин) се секретира от малък 

брой неврони (около 10 000 до 20 000), локализирани в хипоталамуса. Орексинови рецептори 

обаче има в повечето аксони на главния и гръбначния мозък. Орексинът е невротранс-

митерен пептид, регулиращ будността, съня и апетита. При деструкция на клетките, 

продуциращи орексин, се развива нарколепсия и силно отслабване на на мускулния тонус 

(каталепсия). Препаратът Suvorexant потиска орексиновите рецептори и е показан при 

безсъние. Оралната ДД за върастни варира от 5 до 20 mg. Може да предизвика сънливост, 

поведеченски промени, стравх, нервност, раздразнителност, тъга, безапетитие, паметови 

смущения, нарушена концентрация на вниманието, мускулна слабост. 

 

TINCTURA VALERIANAE (ATC код: N05CM09) 

●Tinctura Valerianae Chemax Pharma® („Химакс Фарма” ЕООД) – в пластмасов флакон 20 

ml (оп. 1 бр.). ●Tinctura Valerianae Kupro® („Купро 94” ООД) – в пластмасов флакон 20 ml (оп. 

1 бр.). ●Tinctura Valerianae VT* („Вета Фарма” АД) – в пластмасов флакон 20 ml (оп. 1 бр.). 

▲Спиртно-водна тинктура, получена от корените на валерианата (20 g корени/73,5 ml 95% 

етанол и до 100 ml вода). Седативната активност на валерианата се дължи на комплекс от 

БАВ: етерично масло (до 2%) с основна съставка борилизовалерат (носител на специфична 

миризма), три групи валепотриати (притежаващи известно ГАМК-миметично действие), 

флавони, изовалерианова киселина и др. Фитопродуктът притежава и известнен спазмоли-

тичен ефект върху СЧТ.  

Показания: Повишена нервност и леки нарушения на съня при възрастни и деца. 

Приложение: Предписва се в доза от 20 до 30 к в 1 чаена лъжичка или на бучка захар 3 

пъти на ден при неврози, безсъние, слабо изразени спазми на СЧТ, климактерични 

оплаквания. Валериановата тинктура засилва потискащите ефекти върху ЦНС на други 

лекарства и на алкохола. На деца над 12 г. се препоръчва по 1 к/година възраст. 

Протвопоказания: Свръхчувствителност към някоя от съставките, непоносимост (поради 

специфичния мирис), деца под 12 г., бременност, кърмене, епилепсия, алкохолизъм.  

 

VALERIANA® (Медика АД) – филмирани таблетки 30 mg (оп. по 10, 30 и 100 бр.). Съдържа 

Extr. Valerianae spissum. Прилага се като седативно и слабо спазмолитично средство по 

30–60 mg 3–5 пъти на ден. 

 

VALERIANA MAX® (АТС код: N05CM09) (Медика АД) – филм-таблетки, съдържащи 200 mg 

Radix Valerianae (оп. по 10 и 20 бр.). Показан при тревожност, нервно напрежение и 

нарушения в съня, свързани със стрес. При деца над 12 г., възрастни и ПНВ обичайната 

дозировка е 200 mg/8 h в продължение на 2 до 4 седмици. При безсъние препаратът се 

приема вечер 30 min преди лягане в доза 400 до 600 mg. Лечението продължава 2 до 4 
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седмици. Противопоказан при свъръхчувствителност към съставките, деца под 12 г., 

бременност, кърмене. 

 

VALEVIT® (Pharmazeutische Fabrik Montavit GmbH) – филмирани таблетки 30 mg (оп. по 10, 30 

и 100 бр.). В 1 таблетка има 100 mg сух екстракт от коренище на валериана и 90 mg сух 

екстракт от листа на маточина. Показан за облекчаване на леки симптоми на психически 

стрес. На деца над 12 г. и възрастни се препоръчва в ДД от 1 до 4 таблетки. 

 

N06 ПСИХОАНАЛЕПТИЦИ  
 

N06A Антидепресанти  
 

  Краткотрайната реактивна или вторична депресия, често срещана, се развива в отговор на 

действителни стимули (скръб, печал, военни, респ. природни или технологични катастрофи) и др. 

Голямата (меланхолична или рекурентна) депресия е генетично обусловено биохимично 

разстройство, при което пациентите са неспособни да изпитат обикновени приятни преживявания и не 

се справят с обичайни житейски събития. Маниако-депресивна психоза (циклофрения или 

депресия, свързана с биполярно афективно разстройство) се проявява  в две последователно 

развиващи се фази, съответно на депресия и мания. 

 Антидепресантите повишават нивото на NA и/или 5-HT в мозъка, което при депресии е 

понижено. Някои препарати повлияват и допаминовите нива (Bupropion). В последно време бяха 

създадени мелатонергични антидепресанти (например Agomelatine – агонист на мелатониновите 

рецептори). Основните механизми на действие на антидепресантите се свързват с инхибиране на 

реъптейка (пресинаптичното усвояване на моноамини); блокиране на централните α2-адренергични 

рецептори и стимулиране екзоцитозата на NA, а също – инхибиране на МАО-А, метаболизираща 

моноамините в невроните на ЦНС. Повишените концентрации на моноамини в централните мозъчни 

синапси активират постсинаптичните моноаминоергични рецептори, което води до промени във 

вътреклетъчната концентрация на медиатори от II ред. Tова на свой ред видоизменя клетъчната 

протеинова експресия.  

 Антидепресантите повишават синтеза на специфичен клетъчен протеин (a cyclic AMP response-

element binding – CREB). Този протеин опосредства действиeто на цАМФ, като участва в регулацията 

на транскрипцията на гени, влияещи на други протеини, вкл. на произхождащия от мозъка 

невротрофичен фактор (BDNF), стимулиращ невроналния растеж. При хронични депресии се 

установява загуба на глиални клетки в gyrus dentatus, hippocampus, n. amygdale и кората на 

префронталния лоб, а в слоя пирамидални клeтки има атрофия на апикалните дендрити. Ролята на 

BDNF се поддържа от факта, че при стрес се намалява неговата експресия и се уврежда 

неврогенезата. Освен дефицит на моноамини в мозъка, при 50% от пациентите с депресия се 

установяват и високи плазмени концентрации на кортизол. Това показва, че в патогенезата на 

депресивните състояния вероятно е въвлечена хипоталамо-хипофизо-адреналната ос. Допуска се 

участие също и на хипоталамо-хипофизо-тиреоидната ос. 

 

 Реъптейкови инхибитори на моноамини (DA, NA, 5-HT) 

▲Неселективни реъптейкови инхибитори на NA и 5-HT (ТЦА): Amitriptyline, Clomipramine, 

Desipramine, Imipramine*, Nortriptyline*  

▲Селективни серотонинови реъптейкови инхибитори (SSRIs): Citalopram, Escitalopram, Fluoxetine 

Fluvoxamine, Paroxetine, Sertraline  

▲Селективни реъптейкови инхибитори на норадреналин: Maprotiline, Mirtazepine, Reboxetine 

▲ Селективни реъптейкови инхибитори на допамин и норадреналин: Bupropion  

 Централни пресинаптични α2-блокери (тетрациклични антидепресанти): Mianserine*, Trazodone 

 MAO инхибитори 

▲Неселективни необратими МАО-А и МАО-В инхибитори: Nialamide*  

▲Селективни обратими инхибитори на MAO-A: Moclobemide 

 Мелатонергични антидепресанти: Agomelatine  

 Други синтетични антидепресанти: Duloxetine, Milnacipran, Oxitriptan, Tianeptine, Venlafaxin, 

Vortioxetine 

 Фитоантидепресанти, съдържащи екстракти от H. perforatum: Esbericum®, Laif®, Remotiv® 

 

N06AA Неселективни реъптейкови инхибитори на моноамини (ТЦА) 
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AMITRIPTYLINЕ – INN (ATC код: N06AA09) 

●Amitriptyline Meda® (Meda Pharma GmbH & Co.KG) – обвити таблетки 25 mg (оп. по 30 и 

60 бр.). ▼Има орална бионаличност 4811%, СПП 94,80,8%, възрастово детерминиран t1/2 

215 h и ТПК от 60 до 220 ng/ml. ▲Чрез деметилиране в черния дроб се превръща във 

фармакологично активен метаболит – nortriptyline*,  който потиска предимно връщането 

(uptake I) на серотонин и по-слабо на NA в аксоплазмата на централните моноаминоергични 

неврони. Терапевтичният ефект на амитриптилина и другите ТЦА се проявява след 7 до 10 

до 14 дни, което вероятно се дължи на up-regulation (увеличаване броя на окупираните 

моноаминергичните рецептори). Амитриптилин проявява също известен седативен ефект. 

Показания: Депресивни фази на афективни разстройства, със или без психотични 

симптоми; рекурентно депресивно разстройство; органично афективно разстройство; 

шизоафективно разстройство от депресивен тип; депресия, свързана със шизофрения; 

депресия, свързана с продължително невролептично лечение; резерпинова депресия; 

реактивни депресии (дистимия, смесено тревожно-депресивно разстройство, депресивен 

синдром, развил се вследствие на силен стрес или затруднена адаптация); неорганична 

(първична) нощна енуреза, придружена с хипотоничен пикочен мехур; ментална анорексия и 

colon irritabile syndrome; психотични разстройства в детската възраст, свързани с депресивен 

синдром и/или тревожност; емоционални разстройства с типично първоначално развитие в 

детството; комплексни поведенчески емоционални разстройства; тензионно главоболие; 

мигрена (в междупристъпния период). 

Рисковa категория за бременност: D. 

Рискова категория за кърмене: L2. 

Приложение: (1) При възрастни терапията започва с 25-50 mg, приети вечер. Постепенно, 

в зависимост от поносимостта, ДД се увеличва до 150−200 mg, разделени в 2-3 приема, като 

по-голямата част от ДД се назначава вечер. ДД постепенно се повишава. МДД е 300 mg. ПД е 

25–50 mg на ден. При ПНВ лечението започва с ниски ДД от 25 до 50 mg/24 h. (2) При деца > 

12 г. с депресивно заболяване амитриптилин се предисва в доза от 12,5 до 25 mg, 1−3 пъти 

на ден. При деца > 12 г., но с enuresis nocturna се приема само вечер от 12,5 до 25 mg. 

Взаимодействия: Амитриптилин отслабва антихипертензивния ефект на гванетидин*, 

дебризоквин* и резерпин. В комбинация с алфа-адреномиметици може да предизвиква 

тахикардия и хипертензия.  

Нежелани реакции: ТЦА притежават известна H1-блокираща и М-холинолитична 

активност. Във връзка с последната те проявяват характерни атропиноподобни НЛР 

(мидриаза, ксеростомия, запек, задръжка на урина, тахикардия). Противопоказания: 

Свръхчувствителност към амитриптилин и някое от помощните вещества на продукта 

(лактоза, повидон, сукроза, магнезиев стеарат), ОМИ, нарушения на предсърдно-камерната 

проводимост, аритмми, стенокардия, манийна възбуда, порфирия, тежка ЧН, комедикация с 

МАОИ, деца под 12 г. 

 

CLOMIPRAMINE – INN (ATC код: N06AA04) 

●Anafranil® (Novartis Pharma GmbH) – обвити таблетки по 10 и 25 mg (оп. по 10 и 30 бр.). В 

черния дроб кломипраминът се превръща в активен метаболит – N-дезметилкломипрамин 

при участие на CYP2A4, 2A9 и 1A2. Кломипрамин има СПП 97,6% и биологичен полуживот 21 

h. Биологичният полуживот на дезметилкломипрамин е 36 h. ▲Представлява ТЦА с известна 

седативна активност.  

Показания: Депресивни епизоди със или без психчни симптоми, рекурентно или 

биполярно афективно разстройство, депресия при шизофрения и шизоафективно 

разстройство. 

Рисковa категория за бременност: C. 

Рискова категория за кърмене: L2. 

Приложение: Орално кломипрамин се предписва в ДД от 100 до 150 mg (в 2 приема). 

Сутрин се приема по-голямата доза. Последната доза се приема не по-късно от 3 часá 

следобед. МДД кломипрамин за възрастни е 250 mg (по FDA). 

Нежелани реакции: Замаяност, сънливост, главоболие, паметови смущения, делир, 

халюцинации, повишена нервна раздразнителност, ЕПН, безсъние, гърчове; ксеростомия, 

запек, повишаване на апетита и т.м., гадене, неприятен вкус; мускулна слабост; сърдечни 

аритмии, хипотензия; дизурия, сексуална дисфункция; алопеция, фотосензитивност, 
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алергични кожни реакции. Противопоказания: ОМИ, комедикация с МАO инхибитори, 

кърмене, повишена чувствителност към препарата или други ТЦА. 

 

MAPROTILINE – INN (ATC код: N06AA21) 

●Ludiomil® (Novartis Pharma GmbH) – филм-таблетки по 10 и 25 mg (оп. по 50 бр.). 

▼Мапротилин има добра липофилност. След орално приложение се резорбира напълно, но 

бавно. Неговата МПК се получава след 6 до 16 h. Плазменият му полуживот е 43 h. 

Метаболизира се главно в черния дроб предимно до дезметилмапротилин. Около 57% се 

излъчва с урината и 30% с фекалиите под формата на метаболити, и само 2 до 4% – 

непроменен с урината. ▲Мапротилин потиска невроналното усвояване предимно на NA в 

мозъчната кора. Мапротилин и дезметилмапротилин проявяват известен H1-блокиращ и М- 

холинолитичен ефект. Засилват секрецията на GH, но не и на пролактин. Антидепресивният 

ефект на мапротилина е съчетан и с анксиолитична активност. Препаратът пoдобрява 

настроението, напрегнатостта, психомоторната потиснатост. Отстранява тревогата и 

соматичната симптоматика при маскирана депресия. Повлиява благоприятно ажитирани и 

психомоторно потиснати депресии. М-холинолитичното и  кардиотоксично действие на 

мапротилина е значително по-слабо в сравнение с това на ТЦА. Мапротилинът обаче по-

често провокира гърчове. 

Показания: Депресивни епизоди, без или с психотични симптоми; рекурентно депресивно 

разстройство; кратък депресивен епизод, особено при ПНВ; смесено тревожно-депресивно 

разстройство.  

Рисковa категория за бременност: B. 

Приложение: (1) Първоначалната ЕД за възрастни е 25 mg, приета орално 1 до 3 пъти 

на ден или 75 mg 1 път на ден, след което постепенно се повишава до достигане на 

ефективната ДД. МДД е 150 mg. (2) При деца началната орална доза е 10 mg на ден.  

Нежелани реакции: Атропиноподобни странични ефекти, световъртеж, отпадналост, 

кожни обриви, хипотензия. Противопоказания: Терапия с МАОИ (ако не е била спряна 

преди 2 седмици), епилепсия, глаукома, ДХП, тежки увреждания на бъбреците и черния дроб. 

 

N06AB Селективни серотонинови реъптейкови инхибитори (SSRIs) 
 

CITALOPRAM – INN (АТС код: N06AB04) 

●Antidepressa® („Чайкафарма” АД) – филм-таблетки 20 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ●Citalec 

Zentiva® (Zentiva) – филм-таблетки по 10, 20 и 40 mg (оп. по 10, 20, 30, 60, 90 и 100 бр.). 

●Citalon® (Hexal AG) – филм-таблетки по 10, 20 и 40 mg (оп. по 20, 30, 50 и 100 бр.). ●Dalsan® 

(EGIS Pharmaceuticals PLC) – филм-таблетки по 10, 20 и 40 mg (оп. по 28 бр.). ●Oropram® 

(„Актавис” ЕАД) – филм-таблетки по 10, 20 и 40 mg (оп. по 10, 14, 28 и 30 бр.). ●Citalopram 

Vitania® (Витания Фарма ЕООД)  филм-таблетки 20 mg (оп. 20 бр). ●Seropram® (H. 

Lundbeck) – филм-таблетки 20 mg (оп. 28 бр). ▼Оралната бионаличност на циталопрам е 

80%, tmax e 2 до 4 h, СПП e под 80%. Част от препарата се метаболизира в черния дроб чрез 

деметилиране, деаминиране и окисление, но непромененият циталопрам е доминиращото 

съединение в кръвната плазма. Неговата кинетика е линеарна. Постоянни плазмени нива се 

измерват след 1 до 2 седмици. Биологичният полуживот на циталопрама е около 36 h. Той и 

метаболитите му се екскретират с урината и фекалиите. За разлика от другите лекарства от 

същата фармакологична група циталопрам е много слаб инхибитор на изоензима CYP2D6, 

което обяснява намаления потенциал за развитие на НЛР и взаимодействия. ▲Циталопрам 

е селективен инхибитор на пресинаптичното усвояване на 5-НТ със силен антидепресивен 

ефект. Афинитетът му към хистаминергичните, адренергичните и М-холинергичните 

рецептори е незначителен, което обяснява по-добрата му поносимост от страна на болните в 

сравнение с ТЦА и МАОИ. Антидепресивният ефект на препарата се развива след 2 до 4 

седмици. Циталопрам не повлиява възбудно-проводната система на сърцето и артериалното 

налягане. Не предизвиква увеличаване на т.м. Той не потенцира действието на етанолола. 

Не влияе на кръвта, черния дроб и бъбреците. Ниската честота на НЛР и сравнително 

слабият седативен ефект правят циталопрам подходящ за продължително 

антидепресивно лечение.  

Показания: Циклофрения в депресивна фаза; депресивни състояния. 

Рискова категория за кърмене: L3. 
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Приложение: ДД циталопрам за възрастни е 20 mg орално. При необходимост тя може да 

бъде пoстепенно повишавана (МДД – 60 mg). При ПНВ (> 65 г.) се използва в по-ниска ДД 

(обикновено 20 mg). При необходимост ДД при ПНВ може да бъде увеличена до 40 mg. ДД 

циталопрам при УЧФ трябва да се намали до долната препоръчвана граница на дозовия 

интервал. За да се намали риск от рецидив и евентуален suicidium, лечението не трябва 

да е по-кратко от 6 мес.  

Взаимодействия. При комедикацията на циталопрам с МАОИ може да се развият 

хипертонични кризи. Предполага се, че SSRI, към които принадлежи циталопрам, засилват 

серотонинергичните ефекти на суматриптан. Затова до намиране на други доказателства се 

препоръчва да не се прилагат едновременно циталопрам и суматриптан. 

Нежелани  реакции: Повечето НЛР са сравнително по-силно проявени през първите 1 

или 2 седмици от започване на лечението и обикновено отзвучават с овладяване на 

депресията. НЛР с честотата под 10% са: Ксеростомия, гадене, седация, сънливост, 

засилено изпотяване, тремор. Честотата им спрямо плацебото е ниска (<10%); по-рядко се 

наблюдава брадикардия, която обикновено няма клинична стойност. В единични случаи се 

съобщава за гърчове. При предозиране на циталопрам са наблюдавани скованост на 

мимиката, сомнолентност, кома, епизоди на голям припадък, синусова тахикардия, нарушен 

нодален ритъм, изпотяване, повръщане, цианоза, хипервентилация. Няма случаи, завър-

шили фатално. Острото отравяне с циталопрам се лекува симптоматично (няма антидот) 

и поддържащо. Прави се стомашна промивка, възможно по-рано и пациентът се наблюдава 

няколко дни. Циталопрам не уврежда репродукцията и перинаталното развитие. Противо-

показания: Свръхчувствителност към циталопрам; деца (поради това, че безопасността и 

ефикасността на циталопрам в този случай остава недоказана); лечение с МАОИ 

(последното може да започне 7 дни след прекратяване приема на циталопрам). 

Циталопрамът не трябва да се назначава на пациенти,  приемащи МАОИ. При необходимост 

лечението с циталопрам може да стартира най-рано 2 седмици след преустановяване на 

терапията с МАОИ. Ако пациентът “превключи” в манийна фаза, циталопрам трябва да се 

спре и да се предприеме подходящо лечение с невролептици. 

 

ESCITALOPRAM – INN (ATC код: N06AB10) 

●Alvocital® (Alvogen IPCo S. àr.l) – филм-таблетки по 10, 15 и 20 mg (оп. по 5, 7, 10, 14, 28, 

30 и 60 бр). ●Cipralex® (Lundbeck Export A/S) – филм-таблетки по 5, 10, 15 и 20 mg (оп. по 14, 

28 и 56 бр). ●Despra® (Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.) – филм-таблетки по 10, 15 и 20 mg (оп. 

по 10, 14, 28, 56 и 60 бр). ●Elicea® (KRKA, d.d., Novo Mesto) – филм-таблетки по 5, 10 и 20 mg 

(оп. по 10, 14, 28, 56 и 60 бр). ●Elicea Q-Tab® (KRKA, d.d., Novo Mesto) – диспергиращи се в 

устата таблетки по 5, 10, 15 и 20 mg (оп. по 28, 30, 56 и 60 бр). ●Eloryqa® (Alkaloid-Int d.o.o.) – 

филм-таблетки по 5, 10, 15 и 20 mg (оп. по 10 и 30 бр). ●Escipram® (G.L. Pharma GmbH) – 

филм-таблетки по 10 и 20 mg (оп. по 7, 10, 14, 28, 30 и 50 бр). ●Escitalon® (Sandoz d.d.) – 

филм-таблетки по 5, 10, 15 и 20 mg (оп. по 7, 10, 14, 28, 30 и 60 бр). ●Escitalopram Accord® 

(Accord Healthcare Ltd) – филм-таблетки 10 mg (оп. по 14, 28, 30 и 56 бр). ●Escitalopram 

Cipla® (Cipla Europe NV) – филм-таблетки по 5, 10, 15 и 20 mg (оп. по 14, 28, 30 и 56 бр). 

●Escitalopram Pliva® (Pliva Ljubljana d.o.o) – филм-таблетки по 5, 10, 15 и 20 mg (оп. по 14, 

28, 30 и 56 бр). ●Escitalopram Vera® (Vera Pharma Kft) – филм-таблетки по 5, 10, 15 и 20 mg 

(оп. по 7, 10, 14, 28, 30 и 60 бр). ●Escitasan® (Stada Arzneimittel AG) – филм-таблетки по 10 и 

20 mg (оп. по 7, 10, 14, 28, 30 и 60 бр). ●Escitil® (Egis Pharmaceuticals PLC) – филм-таблетки 

по 5, 10, 15 и 20 mg (оп. по 7, 10, 14, 28, 30 и 60 бр). ●Escitotab® (Genthon BV) – филм-

таблетки по 10, 15 и 20 mg (оп. по 7, 10, 14, 28, 30 и 60 бр). ●Escipram® (G.L. Pharma GmbH) – 

филм-таблетки по 10 и 20 mg (оп. по 7, 10, 14, 15, 20. 28, 30, 50 и 60 бр). ●Esobel® (Нобел 

Фарма EООД) – филм-таблетки по 10 и 20 mg (оп. по 10, 14, 28, 56 и 60 бр). ●Esoprex® 

(Zentiva k.s.) – филм-таблетки по 5, 10, 15 и 20 mg (оп. по 10, 30 и 60 бр). ●Esprolan® (Medana 

Pharma S.A.) – филм-таблетки по 5, 10 и 20 mg (оп. по 10, 30 и 60 бр). ●Esram® (Нобел Фарма 

EООД) – филм-таблетки по 10 и 20 mg (оп. по 14 и 28 бр). ●Essobel® (Нобел Фарма EООД) – 

филм-таблетки по 10 и 20 mg (оп. по 14 и 28 бр). ●Lenuxin® (Gedeon Richter PLC) – филм-

таблетки 10 mg (оп. по 14, 20, 28, 30, 50 и 60 бр). ●Mersinol® (Medochemie Ltd) – филм-

таблетки по 5, 10, 15 и 20 mg (оп. по 10, 14, 20, 28, 30, 50 и 60 бр). ●Oroprex® (Actavis Group 

PTC ehf.) – филмирани таблетки по 10 и 20 mg (оп. по 14, 20, 28, 30, 56 и 60 бр). 

▲Есциталопрам е лявовъртящ изомер на циталопрам. Инхибирането на обратното поемане 
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на 5-HT е единственият механизъм на действие, на който се дължи антидепресивния му 

ефект.  

Показания: Големи депресивни епизоди; паническо разстройство с или без агорафобия.  

Рискова категория за кърмене: L3. 

Приложение: При голям депресивен епизод лечението започва с ДД 10 mg в 1 прием. 

Есциталопрам се приема сутрин или вечер със или без храна. При необходимост, през 

интервали не по-малки от 7 дни, ДД може да се повиши до 20 mg. Обикновено са необходими 

2–4 седмици за постигане на терапевтичен ефект. След овладяване на симптомите се налага 

лечението да продължи поне 6 мес. за консолидиране на постигнатия резултат. При 

паническо разстройство със или без агорафобия през първата седмица се препоръчва 

лечението да започне с ДД 5 mg, която след това да бъде увеличена на 10 mg. В случай на 

необходимост ДД може постепенно, през интервали от 1 седмица, да бъде увеличена до 20 

mg. МДД есциталопрам за възрастни е 20 mg. Максимална ефективност се постига след 

около 3-месечна фармакотерапия. Лечението продължава още няколко месеца. ДД за ПНВ е 

10 mg. МДД есциталопрам при УБФ е 10 mg. При прекратяване на есциталопрамовата 

терапия ДД следва да бъде постепенно намалявана в продължение на 1 до 2 седмици с цел 

избягване на развитието на НЛР на отнемане.  

Взаимодействия: Метаболизмът на еscitalopram се медиира главно от CYP2C19. 

Изоензимите CYP3A4 и CYP2D6 могат също да имат отношение към метаболизма на 

еscitalopram, но в по-малка степен. Метаболизмът на основния метаболит на есциталопрам 

частично се катализира от CYP2D6. Едновременната употреба на лекарства, инхибиращи 

CYP2C19 (напр. омепразол), може предизвика увеличение на плазмените концентрации на 

еscitalopram. Препоръчва се повишено внимание при едновременно приложение на такива 

лекарствени продукти и евентуално редуциране на ДД на антидепресанта.  

Нежелани реакции: Най-чести те са през първата или втората седмица от започване на 

лечението и обикновено намаляват по сила и честота при продължително лечение. След 

продължително прилагане рязкото прекратяване приема на SSRIs може да предизвика 

феномена на отнемане. Следните системни НЛР са наблюдавани по-често при еscitalopram, 

отколкото при плацебо в двойно-слепи плацебо контролирани проучвания: отслабване на 

апетита, понижаване на либидото (до аноргазмия у жени), безсъние или сънливост, 

замаяност, вкусови нарушения, синузит, прозяване, гадене, диария или обстипация, 

еякулационни нарушения, импотентност, уморяемост, пирексия, потене. Няма специфичен 

антидот на циталопрам и есциталопрам. При остро отравяне е важно да се възстанови и 

поддържа дишането, да се направи стомашна промивка още при първа възможност, да се 

прецени необходимостта от използване на активиран въглен. Противопоказания: 

Свръхчувствителност към escitalopram или някоя от съставките му; комедикация с 

неселективни необратими МАОИ.  

   

FLUOXETINE – INN (ATC код: N06AB03) 

●Biflox® („Актавис” ЕАД) – капсули 20 mg (оп. по 7, 14 и 28 бр.). ●Sofluxen® (Софарма АД) 

– капсули 20 mg (оп. по 14 и 28 бр.). ▼Има орална бионаличност >60%, СПП 94%, 

възрастово детерминиран t1/2 5341 h и ТПК под 500 ng/ml. Флуоксетинът се деметилира в 

черния дроб до R- и S-норфлуоксетин (активни метаболити) с t1/2 от 2 до 7 дни. 

Метаболизъмът му е генетично детерминиран и малка част от човешката популация 

принадлежи към бавните метаболизатори. ▲Избирателно блокира връщането на 5-HT в 

аксоплазмата на серотониновите неврони на ЦНС. Серотонинът се натрупва в синаптичната 

цепка и действа антидепресивно. М-холинолитичните и кардиотоксичните ефекти на 

флуоксетин са значително по-слаби в сравнение с тези на ТЦА.  

Показания: Депресивно болни с толеранс към други антидепресанти; алкохолна 

абстиненция; фобии; състояния, свързани със страх, напрежение, паника; импулсивни и 

агресивни пациенти; посттравматичен стрес; bulimia neurosa, анорексия, затлъстяване; 

главоболие, невропатична болка, хиперактивност, хипохондрия, патологичен смях или 

плач; нарколепсия.  

Рисковa категория за бременност: B. 

Рискова категория за кърмене: L2. 

Приложение: По 20 mg p.o. сутрин. Терапевтичният ефект при депресии се проявява 

след 10 до 14 дни. При липса на ефект ДД може да бъде постепенно повишена. МДД  е 80 
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mg. При bulimia флуоксетин се прилага в ДД 60 mg. Спирането на терапията става 

постепенно.  

Взаимодействия: При комедикация на флуоксетин със SSRI, с други антидепресанти или 

с литиеви соли се потенцира централното серотониново действие, което нерядко е полезно, 

но при някои пациенти може да предизвика т.нар. серотонинов синдром –  хипертермия, 

тремор, конвулсии. Флуоксетин инхибира CYP2D. Това трябва да се има предвид при 

комедикация с лекарства, които се метаболизират от същия изоензим (flecainide*, vinblastine*, 

ТЦА), тъй като може да доведе до повишаване на техните плазмени концентрации. При 

едновременно приложение на флуоксетин с антипсихотици като клозапин, халоперидол 

или тиоридазин се повишават тяхната плазмена концентрация. При комедикация с 

тиоридазин дори се съобщава за дозозависимо удължаване на QTc-интервала, възникване 

на камерни аритмии (torsades de pointes) и внезапна сърдечна смърт. Флуоксетин 

антагонизира антиконвулсивната активност на карбамазепин и фенитоин. Препоръчва 

се повишено внимание при едновременното прилагане на препарата с бензодиазепини, 

защото се удължава времето на полуелиминиране на диазепам и алпразолам. Описани са 

единични случаи на възбуда, безспокойство и СЧ нарушения у пациенти, получаващи 

едновременно флуоксетин и триптофан. Флуоксетин потенцира центалното потискащо 

действие на етанола. При едновременен прием на флуоксетин и суматриптан може да се 

появи хиперрефлексия и нарушения в координацията. Тъй като флуоксетин се свързва с 

плазмените белтъци във висока степен (94%), едновременното му приложение с лекарства, 

свързващи се също с тях, може да промени техните плазмени концентрации, какъвто е 

случаят с антикоагулантите. Това изисква да се следи коагулационният статус, тъй като 

рискът от кървене се увеличава. Трябва да се има предвид продължителния плазмен 

полуживот на активните метаболити на флуоксетин (2 до 7 дни), както и факта, че 

неговият метаболизъм е генетично детерминиран. Особено важно е да се спазва стриктно 

правилото за достатъчен интервал (от 2–3 седмици) без приемане на лекарство при смяната 

на флуоксетин с МАОИ. Няма достатъчно проучвания за ефективността от комбинирането на 

препарата с електроконвулсивна терапия. 

Нежелани реакции: Aнгиоедем, уртикария, диспнея; повръщане, диария, астения, 

анорексия със загуба на т.м., ксеростомия, хипомания или мания, безсъние, замаяност, 

гърчове, фебрилитет, сексуални смущения, изпотяване; рядко – хипонатриемия, апластична 

анемия, тромбоцитопения, панцитопения, цереброваскуларни нарушения, еозинофилна 

пневмония, гастроинтестинална хеморагия, панкреатит, суицидни намерения, вагинални 

кръвотечения. Поради дългия плазмен полуживот на флуоксетин и неговите метаболити 

е нужен 5-седмичен интервал между прекратяване на терапията с него и включване на 

МАОИ. Противопоказания: Деца <18 г.; тежки увреждания на чернодробната, бъбречната 

или кръвотворната функция; епилепсия; консумация на алкохол. 

 

FLUVOXAMINE – INN (ATC код: N06AB08) 

●Fevarin® (BGP Products B.V.) – филм-таблетки по 50 и 100 mg (оп. по 30 бр.). ▼Има t1/2 15 

h и СПП 80%. ▲Избирателно блокира връщането на 5-HT в аксоплазмата на серотониновите 

неврони на ЦНС.  

Показания: Психози и реактивни състояния, протичащи с депресивна симптоматика.  

Рискова категория за кърмене: L2. 

Приложение: По 50 mg p.o./12 h в продължение на ≥ 6 мес.  

Нежелани реакции: Главоболие, сънливост, отпадналост, смущения в съня, повръщане, 

диария, повишение плазмените нива на трансаминазите, анорексия. В случай на 

предозиране флувоксамин или други SSRI са по-безопасни в сравнение с ТЦА. Освен това те 

не стимулират апетита и М-холинолитичните им ефекти са слаби.  

 

PAROXETINE – INN (ATC код: N06AB05) 

●Depoxat® („Чайкафарма” АД) – филм-таблетки 20 mg (оп. по 10, 20 и 30 бр.). ●Paroxat® 

(ГлаксоСмитКлайн ЕООД) – филм-таблетки 20 mg (оп. по 10, 20 и 30 бр.). ●Parix CP® ("СиПИ 

Медикал" ЕООД) – таблетки по 20, 30 и 40 mg (оп. по 10, 14, 20, 28 и 30 бр.). ●Paroxetine 

Hexal® (Hexal AG) – филм-таблетки 20 mg (оп. по 20, 30, 50 и 100 бр.). ●Paroxetine Sandoz® 

(Sandoz d.d.) – филм-таблетки 20 mg (оп. по 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 60 и 100 бр.). 

●Paroxetinе Teva® (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – филм-таблетки по 20 и 30 mg 

(оп. по 14, 20, 28, 30, 50, 56, 84 и 100 бр.). ●Rexetin® (Gedeon Richter PLC) – филм-таблетки 
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20 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ●Seroxat™ (SmithKline Beecham Ltd) – филм-таблетки 20 mg (оп. 30 

бр.). ●Xetanor® ("Актавис" EАД) – филм-таблетки 20 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ▼Има СПП 95% и 

t1/2 173 h (удължаващ се с възрастта и степента на чернодробното увреждане). 

Метаболизира се чрез окисление, последвано от метилиране, глюко- и сулфоконюгиране. 

Екскретира се с урината под форма на конюгати. ▲Пароксетин избирателно блокира 

връщането на 5-HT в аксоплазмата на серотониновите неврони на ЦНС. Отличава се с висок 

терапевтичен индекс.  

Показания: Голям депресивен епизод, обцесивно-компулсивно разстройство, паническо 

разстройство (със или без агорафобия), генерализирана тревожност, социална фобия, 

постравматично разстройство. 

Рисковa категория за бременност: D. 

Рискова категория за кърмене: L2. 

Приложение: ДД пароксетин се назначава обикновено сутрин в 1 прием. При депресии 

препоръчваната ДД на възрастни е 20 mg. При необходимост ДД може да се увеличава с 10 

mg през интервали от 14 дни, като МДД (по FDA) е 60 mg. При панически разстройства се 

препоръчва ДД 40 mg (но се започва с 20 mg дневно). Обсесивно-компулсивни разстройства 

се овладяват обикновено с ДД 40 mg.  

Взаимодействия: Paroxetine инхибира CYP2D6. Това може да доведе до увеличаване 

плазмените концентрации на amitriptyline, nortriptyline, imipramine* и desipramine*, 

perphenazine*, thioridazine, propafenone и flecainide в случай на комедикация с тях. Cimetidine*, 

като ензимен инхибитор може да увеличи бионаличността на paroxetine. 

Нежелани реакции: Гадене, сънливост или безсъние, необичайни сънища, потене, 

тремор, замъглено виждане, астения, ксеростомия, сексуална слабост, световъртеж, 

констипация, анорексия; рядко – обърканост, акатизия, суицидни намерения, агресия, 

влошаване на глаукома, retentio urinae, периферни отоци, синусова тахикардия, 

тромбоцитопения, серотонинов синдром (изразяващ се с възбуда, обърканост, диафореза, 

халюцинации, миалгия, артралгия, хиперрефлексия, миоклонус, хипертермия, студени 

тръпки, тахикардия, тремор), галкторея, мено/метрорагия, уртикария. Противопоказния: 

Свръхчувствителност към пароксетин; комедикация с МАОИ, тиоридазин или пимозид; лица 

под 18 г.  

 

SERTRALINE – INN (ATC код: N06AB06) 

●Asentra® (KRKA, d.d., Novo Mesto) – филм-таблетки по 50 и 100 mg (оп. по 28 бр.). 

●Sertraline Accord® (Accord Healthcare Ltd) – филм-таблетки по 50 и 100 mg (оп. по 10, 14, 28, 

30. 42 и 56 бр.). ●Sertran® („Чайкафарма” АД) – филм-таблетки 50 mg (оп. по 10 и 30 бр.). 

●Setaloft® (Actavis Group PTC ehf.) – филм-таблетки 50 mg (оп. по 7, 10, 14, 15, 20, 30, 50 и 60 

бр.). ●Stimuloton® (Egis Pharmaceutivcals PLC) – филм-таблетки по 50 mg (оп. по 10 и 30 бр.) 

и 100 mg (оп. 14 и 28 бр.). ●Zoloft® (Pfizer Europe MA EEIG) – филм-таблетки по 50 и 100 mg 

(оп. по 10, 14, 15, 20, 30, 50 и 60 бр.). ▼Има СПП 99% и t1/2 23 h. ▲Сертралин инхибира 

връщането на 5-HT в невроните на ЦНС.  

Показания: Различни форми и стадии на депресии, вкл. съпроводени с тревожност; 

обсесивно-конвулсивни разстройства при деца над 6 г. и възрастни; панически 

разстройства; постравматично стресово разстройство. 

Рисковa категория за бременност: B. 

Рискова категория за кърмене: L2. 

Приложение: ДД се назначава в един или два приема – сутрин и вечер, по време на 

хранeне. Teрапевтичният ефект се проявява след 7 до 14 дни. При депресия или обсесивно-

компулсивно разстройство лечението започва с ДД 50 mg орално. При панически 

разстройства то стартира с 25 mg/24 h сертралин и след 7 дни ДД се увеличава на 50 mg. 

МДД сертралин за възрастни е 200 mg. 

Нежелани реакции: Дозозависима сомнолентност, понякога безсъние, тремор, 

главоболие, замаяност; ксеростомия, анорексия, констипация, повдигане, диспепсия, 

абдоминални болки; забавена еякулация, отслабено либидо; при предозиране – 

сомнолентност, повръщане, тахикардия, промени в ЕКГ, възбуда, мидриаза, единични случаи 

на смърт (при комедикация със средства, потискащи ЦНС и/или употреба на алкохол). 

Противопоказания: Свръхчувствителност към сертралин или някое от помощните вещества, 

комедикация с МАОИ или с пимозид*. 
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N06AG МАО-А инхибитори 
 

MOCLOBEMIDE – INN (ATC код: N06AG02) 

●Aurorix® (Meda Pharma GmbH & Co. KG) – филмирани таблетки 150 mg (оп. 30 бр.). 

●Moclobemid Sopharma® (Софарма АД) – филм-таблетки 150 mg (оп. по 10 и 30 бр.). 

▲Моклобемид селективно и обратимо инхибира MAO-А и бързо увеличава съдържанието 

на NA, 5-HT и DA в мозъка. По този механизъм той подобрява настроението и повишава 

двигателната активност.  

Показания: Депресии и социална фобия. 

Приложение: Моклобемид се приема след хранене в доза от 100 до 150 mg/8 h. МДД е 

600 mg.  

Взаимодействия: Моклобемид може да се комбинира без риск от развитие на НЛР с 

ибупрофен, литий, бензодиазепини, дигоксин, орални контрацептиви, невролептици, 

глибенкламид. Трябва да се избягва комедикацията с imipramine*, clomipramine*, 

tranylcypromine*, SSRI. Циметидин* и инхибиторите на микрозомалната монооксигеназа 

удължават метаболизма на моклобемид, поради което е необходимо 50% редуциране на 

неговата ДД. Комедикацията с pethidine, трябва да се избягва, поради потенциране на 

ефекта му. Моклобемидът потенцира действието на адреномиметиците. 

Нежелани реакции: Главоболие, световъртеж, безспокойство, нарушения в съня, 

ксеростомия, неясно виждане, запек или диария. В сравнение с неселективните и 

необратими MAOИ (nialamide*), моклобемид има ниска чувствителност към тирамин-

съдържащи храни (сирене, банани) и рядко може да предизвика хипертонични кризи. 

Противопоказания: Свръхчувствителност към моклобемид; остри състояния на обърканост; 

комедикация с други МАОИ, деца, бременност,  лактация. 

 

N06AX Други антидепресанти  
 

AGOMELATINE – INN (ATC код: N06AX22) 

●Valdoxan® (Les Laboratoires Servier) – филмирани таблетки 25 mg (оп. по 7, 14, 28, 42, 56, 

84 и 100 бр.). Агомелатин стимулира MT1- и MT2-рецепторите, а също блокира 5-НТ2С-

рецепторите в съответните синапси на ЦНС. Активирането на 5-НТ2С-рецепторите от 

серотонин потиска екзоцитозaта на DA и NA, а тяхното блокиране увеличава екзоцитозaтата 

им в челния дял на мозъчната кора и води до антидепресивен ефект. Стимулирането на 

мелатониновите рецептори допринася за нормализиране на съня. Агомелатин е показан за 

лечение на тежка депресия у възрастни с придружаващо безсъние. Приема се орално един 

път на ден, вечер преди лягане в доза от 25 до 50 mg, със или без храна. Терапията 

продължава поне 6 мес. При започване на лечението, на 6, 12 и 24-та седмици трябва да се 

проследи състоянието на черния дроб с кръвни тестове. При УЧФ и пациенти с деменция е 

противопоказан. 

 

BUPROPION – INN (ATC код: N06AX12)  

●Wellbutrin® (Glaxo Group Ltd) – таблетки 150 mg със забавено освобождаване (оп. по 30 

и 60 бр.). ▼Има Тmax 3 h (като СЧ му резорбция не се влияе от храната), СПП от 77 до 84%, 

бавен чернодробем метаболизъм, предимно уринна екскреция и време на полуелиминиране 

около 20 h (което позволява най-често ДД да се назначава в 1 прием). ▲Бупропион е 

селективен инхибитор на невроналното усвояване на  DA и NA в ЦНС. Повлиява слабо 

uptake 1 (невроналното усвояване) на 5-HT и не инхибира МАО.  

Показания: За лечение на депресивни състояния и никотинова зависимост в помощ 

прекъсване на тютюнопушенето. Началото на лечението с препарата може да започне най-

малко 2 седмици след спиране на приема на МАОИ. Установено е, че бупропион е подходящ 

също за лечение на непушачи с депресия и затлъстяване. 

Рисковa категория за бременност: B. 

Рискова категория за кърмене: L3. 

Приложение: Началната ДД при възрастни с депресия е 150 mg орално в 1 прием. 

Подобно на другите антидепресанти терапевтичният ефект на препарата може да не се 

прояви в пълна степен през първите 2 до 3 седмици от лечението. При липса на 

терапевтичен отговор се назначава по-висока доза. МЕД за възрастни е 150 mg, а МДД e 450 

mg. По-високата ДД се разделя в два приема, като интервал между приемите трябва да бъде 
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не по-малък от 8 h. След постигане на терпевтичен ефект състоянието на ремисия се 

поддържа с по-ниска ПД. Препоръчаната доза за bupropion не трябва да се превишава, 

поради гърчогенен дозозависим риск. При МЕД 150 mg bupropion два пъти дневно, 

възможността за поява на припадъци е около 0.1%. Рискът от развитие на припадъци при 

прием на bupropion е свързан с наличието на предразполагащи фактори. Поради това 

препаратът трябва да се предписва с повишено внимание на пациенти с един или повече 

предразполагащи фактори, понижаващи прага на иктафинната активност на ЦНС. Тук се 

включват: анамнеза за предшестваща травма на главата, тумор на ЦНС, предишна поява на 

припадъци, едновременен прием на други лекарства понижаващи прага на чувствителност 

към поява на припадъци. Поради риск от кумулация е необходимо намаляване на ДД 

bupropion при пациенти с бъбречна или ЧН. Приемът на bupropion при пациенти с 

характеропатия може да доведе до маниакални прояви по време на депресивната фаза на 

тяхното заболяване, или да активира латентна психоза при пациенти със склонност към 

такива прояви. 

Взимодействия: Bupropion се метаболизира до своя главен активен метаболит 

хидроксибупропион под влияние на CYP2B6. Затова той трябва да се прилага с повишено 

внимание в комбинация с лекарства, влияещи върху функцията на този изоензим, като 

орфенадрин*, циклофосфамид, ифосфамид. Bupropion повишава плазмените нива на 

дезипрамин*. Този ефект е налице най-малко 7 дни след приема на последната доза 

bupropion. Едновременната употреба на bupropion и никотинови TTS, може да предизвика 

хипертензия. 

Нежелани реакции: Треска, гръдна болка, астеничен синдром; зачервяване, постурален 

синдром, тахикардия, вазодилатация, повишено артериално налягане, синкоп; 

сомнолентност, главоболие, замайване, безспокойство, страх, тремор, смущение в 

концентрацията и вниманието, депресия, припадъци, анорексия; намаляване на т.м.; 

ксеростомия; гадене, констипация, абдоминална болка, повръщане; обриви, пруритус, 

изпотяване, ангиоедем, диспнея, бронхоспазъм; рядко – анафилактичен шок, еритема 

мултиформе, синдром на Stevens-Johnson; шум в ушите, влошено зрение, промени във 

вкуса. Предозирането на бупропион води до засилване на описаните по-горе НЛР, като 

освен това се наблюдават сънливост, халюцинации, загуба на съзнание и др. В случай на 

предозиране се препоръчва хоспитализация. Ако пациентът е в съзнание, трябва да се 

предизвика повръщане и промивка с активен въглен през 6 h. В случай, че пациентът е в 

състояние на ступор или има конвулсии се прави интубация и лаваж на стомаха. Тези мерки 

имат ефект, ако се предприемат до 12 h след предозирането. Противопоказания: Пациенти 

със свръхчувствителност към бупропион или някоя от неговите съставки; пациенти с 

припадъци; комедикация с други препарати, съдържащи бупропион или с МАОИ; настояща 

или минала анамнеза за предшестваща булимия, анорексия или невроза. 

 

DULOXETINE – INN (ATC код: N06AX21) 

●Aritavi® (Actavis Group PTC ehf.) – стомашно-устойчиви капсули по 30 и 60 mg (оп. по 28, 

30, 56 и 60 бр.). ●Dulasolan® (G.L. Pharma GmbH) – стомашно-устойчиви капсули по 30 и 60 

mg (оп. по 7, 10, 28, 30, 56 и 84 бр.). ●Dulodet® (Egis Pharmaceuticals PLC) – стомашно-

устойчиви капсули по 30 и 60 mg (оп. по 14, 28, 30, 56 и 60 бр.). ●Duloxgamma® (Wörwag 

Pharma GmbH & Co.KG) – стомашно-устойчиви капсули по 30 и 60 mg (оп. по 28, 30 и 100 бр.). 

●Duloxetine Actavis® (Actavis Group PTC ehf.) – стомашно-устойчиви капсули по 20 и 40 mg 

(оп. по 28, 30, 56 и 60 бр.). ●Duloxetine Alvogen® (Alvogen IPCo. S.àr.l) – стомашно-устойчиви 

капсули по 30 и 60 mg (оп. по 7, 28, 30 и 98 бр.). ●Duloxetine Lilly® (Eli Lilly Nederland B.V.) – 

стомашно-устойчиви капсули по 30 и 60 mg (оп. по 7, 28 и 98 бр.). ●Duloxetine Mylan® 

(Generics UK Ltd) – стомашно-устойчиви капсули по 30 и 60 mg (оп. по 28 и 98 бр.). 

●Duloxetine Sandoz® (Sandoz d.d.) – стомашно-устойчиви капсули по 30 и 60 mg (оп. по 28, 30 

и 98 бр.). ●Duloxetine Zentiva® (Zentiva k.s.) – стомашно-устойчиви капсули по 30 и 60 mg (оп. 

по 28 и 98 бр.). ●Duloxi® (Фармаконс АД) – стомашно-устойчиви капсули по 20, 30, 40 и 60 mg 

(оп. съответно по по 28 и 30 бр.). ●Dulsevia® (KRKA, d.d., Novo mesto) – стомашно-устойчиви 

капсули по 30 и 60 mg (оп. по 7, 10, 14, 28, 30, 56 и 60 бр.). ●Onelar® (Medochemie Ltd) – 

стомашно-устойчиви капсули по 30 и 60 mg (оп. по 7, 28, 30, 56 и 84 бр.). ▲Дулоксетин  

инхибира реъптейка на  5-HT и NA в ЦНС. Има известно блокиращо действие спрямо 

реъптейка на DA в префронталния кортекс. Проявява антидепресивна и аналгетична 

активност. 
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Показания: Големи депресии, генерализирано тревожно разстройство, невропатична 

болка (вкл. свързана с диабетична периферна невропатия), фибромиалгия, intcontinentio 

urinae. 

Приложение: Препоръчителната начална ДД при възрастни обикновено е 30 mg в 1 

прием, със или без храна. При пациенти с незадоволителен клиничен отговор ДД трябва да 

се повиши на 60 mg (като това в повечето случаи е ПД). МДД е 120 mg. 

Нежелани реакции: Гадене, сънливост или безсъние, замаяност, ксеростомия, 

главоболие, сексуална дисфункция, суицидни намерения, хипергликемия, СЧ кръвоизливи. 

Противопоказания: Свръхчувствителност към продукта, комедикация с МАОИ или триптани 

(опасност от развитие на серотонинов синдром), неконтролирана глукома с тесен корнеален 

ъгъл, пациенти под 18 г.  

 

HERBA HYPERICI (ATC код: N06AX17)  

●Esbericum® (Shaper & Brummer GmbH & Co.KG) – капсули (оп. по 60 и 100 бр.), 

съдържащи екстракт от жълт кантарион (Hypericum perforatum L. – St. John’s Wort), 

стандартизиран по отношение на флавоноида хиперицин (0,25 mg/капсула). ●Laif 600 (Байер 

България ЕООД) – филмирани таблетки, съдържащи 612 mg сух екстракт от стръковете на 

жълтия кантарион (оп. по 20, 60 и 100 бр.). ●Laif 900 (Байер България ЕООД) – филмирани 

таблетки, съдържащи 900 mg сух екстракт от стръковете на жълтия кантарион (оп. по 20, 60 и 

100 бр.). ●Remotiv® (Ewopharma International s.r.l.) – обвити таблетки 250  mg (оп. по 30, 60 и 

120 бр.). ▲Таблетките са стандартизирани спрямо съдържанието на биофлавоноида 

хиперицин. В последно време се счита, че по-голямо значение за антидепресивната 

активност на екстрактите от жълт кантарион има хиперфорин. Той инхибира реъптейка на 

моноамини, а също на МАО-А и МАО-В. Стимулира GABA-рецепторите. 

Показания: Лабилно настроение, безспокойство, потиснатост, страх, състояние на 

напрегнатост,  неспокоен сън. 

Рискова категория за кърмене: L2. 

Приложение: На възрастни (вкл. ПНВ) и деца > 12 г. фитопродуктите се назначават в ДД 

1 таблетка с малко течност. Таблетката се приема сутрин или вечер по време на хрaнене или 

след него. ДД за деца от 6 до 12 г. е 250 mg. Esbericum се приема от възрастни в ДД 1 

капсула. 

Взаимодействия: Екстрактите от жълт канатрион действат като ензимни индуктори на 

CYP450, поради което могат да намалят ефектите на кумариновите антикоагуланти, 

циклоспорина, дигоксина, оралните хормонални контрацептиви, индинавира.  

Нежелани реакции: Ксеростомия (в 8% от наблюдаваните случаи), главоболие (1–2%), 

изпотяване, отпадналост, замайване (<1%), СЧ дискомфорт (4–6%), зачервяване на кожата 

(в този случай лечението трябва да се прекрати и да се изследва кожната симптоматика), 

повишена чувствителност към светлина. В проучване с 19 доброволци Remotiv не е увредил 

способността за шофиране и работа с машини. Противопоказания: Повишена 

чувствителност към жълт кантарион или някоя от съставките на Remotiv, фотосензитивни 

пациенти (по-често срещани при лица със светла кожа), деца под 6 г.; комедикация с 

триптани, нефазодон, тразодон, сертралин, поради повишаване риска от НЛР; при 

комедикация със сертралин съществува риск за развитие на серотонинов синдром (особено 

при ПНВ).  

 

MILNACIPRAN – INN (ATC код: N06AX17) 

●Ixel® (Pierre Fabre Medicament) – капсули по 25 и 50 mg (оп. по 14, 28, 56 и 112 бр.). 

▲Инхибира пресинаптичното усвояване  на NA и 5-HT в ЦНС. В сравнение с повечето ТЦА 

неговият афинитет към централните и периферните мускаринергични, α1-адренергични и H1-

хистаминергични рецептори е много слаб. 

Показания: Епизоди на тежка депресия. Терапевтичната ефикасност на препарата в това 

отношение е равна на останалите ТЦА, но отстъпва на тази на кломипрамина. 

Приложение: Предписва се орално по време на хранене. ДД се разделя в два приема. 

Препоръчва се при възрастни с НБФ лечението да започне с по 50 mg Ixel сутрин и вечер. 

Терапевтичният ефект се проявява след 2 до 3 седмици. При УБФ се използват по-ниски ДД. 

Лечението на един депресивен епизод продължава не по-малко от 6 мес. и се спира 

постепенно. Повишено внимание е необходимо при БН (налага се промяна в дозирането), 

ДХП и други генитоуринарни разстройства (възможни са микционни нарушения), глаукома, 
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неконтролирана АХ, кардиомиопатии. Както при всяко лечение с антидепресанти, 

отстраняването на психомоторната инхибиция може да предхожда антидепресивното 

действие на препарата, поради което суицидният риск персистира в първите няколко 

седмици на лечението. Ако депресивният епизод премине в мания, лечението с милнаципран 

незабавно се прекратява. 

Нежелани реакции. Наблюдават се обикновено през първите 14 до 21 дни и най-често 

след това отзвучават. Изразяват се в световъртеж, тревога, изпотяване, дизурия, топли 

вълни; по-рядко – гадене, повръщане, ксеростомия, констипация, тремор, безспокойство, 

палпитации. Изключително рядко се съобщава за развитие на т. нар. серотонинов синдром 

(по-често в случай на комедикация с МАОИ или литий), умерено повишение на плазмените 

нива на трансаминазите без клинична симптоматика, кожни обриви. При придружаващото 

депресията СС заболяване може да се развие хипертензия (а в някои случаи – ортостатична 

хипотония), палпитации. Противопоказания: Повишена чувствителност към милнаципран, 

деца <15  г. (поради липсата на клинични данни), бременност, лактация (препаратът 

преминава в кърмата); комедикация с МАОИ, СГ (поради потенциране на хемодинамичните 

им ефекти), суматриптан или други триптани (поради вазоконстриктивен риск и развитие на 

хипертензия), литиеви препарати, клонидин и неговите аналози, адреномиметици. 

 

MIRTAZAPINE – INN (ATC код: N06AX11) 

●Esprital® (Zentiva k.s.) – филм-таблетки по 30 и 45 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ●Mirtazapine 

Aurobindo® (Aurobindo Pharma Ltd) – диспергиращи се в устата таблетки по 15, 30 и 45 mg 

(оп. по 6, 18, 30, 48, 90 и 98 бр.). ●Mirtazapine Bluefish® (Bluefish Pharmaceuticals AB) – 

диспергиращи се в устата таблетки по 15, 30 и 45 mg (оп. по 6, 8, 30, 48, 90 и 98 бр.). 

●Mirzaten® (KRKA, d.d., Novo Mesto) – филмирани таблетки по 30 и 45 mg (оп. по 30, 60 и 90 

бр.).  ●Mirzaten Q Tab® (KRKA, d.d., Novo Mesto) – диспергиращи се в устата таблетки по 15, 

30 и 45 mg (оп. по 6, 10, 12, 14, 18, 30, 48, 50, 56 и 60 бр.). ●Remitra® („Актавис” ЕАД) – филм-

таблетки по 30 и 45 mg (оп. по 10, 14, 28 и 30 бр.). ▼Има орална бионаличност 50%, СПП 

85%, t1/2 20 до 40 h и Tmax 2 h. ▲Миртазапин е централно действащ пресинаптичен α2-блокер. 

Той засилва норадреналиновата екзоцитоза. Освен това потенцира централната 

серотонинергична медиация. Приема се, че и двата енантиомера на миртазапин притежават 

антидепресивна активност, като S(+) енантиомера блокира α2- и 5-НТ2-рецепторите, а R(-) 

енантиомера блокира 5-НТ3-рецепторите. Миртазапинът притежава също и централно Н1-

блокиращо действие, което определя неговия седативен ефект.  

Показания: Епизоди на тежка депресия. 

Рискова категория за кърмене: L3. 

Приложение: Миртазапин има t1/2β от 20 до 40 h, което го прави подходящ за еднократно 

дневно дозиране. Препоръчва се лечението да продължи поне 4 до 6 мес. след пълното 

изчезване на депресивната симптоматика. После ДД постепенно се намалява и лечението 

може да спре. Ако лечението е проведено с адекватната доза миртазапин, след 2 до 4 

седмици се получава положителен отговор. Ако този отговор е недостатъчен, предписаната 

ДД трябва да се увеличи до достигане на МДД от 45 mg. Ако след още 2 до 4 седмици няма 

положителен отговор, лечението трябва да бъде спряно. Таблетки се приемат преди лягане 

вечер. Ефективната ДД варира от 15 и 45 mg. Началната ДД обикновено е от 15 до 30 mg. 

Препаратът не трябва да с е прилага едновременно с МАОИ или по-рано от 2 седмици след 

преустановяване на лечение с тях. Пациентите трябва да бъдат предупреждавани да не 

употребяват алкохол. 

Взимодействия. При комедикация с ензимния инхибитор циметидин* оралната 

бионаличност на миртазапин може да се повиши с повече от 50%. Миртазапин потенцира 

потискащото действие на алкохола върху ЦНС и седативния ефект на бензодиазепините.  

Нежелани реакции. Миртазапин практически няма антихолинергична активност и в 

терапевтични дози (до 45 mg/24 h) не влияе върху ССС. Той може да предизвика повишение 

на апетита и т.м., сънливост, отслабване на вниманието (намаляването на дозата 

обикновено не намалява проявите на седация, но може да отслаби антидепресивния ефект); 

отоци, световъртеж; главоболие; в редки случаи – ортостатична хипотензия, мания, 

конвулсии, инсулти, тремор, миоклонус, остро потискане на функцията на костния мозък 

(еозинофилия, гранулоцитопения, агранулоцитоза, апластична анемия и тромбоцитопения), 

повишение на активността на серумните трансаминази, екзантем, парестезия. Противо-

показания: Деца, повишена чувствителност към миртазапин, хематологични заболявaния.  
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OXITRIPTAN – INN (ATC код: N06AX01)  

●Neolexan SR® (Неофарм България ЕООД) – таблетки със забавено освобождаване по 

50, 100 и 150 mg (оп. по 10 и 30 бр.). Представлява 5-хидрокситриптофан, който е 

предшественик на биогенния моноамин серотонин (5-хидрокситриптамин – 5-НТ). В САЩ, 

Канада и Великобритания се използва като ХД при депресии, а също като средство за 

потискане на апетита и при безсъние. Като антидепресивен агент окситриптан се 

предписва на възрастни най-често в доза 50 mg 3 пъти на ден. След 2 седмици ДД при 

необходимост може да се удвои. МДД триптофан за възрастни е 900 mg. При безсъние се 

препоръчва да се приемат от 50 до 300 mg окситриптан 30 до 45 min преди лягане. По 

принцип обаче първата доза окситриптан трябва да е ниска – 50 mg, защото продуктът може 

да предизвика гадене. В случай, че окситриптан се прилага по време на диета за 

отслабване, се препоръчва да се приема по 50 mg 20 min преди хранене. Независимо, че 

две клинични изследвания са показали наличието на антидепресивна активност на 

окситриптан все още липсват метанализи от мащабни добре контролинирани клинични 

изпитвания. 

 

REBOXETINE – INN (ATC код: N06AX18) 

●Edronax® (Pfizer Europe MA EEIG) – филм-таблетки 4 mg (оп. по 20 и 60 бр). Ребоксетин 

е структурно близък на ТЦА. Препоръчва се лечението на депресиите да започне с орална 

доза 4 mg 2 пъти на ден. При липса на клиничен отговор ДД може да се повиши на 12 mg. 

Препаратът е показан също при нарколепсия. В малък брой случаи ребоксетин може да 

предизвика М-холинолитични НЛР (ксеростомия, обстипация, задръжка на урина, 

тахикардия), световъртеж. При ДД > 8 mg при мъже може да се наблюдава импотенция. Той 

е относително безопасен в случай на предозиране. Повишено внимание е необходимо при 

пациенти с глаукома или retentio urinae.  

 

TIANEPTINE – INN (ATC код: N06AX14) 

●Atinepte® (Pharmaceuticals Works Polpharma SA) – филм-таблетки 12.5 mg (оп. по 28 и 30 

бр.). ●Coaxil® (Les Laboratoires Servier) – филм-таблетки 12.5 mg (оп. по 30 и 90 бр.). ●Tialera 

(Alvogen IPCo. S.àr.l) – филм-таблетки 12.5 mg (оп. по 15, 20, 28, 30, 60 и 90 бр.). ▲Tianeptine 

увеличава активността на пирамидалните клетки в хипоталамуса. Не повлиява 

холинергичната медиация. 

Показания: Големи депресивни епизоди; лека,умерена или тежка депресия. 

Приложение: Лечението започва с 12,5 mg p.o./8 h тианептин преди хранене. При ПВН, а 

също при ХБН дозата е 12,5 mg/12 h.  

Нежелани реакции: Болки в корема, повръщане, запек, ксеростомия, безапетитие, 

безсъние, сънливост, отпадналост, тахикардия, световъртеж, главоболие, тремор, суидцидни 

намерения и поведение, миалгии. Противопоказания: Комедикация с МАОИ, деца <15 г., 

бременност, кърмене. В случай на планова хирургичека операция 7 до 14 дни преди нея ДД 

постепенно се намалява и 24 до 48 h преди операцията тианептин се спира. 

 

TRAZODONE – INN (ATC код: N06AX05) 

●Trazomed® (Алапис България ЕООД) – перорален разтвор с концентрация 10 mg/ml в 

стъклен флакон с обем 120 ml (оп. 1 бр.) и по 150 mg (оп. по 20, 60 и 120 бр.). ●Trittico® 

(Анжелини Фарма България ЕООД) – таблетки с удължено освобождаване по 75 mg (оп. 30 

бр.) и 150 mg (оп. по 20, 60 и 120 бр.). ●Trittico XR® (Анжелини Фарма България ЕООД) – 

таблетки с удължено освобождаване по 150 и 300 mg (оп. по 10, 14, 20, 28 и 30 бр.). 

▲Тразодон притежава централно и периферно пресинаптично α2-блокиращо действие.  

Показания: Неврогенни, соматогенни и ендогенни депресии.  

Рисковa категория за бременност: C. 

Рискова категория за кърмене: L2. 

Приложение: Лечението започва с ДД от 150 до 200 mg, разделена в 3 орални приема. 

МДД за възрастни е 600 mg. Поради изразеното си не само централно, но и периферно 

пресинаптично α2-блокиращо действие тразодон в отделни случаи може да предизвика 

продължителен приапизъм и retento urinae, изискващи спиране на лечението. Много рядко 

при пациенти, лекувани с препарата, се установява слабо намаляване на белите кръвни 

клетки, което не изисква прекъсване на лечението. По-рядко в сравнение с ТЦА тразодон 
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може да предизвика брадикардия и ортостатична хипотензия, придружена от евентуална 

компенсаторна тахикардия. 

Взаимодействия: Тразодон потенцира ефектите на алкохол, барбитурати и други 

вещества, потискащи ЦНС. 

Нежелани реакции: Нарушения на съня (сънливост/безсъние), главоболие, чувство на 

напрегнатост, световъртеж, замаяност, объркване, екстрапрамидни нарушения, гърчове; 

гадене, повръщане, отслабване на апетита, ксеростомия , констипация/диария, хепатит; 

хипотензия, тахикардия, понякога – брадикардия; отпадналост, мускулен тремор, кожни 

обриви; приапизъм, retentio urinae. Противопоказания: Свръхчувствителност към препарата. 

 

VENLAFAXINE – INN (ATC код: N06AX16) 

●Alfaxin® 75 (Алапис България ЕООД) – капсули с удължено освобождаване 75 mg (оп. по 

10 и 30 бр.). ●Alfaxin® 150 (Алапис България ЕООД) – капсули с удължено освобождаване 

150 mg (оп. по 10 и 30 бр.). ●Alventa® (KRKA, d.d., Novo Mesto) – капсули с удължено 

освобождаване по 37.5, 75 и 150 mg (оп. по 10, 14, 28, 30 и 50 бр.). ●Deprexor ER® (Софарма 

АД) – капсули по 75 и 150 mg с удължено освобождаване (оп. по 10 и 100 бр.). ●Efectin ER® 

(Pfizer Europe MA EEIG) – капсули по 75 и 150 mg с удължено освобождаване (оп. по 28, 30 и 

100 бр.). ●Efexiva XR® (Sandoz d.d.) – капсули по 75 и 150 mg с удължено освобождаване (оп. 

по 10, 14, 28, 30, 60 и 100). ●Elify XR® (Medochemie Ltd) –  капсули по 37.5, 75 и 150 mg с 

удължено освобождаване (оп. по 20, 28, 30, 50 и 100 бр.). ●Estaq® (Ozone Laboratories BV) – 

капсули по 37.5, 75 и 150 mg с удължено освобождаване (оп. по 28 и 98 бр.). ●Ivrix® 

(Ромастру Трейдинг ЕООД) – таблетки по 37.5 и 75 mg (оп. по 10, 30 и 60 бр.). ●Lanvexin® 

(G.L. Pharma GmbH) – капсули с удължено освобождаване по 75 и 150 mg (оп. по 20, 28, 30, 

50, 60, 98 и 100 бр.). ●Laroxin SR® (Actavis Group PTC ehf.) – капсули с удължено 

освобождаване по 37.5, 75 и 150 mg (оп. по 20, 28, 30, 50, 98 и 100 бр.). ●Tifaxin SR® (Stada 

Arzneimittel AG) – капсули с удължено освобождаване по 37.5, 75 и 150 mg (оп. по 20, 28, 30, 

98 и 100 бр.). ●Venlacon PR® (Фармаконс АД) – капсули с удължено освобождаване по 75 и 

150 mg (оп. по 30 бр.). ●Velaxin® (Egis Pharmaceuticals PLC) – капсули с удължено 

освобождаване по 37.5, 75 и 150 mg (оп. по 2,14 и 30 бр.). ●Venlafectin® („Чайкафарма” АД) – 

капсули по 75 и 150 mg с удължено освобождаване (оп. по 30 бр.). ●Venlift® (Ranbaxy UK Ltd) 

– капсули с удължено освобождаване по 37.5, 75 и 150 mg (оп. по 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 

60 и 100 бр.). ▼Препаратът има ниска орална бионаличност (10%) поради бърз чернодробен 

метаболизъм до активен метаболит с t1/2 10,34,3 h. ▲Венлафаксин блокира усвояването 

(uptake I) на 5-HT и NA в ЦНС.  

Показания: Депресивни състояния, вкл. депресия, съчетана с тревожност; социално 

тревожно разстройство; генерализирано тревожно разстройство; за предотвратяване на 

релапс на депресивен синдром или поява на нови депресивни епизоди.  

Рисковa категория за бременност: C. 

Рискова категория за кърмене: L3. 

Приложение: Лечението започва със 75 mg, разделена на 2 приема по време на хранене 

(капсулите с удължено освобождаване могат да се приемат 1 път дневно). При необходимост 

ДД може да бъде повишена след една седмица до 150 mg. МДД 375 mg. При умерена степен 

на УБФ или УЧФ ДД се намалява наполовина и се назначава в 1 прием. Необходимо е 

мониториране на артериалното налягане при пациенти, които приемат венлафаксин >200 

mg/ 24 h. Той трябва да се прилага внимателно на пациенти с данни за епилепсия и трябва 

да бъде прекъснат при пациенти, развиващи гърч. Пациенти със суицидни намерения следва 

също да бъдат наблюдавани с повишено внимание по време на терапията.  

Нежелани реакции: Гадене, главоболие, безсъние, ксеростомия, сънливост, замаяност, 

астения, изпотяване, нервност, констипация, диспепсия, коремни болки, безспокойство, 

сексуална дисфункция, зрителни нарушения, вазодилатация, повръщане, тремор, 

парестезии, студени тръпки, хипертензия, палпитации, загуба на т.м., ажитация, кожен обрив, 

обратимо повишаване на чернодробните ензими и промяна в концентрацията на серумния 

холестерол; във високи дози – постурална хипотензия, конвулсии, комедикация с МАОИ.  

 

VORTIOXETINE – INN (ATC код: N06AX26) 

●Brintellix® (H. Lundbeck A/S) – филмирани таблетки по 5, 10, 15 и 20 mg (оп. по 14, 28. 56 

и 100 бр.); перорални капки 2%. ▲Антидепресант с недоизяснен механизъм на действие: 

инхибира серотониновия реъптейк в ЦНС, но освен това е пълен агонист на 5-HT1A-
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рецептори, парциален агонист на 5-HT1B-рецептори и антагонист на 5-HT3, 5-HT1D и 5-HT7-

рецептори.  

Показания: Голяма депресия при възрастни. 

Приложение: Обичайната доза е 10 mg в един орален прием. При ПНВ терапията 

започва с ДД 5 mg. Лечението продължава ≥ 6 мес.  

Нежелани реакции: Гадене в 10% от случаите (в първите 2 седмици от терапията), 

повръщане, диария, серотонинов синдром, сърцебиене, промени в артериалното налягане, 

фебрилитет, потене, мускулна скованост, повишена склоннност към кървене (особено на 

фона на терапия с орални антикоагуланти или НСПВЛ), хипомания, хипонатриемия (с 

главоболие, нарушена концентрация на вниманието, конфузия, паметови смущения). 

Противопоказания: Комедикация с МАОИ. 

 

N06B Психостимуланти и ноотропни лекарства  
 

N06BA Адреномиметици с централно действие 
 

ATOMOXETINE – INN (ATC код: N06BA09) 

●Atominex® (Zentiva k.s.) – капсули по 18, 25, 40, 80 и 100 mg  (оп. по 7, 14, 28, 30, 56 и 60 

бр.). ●Atomoxetine Actavis® (Actavis Group PTC ehf.) – капсули по 10, 18, 25, 40, 80 и 100 mg  

(оп. по 28, 30, 56 и 60 бр.). ▼Атомоксетин има орална бионаличност от 63 до 94%, СПП 98% 

и елиминационен полуживот 3,6 при бързите и 21 h при бавните метаболизатори. 

Последните включват 7% от представителите на кавказката популация. Основният ензим, 

метаболизиращ този продукт, е CYP2D6. Екскретира се с урината под форма на глюкуронид. 

▲Атомоксетин е мощен селективен норадреналинов реъптейков инхибитор (SNARI).  

Показания: Синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност при деца над 6 г. и 

юноши като част от комплексна цялостна програма. Продуктът е показан и при възрастни, ако 

наличието на същия синдром е потвърдено още в детството. 

Приложение (1) При деца и юноши с т.м. <70 kg лечението стартира с ДД 0,5 mg/kg в 

един орален прием. След 7 дни ДД се повишава до 1,2 mg/kg в един прием. Не са установени 

допълнителни ползи от ДД по-високи от 1,2 mg/kg. (2) При деца и юноши с т.м. >70 kg 

атомоксетин се прилaга в същите ДД както при възрастни, като обикновено в първите 7 дни 

се започва с ДД 40 mg орално. Препоръчваната ПД е 80 mg дневно. МДД за възрастни е 100 

mg. 

НЛР при деца: Главоболие (в 19% от случаите), отслабване на апетита (16%), болка в 

корема (18%); в 10 до 11% – гадене, повръщане и сънливост; отпадналост, летаргия; 

приапизъм. Поради промените в симаптиковия тонус са възможни: повишение на 

артериалното налягане (в около 10% от случаите), тахикардия (10%), но също – 

ортостатична хипотония (0,2%) и синкоп (0,8%). Противопоказания: Свръхчувствителност 

към атомоксетин, комедикация с МАОИ, тесноъгълна глаукома, феохромоцитом, тежки СС 

или мозъчно-съдови нарушения, деца под 6 г.  

 

METHYLPHENIDATE – INN (ATC код: N06BA04) 

●Concerta® (Johnson & Johnson D.O.O.) – таблетки 18 mg с удължено освобождаване (оп. 

по 20 и 30 бр.). ●Medikinet® (Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co.KG) – таблетки по 5, 10 и 

20 mg (оп. по 28 и 30 бр.). ●Medikinet MR® (Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co.KG) – 

капсули по 5, 10, 20, 30 и 40 mg с удължено освобождаване (оп. по 28 и 30 бр.). 

●Methylphenidate Actavis® (Actavis Group PTC ehf.) – таблетки от 18, 27, 36 и 54 mg с 

удължено освобождаване (оп. по 28, 30 и 100 бр.). ▲Метилфенидат е рацемична смес от L- и 

D-изомери, като последният изомер е фармакологично по-активен от първия. Предполага се, 

че метилфенидат блокира връщането на NA и DA в пресинаптичните неврони на мозъка и 

повишава освобождаването на тези биогенни моноамини в екстраневроналното 

пространство на ЦНС. С това може да се обясни мекият психостимулиращ и известен 

ноотропен ефект на препарата, които продължават до 12 h.  

Показания: Метилфенидат се използва като част от цялостна програма за лечение на 

разстройство с дефицит на вниманието и хиперактивност при деца над 6 г. и юноши. 

Диагнозата трябва да е поставена в съответствие с указанията на МКБ-10 и да се основава 

на задълбочена анамнеза и оценка на пациента. Адекватната диагноза изисква използване 

на медицински и специфични психологични, образователни и социални ресурси. 
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Способността за обучение може да бъде или да не бъде увредена. Употребата на 

метилфенидат трябва да се ограничи само до деца, които се нуждаят от лекарствен продукт 

в продължение на целия ден, след като той е бил приет сутринта.  

Рискова категория за бременност: C. 

Рискова категория за кърмене: L3. 

Приложение: Препоръчителната доза метилфенидат е 18 mg на ден, сутрин. МДД е 54 

mg. Ако не се наблюдава клинично подобрение след адекватно дозиране в продължение на 

30 дни, приемът трябва да се прекрати. 

Нежелани реакции: Главоболие (в 26%), анорексия (14%), безсъние (14%), гастралгия 

(12%), хипертензия, тахикардия, стенокардни пристъпи, гадене и/или повръщане, 

ксеростомия, диспепсия; намаляване на т.м.; мускулни крампи на краката; замаяност, 

сънливост, мравучкания, тикове, говорни нарушения, световъртеж; тревожност, депресия, 

враждебност, емоционална лабилност, апатия, объркване, халюцинации, гърчове, 

нарушения на съня, абнормно мислене, суицидни опити; засилена кашлица, епистаксис; 

кожни обриви; диплопия; често уриниране, хематурия; левкопения, тромбоцитопения. 

Противопоказания: Свръхчувствителност към метилфенидат или някое от помощните 

вещества на метилфенидат; пациенти с изразена тревожност и напрежение (тъй като 

метилфенидат може да засили тези симптоми), глаукома; анамнеза или диагноза за синдром 

на Tourette; хипертиреоидизъм; тежка angina pectoris; тежка АХ; тежка депресия, анорексична 

невроза, психотични симптоми или суицидни тенденции (метилфенидат може да влоши тези 

симптоми); лекарствена зависимост или хроничен алкохолизъм; комедикация с МАОИ (вкл. 

14 дни след спиране на приемането им, тъй като метилфенидат може да провокира 

хипертонични кризи); бременност; възрастни пациенти. 

 

MODAFINIL – INN (ATC код: N06BA07)  

●Aspendos® (Medochimie Ltd) (не е в наличност) – таблетки 100 mg с удължено 

освобождаване (оп. по 20, 30, 50 и 60 бр.). ▲Притежава психостимулираща активност. Не 

повлиява значимо централните моноаминоергични рецептори. Механизмът му на действие е 

неизяснен. 

Показания: Прекомерна сънливост у възрастни, свързана с нарколепсия или каталепсия. 

Диагностицирането на разстройството на съня се извършва съгласно съответната между-

народна класификация (ICSD2), възприета за подобни случаи. 

Приложение: Препоръчваната начална ДД за възрастни е 200 mg модафинил орално. Тя 

може да бъде приета еднократно сутрин или разделена на две ЕД – съответно по 100 mg 

сутрин и на обед. МДД е 400 mg. Не е изследвана дългосрочната терапевтична ефективност 

на модафил за период по-голям от 9 седмици, както и при пациенти с ХБН. При болни с ЧН и 

ПНВ дозата се понижава с 50%. 

Нежелани реакции: Замъглено зрение, замаяност, кожни обриви, затруднено дишане и 

оток на лицето, промени в настроението и мисленето, агресивност, разсеяност, обърканост, 

усещане за прекомерно щастие и загуба на връзката с реалността, депресия, суицидни 

мисли и поведение, главоболие, астения, ритъмни нарушения, ксеростомия, безапетитие, 

запек или диария, скованост и/или изтръпване на крайниците, повишени чернодробни 

ензими, безсъние. Противопоказания: Данни за свръхчувствителност към модафинил; 

неконтролирана АХ; сърдечна аритмия, лактазен дефицит, шофиране. 

 

N06BC Ксантинови производни 
 

CAFFEINE – INN (ATC код: N06BC01)  

●Coffeinum purum* – прах. ●Coffeinum-Natrio benzoicum – разтвор 20% 1 ml. ▼Кофеин е 

алкалоид с pKb 0,8, поради което се резорбира бързо и във висока степен още в стомаха. 

Неговият t1/2 e 4–5 h. Метаболизира се под влияние на ензима ксантиноксидаза, без да се 

превръща в пикочна киселина. Затова препарати и напитки, съдържащи кофеин, могат да се 

приемат и от болни от подагра. ▲Психостимулиращият ефект на кофеина се дължи на пряко 

възбуждащо действие върху кората на главния мозък и ретикуларната формация. Той е 

по-силен при слаб тип нервна система и състояние на изразена умора. В по-високи дози  

кофеинът увеличава контрактилета на скелетните мускули, защото повишава 

освобождаването на калциеви йони от ендоплазматичния ретикулум и освен това улеснява 
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екзоцитозта на ACh в нервно-мускулите синапси. В резултат умората отслабва и мускулната 

активност се повишава.  

Неговата аналептична активност (активирането на дихателния и съдодвигателния 

център в продълговатия мозък) се проявява също от от високи дози. Кофеинът стимулира 

сърдечната дейност и разширява коронариите, но едновременно с това засилва 

кислородната консумация в миокарда (злокачествен коронародилататор). Разширява 

съдовете на бъбреците и скелетните мускули, а свива коремните и мозъчните. Той 

действа бронхоспазмолитично, тъй като потиска фосфодиестеразата и води до 

натрупване на неразграден цАМФ в гладкомускулните клетки на бронхите. Според някои 

клинични наблюдения прекратяването на консумацията на кафе у пациенти с 

хиперхолестеролемия може да доведе до понижаване плазмените нива на холестерол. 

Това вероятно се дължи на намаляване количеството на цАМФ в мастоцитите и потискане на 

липолизата. Кофеинът стимулира стомашната секреция и понякога се използва като 

диагностичен тест (кофеинова проба). Има слаба диуретична и известна афродизиачна 

активност (вероятно с централен механизъм).  

Показания: Респираторна депресия, свърана с предозиране на потискащи ЦНС средства, 

вкл. остро алкохолно отравяне, барбитурова интоксикация  и др.; симптоматично 

облекчаване на цефалгия след спинална пункция.  

Рисковa категория за бременност: B; C (при консумация > 7–8 кафета дневно). 

Рискова категория за кърмене: L2. 

Приложение: Чистият кофеин се прилага орално под формата на прах в ДД от 25 до 100 

mg. Той е по-трудно разтворим във вода, за разлика от двойните му соли. Coffeinum-Natrio 

benzoicum се инжектира подкожно, мускулно или венозно в доза 200–300 mg. МЕД 500 mg, 

МДД 1000 mg. 

Взаимодействия: Кофеинът потенцира действието на аналгетиците при главоболие, 

защото улеснява проникването им в мозъка и влиза в състава на много аналгетични 

препарати (Aceffein, Benalgin, Paracofdal). Той се комбинира често с ерготамин в състава на 

антимигренозни препарати (например Coffergamin).  

Нежелани реакции: При консумация на кофеин в ДД над 350–400 mg e налице 

злоупотреба (abusus). Наблюдавани са алергични реакции, свързани с консумацията на чай 

и кафе. Кофеинът преминава диаплацентарно. В много високи дози при опити с мишки той 

проявява тератогенен ефект. Приемането на кафе в големи количества (над 5 чашки на 

ден) по време на бременността увеличава риска от развитие на спонтанни аборти, 

преждевременни раждания, раждане на деца с ниска т.м. Значителна част от кофеина се 

екскретира непроменен с майчиното мляко и може да предизвика безсъние, тахикардия и 

безспокойство у кърмачето. Противопоказания: Безсъние, повишена нервна възбудимост, 

високостепенна АХ, нарушения в системната циркулация, сърдечни ритъмни нарушения, 

пептична язва, глаукома, повишена чувствителност към кофеин, недоносени деца.  

 

GINSANA* (Pharmaton SA) – капсули 100 mg в стъклени флакони (оп. 30 и 60 бр.). 

Фитопродуктът е получен от корените на жен-шен (Panax Ginsengi). Той съдържа над 200 

различни идентифицирани субстанции, но фармакологичната му активност се свързва главно 

с гинзенозиди, гликони, полизариди и полиацетилени. Ginsana повишава съдържанието на 

DA, NA и 5-HT в мозъка. Намалява концентрацията на млечна киселина в мускулите. 

Повишава умствения и физическия капацитет и издържливост. Препоръчва се при случаи 

на слабост, изтощение, умора, намалена концентрация на вниманието, отслабване на 

имунната система. На възрастни и деца над 12 г. се предписва в ДД 2 капсули – по 1 капсула 

сутрин след закуска и 1 капсула след обяд, с малко течност. Много рядко са наблюдавани 

леки и преходни НЛР: гадене, епигастралгия, диария, безсъние, в единични случаи – кожни 

алергични прояви. Има PRC L3. 

 

N06BX Други психостимуланти и ноотропни лекарства  
 

CEREBROLYSIN® (ATC код: N06BX00) (Ever Neuro Pharma GmbH) – разтвор за инжектиране и 

инфузия с концентрация 215,2 mg/ml в ампули по 1 ml (оп. 10 бр.), 5 ml (оп. 5 бр.) и 10 ml (оп. 

5 бр.). ▲Продукът е получен от свински мозък. Съдържа 15% нискомолекулни пептиди и 

85% свободни аминокиселини. Протеолитичната пептидна фракция на Церебролизин 

стимулира клетъчната диференциация, поддържа функцията на невроните и засилва 
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защитните и възстановителните механизми на ЦНС. Церебролизин повлиява пряко и 

благоприятно невроналната и синаптичната пластичност, поради което подобрява 

обучението. Той намалява размерите на ИМИ, потиска образуването на оток, стабилизира 

микроциркулацията, увеличава преживяемостта. Наблюдавани са положителни резултати и 

при експериментални модели на болест на Alzhemer. Освен това Церебролизин увеличава 

енергийните възможности на мозъка, като увеличава глюкозния транспорт от периферията 

към мозъка. Невротофичната активност на продукта продължава до 24 h след 

еднократното му приложение.  

Показания: Органични, метаболитни и невродегенеративни заболявания (главно 

деменция от алцхаймеров тип), ИМИ, черепно-мозъчни травми, постоперативни травми на 

ЦНС, commotio cerebri.  

Приложение: Еднократно може да се прилагат дози до 50 ml. Оптималният терапевтичен 

курс  продължава 10 до 20 дни. ЕД до 10 ml Cerebrolysin може да се инжектира мускулно; 

дози до 10 ml се въвеждат венозно без разреждане, а дози от 11 до 50 ml се инфузират 

бавно венозно, след разреждане с физиологичен разтвор, разтвор на Рингер или 5% 

глюкоза. Препоръчват се следните ЕД: (1) при органични и метаболитни заболявания на 

главния мозък  и деменция – от 5 до 30 ml; (2) при ИМИ – 10 до 50 ml; (3) след 

черепномозъчни травми – 10 до 50 ml; (4) при деца – от 1 до 2 ml.  

Взаимодействия: Възможна е едновременната употреба на витамини и СС лекарства, но 

трябва да се избягва смесването им в една и съща спринцовка с Cerebrolysin. Препартът не 

трябва да се смесва с балансирани аминокиселинни разтвори по време на инфузия. При 

комедикация с МАОИ се препоръчва намаляване на ДД на антидепресанта.  

Нежелани реакции: Алергични прояви (много рядко – сърбеж, втрисане, главоболие, 

задух, болки в поясната или шийната област); анорексия; възбуда (агресивност, безсъние, 

обърканост), замаяност, grand mal; сърцебиене или сърдечна аритмия (при бързо i.v. 

инжектиране); диспепсия, диария или констипация, повръщане; зачервяване и парене в 

мястото на инжектиране. Противопоказания: Свръхчувствителност към продукта, 

епилепсия, тежка БН. 

 

CITICOLINE – INN (ATC код: N06BX06) 

●Somazina® (Ferrer International S.A.) – инжекционни разтвори по 500 mg/4 ml и 1000 mg/4 

ml в ампули (оп. по 5 бр.); перорален разтвор 100 mg/4 ml в стъклена бутилка с обем 30 ml 

(оп. 1 бр.). ●Trausan® (Faes Farma S.A.) – перорален разтвор 1000 mg/10 ml в сашета (оп. 10 

и 30  бр.). ▲Цитиколин стимулира биосинтеза на структурните фосфолипиди в невроналните 

мембрани. Подобрява тяхното функциониране и това на йонните помпи и рецептори и 

улеснява провеждането на нервните импулси. Освен това благоприятства реабсорбцията на 

мозъчния оток. Цитиколин намалява образуването на свободни радикали, задържа 

апоптозата и стимулира синтеза на ACh. При пациенти с мозъчни травми ускорява 

възстановителния процес и намалява продължителността и интезитета на посткомоцинния 

синдром. Подобрява вниманието и действа благоприятно на амнезията и когнитивните 

неврологични смущения. Отличава се с ниска токсичност и много рядко проявява НЛР.  

Показания: Неврологични и когнитивни нарушения, свързани с мозъчно-съдови 

инциденти или травми в остра и подостра фаза.  

Приложение: Препоръчителната ДД цитиколин за възрастни варира от 500 до 1000 mg. 

Тя може да се приложи мускулно, бавно венозно (за 3–5 min), венозно капково със скорост на 

вливане от 40 до 60 к/min и дори орално. (1) При нарушения на съзнанието, дължащи се на 

остра форма на мозъчен инсулт цитиколин се инжектира в доза 1 g 1 или 2 пъти на ден в 

продължение на 14 дни. Приложението му трябва да започне възможно най-скоро след 

получаване на инсулта. (2) При мозъчно-съдови нарушения се препоръчва доза 1 g 1 или 2 

пъти на ден в продължение на 4 седмици, a oт 5-та до 8-та седмица се преминава на 500 

mg/24 h. (3) Цитиколин е ефективен и при орално приложение. За целта съдържанието на 1 

ампула се поглъща директно или в около 120 ml вода. Пероралният разтвор може да се 

приеме неразреден или разреден в около 120 ml вода. При наличие на вътремозъчен 

кръвоизлив цитиколинът не трябва да се прилага в ДД по-голяма от 1 g при много бавна 

венозна инфузия (30 к/min). Опитът с деца е все още силно ограничен. По преценка на 

лекаря обаче препаратът може да бъде използван. 
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Взаимодействия: Цитиколин може да се прилага едновременно с хемостатици, с 

намаляващи вътречерепното налягане лекарства и с инфузионни разтвори. Той засилва 

ефектите на лекарства, съдържащи леводопа.  

Нeжелани реакции (с честота под 1/10 000): Главоболие, световъртеж, халюцинации, 

хипертензия или хипотензия, задух, гадене, повръщане, диария, кожен еритем, сърбеж, 

обрив, оток в областта на инжектиране. Противопоказания: Свръхчувствителност към 

цитиколин, повишен парасимпатиков тонус, комедикация с меклофеноксат. 

 

IDEBENONE – INN (АТС код: N06BX13) 

●Raxone® (Santhera Pharmaceuticals GmbH) – филмирани таблетки 150 mg в бутилки (оп. 

150 бр.). ▲Идебенон действа антиоксидантно. Той възстановява митохондриалната 

функция и осигурява енергийно невроните в окото. 

Показания: Зрително увреждане при юноши и възрастни с наследствена оптична 

невропатия на Лебер (LHON). 

Приложение: Препоръчваната доза е 300 mg/8 h орално. 

Нежелани реакции: Назофарингит, кашлица, диария (лека до умерена), спиналгия. 

 

MEMOSTORE® (Екофарм Груп АД) – капсули (30 бр.). ХД, съдържаща цитидин, уридин, 

глутамин, пантотенова киселина и желязо. Улеснява въстановяването на паметта и 

обучението. Подобрява концентрацията на вниманието. При възрастни се приема по 2 

капсули на ден сутрин по време на хранене в продължение поне на 2 мес. 

 

MECLOFENOXATE – INN (ATC код: N06BX01) 

●Centrophenoxin® (не е в наличност) (Sopharma AD) – прах 250 mg за приготвяне на 

инжекционен разтвор в ампули с обем 10 ml плюс 10 ml разтворител – стерилна вода за 

инжекции в ампули (оп. по 5 бр.). ▲Меклофеноксат притежава невропротективен ефект 

при състояния на хипоксия на мозъка и увеличава неговите енергетични резерви. 

Подобрява функционалната способност на коровите клетки. Има също психостимулиращ 

ефект.  

Показания: Травматичен шок, постоперативни смущения в съзнанието, кома, олигоф-

рения, деменция, енцефалопатия, шизофрения, депресия, психомоторна потиснатост, 

хроничен алкохолизъм, болест на Паркинсон, неврити, полиневрити, diabetes insipidus, 

enuresis nocturna.  

Приложение: Инжектира се подкожно, мускулно или венозно в ДД 250 mg. Съдържимото 

на ампулите се разтваря ex tempore в 10 ml стерилна вода за инжекции.  

Нежелани реакции: Рядко (по-често при ПНВ) – цефалгия, възбуда, агресивност, 

нарушение в съня; кожни алергични реакции; СЧ смущения. При пациенти с параноидна и 

халюцинаторна симптоматика меклофеноксат може да влоши състоянието. Противо-

показания: Свръхчувствителност към меклофеноксат; инфекции на ЦНС; епилепсия; 

неврози с напрегнатост и фобии; бъбречна и/или чернодробна инсуфициенция. 

 

PHEZAM® (ATC код: N06BX03) („Актавис” ЕАД) – капсули(оп. по 10 и 60 бр.). В 1 капсула се 

съдържа: 400 mg пирацетам (ноотропно средство) и 25 mg цинаризин (церебрален 

вазодилататор). На възрастни се предписва орално в доза 1 до 2 капсули/8 h при МСБ, след 

прекаран инсулт; травматична болест на мозъка, инфекции, интоксикации, вестибуларни 

нарушения – мениеров синдром, световъртеж, нистагъм, фамилна наследствена атаксия, 

психогенни разстройства с нарушена концентрация на вниманието, бърза уморяемост и др. 

 

PIRACETAM – INN (ATC код: N06BX03) 

●Lucetam® (Egis Pharmaceuticals PLC) – инфузионен разтвор 1000 mg/5 ml и 3000 mg/15 ml 

в ампули (оп. по 4 и 20 бр.); филм-таблетки по 400 mg (оп. 60 бр.); 800 mg (оп. по 30 и 60 бр.) 

и 1200 mg (оп. по 20 и 60 бр.). ●Nootropil® (Union Chimique Belgé Pharma SA) – инжекционен 

разтвор  3 g/15 ml в стъклени ампули (оп. по 4, 6, 12 и 20 бр.); филм-таблетки по 800 mg с 

делителна черта и 1200 mg с делителна черта (оп. по 30, 60 и 100 бр.); гранули 5 g за 

перорален разтвор, съдържащи 2400 mg пирацетам в сашета (оп. по 10, 20, 30, 50 и 100 бр.); 

перорален разтвор с концентрация 200 mg/ml в стъклен флакон с вместимост 60 ml (оп. 1 

бр.). ●Piracebral® (Hexal AG) – филм-таблетки по 800 и 1200 mg (оп. по 30, 60 и 120 бр.). 

●Piracetam Adipharm® (Адифарм ЕАД) – прах от 1200 и 2400 mg в сашета за приготвяне на 
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перорален разтвор (оп. по 10, 20, 30, 60 и 100 бр.). ●Piracetam AL® (Aliud Pharma GmbH) – 

филм-таблетки по 800 и 1200 mg (оп. по 30, 60 и 120 бр.). ●Piracetam Chemax Pharma® 

(Химакс Фарма ЕООД) – прахообразна субстанция по 1200 и 2400 mg за приготвяне на 

перорален разтвор  в сашета (оп. по 20 бр.); капсули по 400 mg (оп. 60 бр.) и 800 mg (оп. 30 

бр.). ●Pyramem® („Актавис” ЕАД) – капсули 400 mg (оп. 60 бр.); филм-таблетки по 400 mg (оп. 

40 бр.) и 800 mg (оп. 20 бр.). ●Pyraminol® (Софарма АД) – филмирани таблетки по 400 mg 

(оп. по 10 и 40 бр.) и 800 mg (оп. по 20 и 60 бр.);  гранули по 1200 и 2400 mg за приготвяне на 

перорален разтвор в сашета (оп. по 10, 20 и 30 бр.); инжекционен разтвор 1000 mg/5 ml в 

ампули (оп. по 10 и 50 бр.).  ▼Пирацетам има СПП 98,50,2% и t1/2 488 h. ▲Пирацетам 

облекчава хемисферното и междухемисферното пренасяне на информация. Увеличава 

поносимостта на мозъка към хипоксия. Подобрява запаметяването. Улеснява цифровата, 

логичната и асоциативната памет и визуалната репродуктивност. Стимулира биосинтеза на 

АТФ в ЦНС, а като циклизиран конформер на ГАМК вероятно улеснява и ГАМК-ергичната 

медиация. Засилва обмяната на фосфолипиди в ЦНС. Благоприятният му ефект върху 

процесите на стареене се свързва с коригиращо влияние върху протеиновия биосинтез.  

Показания: Нарушения в кръвоснабдяването и обмяната на мозъка, черепно-мозъчни 

травми, оперативни интервенции, мозъчен инсулт, алкохолизъм, кома, олигофрения, болест 

на Alzheimer, имипраминова интоксикация.  

Приложение. Пирацетамът се приема орално в доза 800 mg/8 h в продължение на 8–12 

седмици. ПД е 400 mg/8 h. При тежки случаи лечението може да продължи от 6–12 мес. При 

черепно-мозъчни травми у възрастни с промени в съзнанието, алкохолен делир и коматозни 

състояния пирацетам се инфузира венозно в ДД 3–12 g. В по-ниски дози може да се 

инжектира и мускулно. МДД пирацетам за възрастни е 12 g. При деца МДД пирацетам е 1,2 g.  

Нежелани реакции: Рядко – агресивност, сексуална възбуда (при органични деменции), 

повръщане; понякога – нарушения на съня (ако препаратът се приема след 4 h след обeд). 

Противопoказания: Първите 3 гестационни месеца, тежки УБФ и/или УЧФ, ажитирана 

депресия. 

 

VINPOCETINE – INN (ATC код: N06BX18) 

●Cavinton® (Gedeon Richter PLC) – инфузионен разтвор 10 mg/2 ml в ампули (оп. 10 бр.) и 

таблетки 5 mg (оп. по 25 и 50 бр.). ●Cavinton Forte® (Gedeon Richter Plc.) – таблетки 10 mg 

(оп. по 10, 30, 45, 60 и 90 бр.). ●TevaCetine® ("Тева Фармасютикълс България" ЕООД) – 

таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 10, 20, 25, 30, 40, 50 и 60 бр.). ●Vicetin® (Софарма АД) – 

таблетки по 5 mg (оп. по 10 и 50 бр.) и 10 mg (оп. по 10, 30 и 90 бр.); инфузионен разтвор 10 

mg/2 ml в ампули (оп. 10 и 100 бр.). ●Vinpocetine Covex® (Covex S.A.) – таблетки 5 mg (оп. по 

25 и 50 бр.). ▲Винпоцетин е етилов естер на аповинкаминовата киселина, получена от 

растението зимзелен (Vinca minor L.). Той има слаб хипотензивен и значителено по-силен съ-

доразширяващ ефект, особено върху мозъчните съдове. Повишава мозъчния кръвоток, 

потиска тромбоцитната агрегация и освен това има антихипоксичен ефект. Винпоцетин 

увеличава плазмените концентрации на аденозин. Възстановява енергетичните резерви на 

мозъка, като повишава АТФ в мозъчната тъкан. Действа невропротективно посредством 

блокиране на NMDA- и AMPA-глутаматергичните рецептори. Увеличава проникването и 

изразходването на глюкоза и кислород в мозъчната тъкан. Понижава патологично 

увеличения вискозитет на кръвта. Благоприятно и комплексно повлиява основните 

патогенетични механизми на асимптомните исхемични нарушения в кръвооросяването на 

мозъка. Предотвратява исхемичните невронални лезии, възникващи поради критично 

намалената мозъчна перфузия. Предотвратява също развитието на оксидативен стрес. 

Показания: Нарушения в кръвооросяването на мозъка, свързани с атеросклероза, АХ, 

травми, прекаран мозъчен инсулт, ендартериит; главоболие, афазия, апраксия, 

дегенеративни изменения в съдовете на макулата, намаление на слуха при ПНВ.  

Приложение. Винпоцетин се прилага орално след хранене в доза 5–10 mg/8 h. МДД за 

възрастни е 60 mg p.o. При тежки церебрални нарушения в кръвооросяването винпоцетинът 

може да се приложи под форма на i.v. капкова инфузия. Началната ДД е 20 mg. За целта към 

500 или 1000 ml инфузионен разтвор се добавят 10 mg винпоцетин. МДД винпоцетин за 

възрастни i.v. инфузионно е 1 mg/kg.  

Нежелани реакции: Артериална хипотензия, тахикардия, екстрасистолия; нарушения в 

съня, главоболие, световъртеж, отпадналост; повдигане, повишена стомашна киселинност, 

абдоминални болки; кожни обриви. Противопоказания: Бременност, кърмене; комедикация 
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с хепарин; остра фаза на хеморагичен мозъчен инсулт; тежки ритъмни нарушения, тежка 

форма на ИБС; повишена чувствителност към препарата. 

 

N06C Психолептици и психоаналептици в комбинация 
 

N06CA Антидепресанти в комбинация с психолептици 
 

DEANXIT® (ATC код: N06CA02) (Lundbeck Export A/S) – обвити таблетки (оп. 100 бр.), 

съдържащи по 0.5 mg флупентиксол и 10 mg мелитрацен. ▲Флупентиксол е тиоксантенов 

невролептик с известна антидепресивна активност, а мелитрацен е антидепресант с активи-

ращо действие.  

Показания: Депресии (вкл. у алкохолици и наркомани), тревожност, апатия.  

Приложение: От 1 до 2 таблетки сутрин и обед. При ПНВ се назначава само сутрин по 1 

таблетка. ПД е 1 таблетка сутрин.  

Нежелани реакции: Атропиноподобни прояви, преходно безспокойство, безсъние; 

потенциране действието на алкохола и лекарства, потискащи ЦНС. Противопоказания: 

Комедикация с МАОИ; глаукома; ДХП, епилепсия; бременност. 

 

N06D Лекарства против деменция 
 

N06DA Обратими холинестеразни блокери 
 

DONEPEZIL – INN (ATC код: N06DA02) 

●Alzepil® (Egis Pharmaceuticals PLC) – филм-таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 28 и 56 бр.). 

●Alzepil ODT* (Egis Pharmaceuticals PLC) – орално дисперсибилни таблетки по 5 и 10 mg (оп. 

по 28, 30, 56 и 60 бр.). ●Aricept® (Pfizer Europe MA EEIG) – филм-таблетки по 5 и 10 mg (оп. 

по 28 бр.). ●Aripezile® (Адифарм ЕАД) – филм-таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 10 и 30 бр.). 

●Cognezil® (Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.) – филм-таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 7, 10, 14, 

28, 30, 50, 56 и 60 бр.). ●Cognezil ODT® (Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.) – диспергиращи се в 

устата таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 7, 10, 14, 28, 30, 50, 56 и 60 бр.). ●Darizol® (Ромстру 

Трейдинг ЕООД) – диспергиращи се в устата таблетки по по 5 и 10 mg (оп. по 7, 14 и 28 бр.). 

●Donecept® („Актавис” ЕАД) – филм-таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 10, 14, 28 и 30 бр.). 

●Donectil® (ICN Poland Rzeszów S.A.) – филм-таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 7, 10, 14, 28 и 30 

бр.). ●Donepezil Accord® (Accord Healthcare Ltd) – филм-таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 7, 28, 

30, 56 и 60 бр.). ●Donepezil LHP® (LaborMedPharma S.A.) – филм-таблетки по 5 и 10 mg (оп. 

по 14, 28 и 56 бр.). ●Donepezil Sanоvel® (Sanovel Holding B.V.) – филм-таблетки по 5 и 10 mg 

(оп. по 7, 14, 28, 30, 56 и 60 бр.). ●Donesyn® (Synthon BV) – филм-таблетки по 5 и 10 mg (оп. 

по 7, 14, 28, 30, 56 и 60 бр.). ●Yasnal® (KRKA, d.d., Novo Mesto) – филм-таблетки по 5 и 10 mg 

(оп. по 28, 30 и 50 бр.). ●Yasnal Q-Tab® (KRKA, d.d., Novo Mesto) – ородиспергиращи се 

таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 28, 30 и 50 бр.). ▼Има t1/2 2 min. ▲Блокира обратимо 

ацетилхолинестеразата предимно в централномозъчните холинергични синапси.  

Показания: Симптоматично лечение на леки до средно тежки форми на деменция на 

Alzheimer.  

Рисковa категория за бременност: C. 

Рискова категория за кърмене: L3. 

Приложение: По 5 mg/24 h. В продължение на 4–6 седмици ДД може да се повиши до 10 

mg. ДД се приема еднократно вечер преди лягане. Подобна схема се използва и при болни с 

БН. Не се препоръчва прилагането на донепезил при деца. 

Нежелани реакции (<10% от случаите): Главоболие, диария, синкоп, болки в гърдите, 

отпадналост, безсъние, замаяност, депресия, сомнолентност, анорексия, повръщане, 

намаляване на т.м., полиурия, мускулни крампи, артрит, контузии; при предозиране – 

холинергични кризи (повръщане, хиперсаливация, хиперхидроза, брадикардия, хипотензия, 

колапс, гърчове, мускулна слабост и exitus, ако бъде въвлечена дихателната мускулатура). 

Острото отравяне се лекува с атропин (започва се с 1–2 mg i.v.). Противопоказания: 

Свръхчувствителност към активното вещество, пиперидинови производни или някое от 

помощните вещества (лактоза, хипромелоза, жълт железен оксид). 

 

GALANTAMINE – INN (ATC кодове: N06DA04 и N07AA00) 
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●Galantagamma® (Woerwag Pharma GmbH & Co.KG) – капсули по 8, 16 и 24 mg с 

удължено освобождаване (оп. по 28, 30, 56 и 84 бр.). ●Galantamine Teva* (Тева 

Фармасютикълс България ЕООД) – капсули по 8 и 16 mg с удължено освобождаване (оп. по 

7, 28, 30 и 84 бр.). ●Galsya SR® (KRKA, d.d., Novo Mesto) – капсули по 8, 16 и 24 mg с 

удължено освобождаване (оп. по 10, 14, 28, 30, 56 и 84 бр.). ●Gazylan® (Pharmathen S.A.) – 

капсули по 8, 16 и 24 mg с удължено освобождаване (оп. по 7, 10, 14, 28, 30, 56, 60 и 84 бр.). 

●Nivalin® (Софарма АД) – инжекционен разтвор по 1 mg/1 ml 2.5 mg/1 ml, 5 mg/1 ml и 10 mg/1 

ml в ампули (оп. по 10 и 100 бр.); таблетки по 5 mg (оп. по 10, 20 и 60 бр.) и 10 mg (оп. 20 бр.). 

Галантамин се произвежда под форма на бромидна сол на алкалоид, изолиран от някои 

видове кокиче, сем. Amaryllidaceae – Galanthus nivalis var. gracilis, Galanthus Woronowi A. Los, 

Leucojum aestivum L. Той е производно на фенантредина. Широкoмащабно фармакологично 

изследване на галантамина у нас и в Русия за първи път е проведено от проф. д-р Д. Пасков 

(1914–1986). ▲Галантаминът е обратим инхибитор на холинестеразата с t1/2 5 h. Той има 

по-висока активност към ацетилхолинестеразата, отколкото към псевдохолинестеразата. Под 

негово влияние в тъканите се натрупва ендогенен ацетилхолин, на което се дължат 

неговите непреки холиномиметични ефекти.  Галантамин улеснява провеждането на 

нервните импулси в холинергичните синапси на ЦНС, ВНС и нервно-мускулния синапс. 

Действа антагонистично спрямо недеполяризиращите (конкурентни) миорелаксанти. В това 

отношение има предимство пред другите антихолинестеразни средства поради по-голяма 

терапевтична ширина и относително по-слаб М-холиномиметичен ефект. В сравнение с 

неостигмин той има по-слабо, но по-продължително антихолинестеразно действие, поради 

което при използването му като антикурарно средство не се предизвиква рекураризация. 

Подобно на другите антихолинестеразни средства галантаминът потенцира действието на 

деполяризиращите миорелаксанти (суксаметоний и др.). Като третично азотно съединение за 

разлика от кватернерните амбеноний*, дистигмин*, неостигмин* и пиридостигмин, галантамин 

преминава ХЕБ и засилва възбудните процеси в ЦНС и рефлекторните центрове на 

гръбначния мозък. Възбужда дихателния център освен по централен още и по рефлекторен 

път чрез синокаротидната и аортната рефлексогенна зона. Поради сходство в химическата 

структура галантаминът има известно антагонистично действие по отношение потискащия 

ефект на морфина върху дихателния център. Галантаминът повишава тонуса и 

перисталтиката на гладката мускулатура на СЧТ, пикочните и жлъчните пътища. 

Предизвиква и засилва маточните контракции. При накапване на галантамин в окото под 

форма на 1% водни разтвори зеницата се свива и ВОН се понижава без рязко изразен 

спазъм на акомодацията.  

Показания: Неврология – полиомиелит (непосредствено след преминаване на 

фебрилния период, както и във възстановителния и остатъчния период), неврити, миопатии, 

миастения, прогресивна мускулна дистрофия, ДЦП, парализа на pl. brachialis у новородени, 

enuresis nocturna, резидуални парези след мозъчен кръвоизлив, невралгия на n. trigeminus, 

някои форми на импотенция, за подобряване на паметта. Психиатрия – олигофрения и 

болест на Алцхаймер. Хирургия и анестезиология – за премахване ефекта на 

недеполяризиращите нервно-мускулни блокери и за лечение на постоперативни парези на 

СЧТ и пикочния мехур. Токсикология – отравяне с холинолитици, морфин и неговите 

аналози. Физиотерапия (нивалинова електрофореза) – неврит на слуховия и лицевия нерв и 

други неврити; хипотонични и хипотрофични състояния на гласните връзки, облитериращ 

ендартериит, ангионеврози, акроцианоза, herpes zoster, дизхидроза, невродермит. 

Рентгенология – преди холецистография и холангиография; при изследване на СЧТ по 

метода на ускорения пасаж.  

Приложение:  На възрастни орално галантамин се предписва по 10–40 mg на ден. ДД 

се разделя на 2–3 ЕД, като в първите 4–5 дни се прилага минималната начална доза, която 

се разделя на два приема – сутрин и на обяд след хранене, а при myasthenia gravis се 

разделя на 3 приема – сутрин, на обяд и в края на деня. По-нататък ДД се увеличава до 

постигане на терапевтичен ефект. Таблетките се приемат 1 h след хранене. След постигане 

на оптималния лечебен ефект ДД трябва да се намали до тази минимална доза, която 

поддържа терапевтичния ефект. През някои дни болният може да не взема от 

препарата. Таблетките се приемат самостоятелно при по-леки случаи и в паузите между 

курсовете на инжекционното лечение – при по-тежки.  Подкожно на възрастни галантамин 

обикновено се инжектира по 1,25–1,5 mg/24 h. Лечението започва винаги с най-малката доза, 

която постепенно се увеличава. При достигане на по-големи дози те се разделят в 2–3 
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апликации. МЕД галантамин за възрастни е 10 mg s.c., а МДД за е 20 mg s.c. Курсът на 

лечение е от 45 до 60 дни. През интервал от 30 до 45 дни той може да бъде повторен 2 до 3 

пъти. Препоръчва се галантамин да се комбинира с физиотерапевтични процедури (масажи, 

лечебна гимнастика и др.), които се прилагат 60–90 min след подкожното инжектиране.  

Като антагонист на периферните нервно-мускулни блокери галантамин се въвежда венозно 

в края на наркозата в доза 10–20 mg на възрастни.  За йонофореза при неврит на слуховия 

нерв се използват 1–2 ампули по 2,5 mg.  Капсулите галантамин с удължено 

освобождаване са специално предназначени при лека до умерено тежка деменция на 

Алцхаймер. ДД варира от 8 до 24 mg в 1 орален прием.  При деца галантамин се инжектира 

подкожно в следните ДД: от 1 до 2 г. – 0,25–1 mg; 3–5 г. – 0,5–5 mg; 6–8 г. – 0,75–7,5 mg; 9–11 

г. – 1–10 mg; 12–15 г. – 1,25–12,5 mg; над 15 г. – 12,5–20 mg. По-големите ДД се разделят на 

2–3 ЕД. Лечебният курс продължава 45–60 дни. През интервали от 6 седмици той може да 

бъде повторен. Лечението започва с най-ниската доза, която постепенно се увеличава. При 

парализа на pl. brachialis у новородени галантамин се инжектира мускулно в повишаващи се 

ДД от 0,5 до 5 mg в продължение на 6 седмици. ДД се разделя на няколко апликации. 

Пероралната ДД галантамин за деца от 9 до 11 г. е 5 до 15 mg и от 12 до 15 г. – 5 до 25 mg. 

Нежелани реакции: Повишена саливация, изпотяване, повдигане, повръщане, понякога 

брадикардия. В такива случаи дозата трябва да се намали или лечението се прекъсва за 2–3 

дни, след което галантамин се прилага в по-ниски дози. Периферните мускариноподобни 

ефекти на галантамина се отстраняват с М-холинолитици (атропин и др.), а 

никотиноподобните – с курареподобни средства. Противопоказания: Бронхиална астма, 

епилепсия, хиперкинезия, брадикардия, стенокардия, сърдечна декомпенсация. При 

пациенти с УБФ галантаминът се прилага в по-ниски ДД, съобразно КК. Не се препоръчва 

уотребата му по време на бременност и в периода на лактация. 

 

RIVASTIGMINE – INN (ATC код: N06DA03) 

●Kerstipon* (Pharmathen S.A.) – капсули по 1.5, 3, 4.5 и 6 mg (оп. по 28 бр.). ●Ridaxin® 

(Genepharm S.A.) – капсули по 1.5, 3, 4.5 и 6 mg (оп. по 28, 56 и 112 бр.). ●Ridaxin® (Ромастру 

Трейдинг ЕООД) – капсули по 1.5 и 3 mg (оп. по 28, 56 и 112 бр.). ●Ristidic® (PharmaSwiss 

Česká republika s.r.o.) – капсули по 1.5, 3, 4.5 и 6 mg (оп. по 28, 56 и 112 бр.). ●Rivastigmin 3M 

Health Care Ltd® (Health Care Ltd) – трансдермални пластири, освобождаващи съответно по 

4.6 mg/24 h и 9,5 mg/24 h ривастигмин в сашета (оп. по 7, 30, 60 и 90 бр.). ●Rivastigmin Cipla® 

(Cipla UK Ltd) – капсули по 1.5, 3, 4.5 и 6 mg (оп. по 28, 30 и 60 бр.). ●Rivastigmine Actavis® 

(Actavis Group PTC ehf.) – капсули по 1.5, 3, 4.5 и 6 mg (оп. по 26, 56, 112 и 250 бр.). 

●Rivastigmine Hexal® (Hexal AG) – капсули по 1.5, 3, 4.5 и 6 mg (оп. по 28 и 56 бр.). 

●Rivastigmine Sandoz® (Sandoz GmbH) – капсули по 1.5, 3, 4.5 и 6 mg (оп. по 28 и 56 бр.). 

●Werendi® (Acino AG) – TTS, освобождаващи съответно по 4.6 mg субстанция/24 h и 9.5 

mg/24 h (оп. по 7, 30, 60 и 90 бр.). ▼Ривастигмин има Tmax 1 h, CПП 40% и t1/2 1 h. 

Хидролизира се екстензивно до неактивен метаболит, който се екскретира с урината след 24 

h. ▲Селективно инхибира мозъчната ацетилхолинестераза от карбаматен тип. Приет в доза 

3 mg, след 90 min той понижава активността на ацетилхолинестеразата с 40%. Активността 

на ензима се възстановява след 9 h. Ривастигмин улеснява свързаната с вниманието, 

обучението и паметта холинергична медиция в мозъчната кора и хипокампа. Освен това 

забавя образуването на амилоидни плаки, представляващи основна патологична особеност 

на болестта на Alzheimer. 

Показания: Лека или умерено изразена деменция на Alzheimer.  

Приложение: Лечението започва с 1–1,5 mg p.o. 2 пъти на ден. При необходимост ДД се 

увеличава на 4,5 mg. МДД е 6 mg. След постигане на терапевтичен ефект се преминава на 

ПД, която всъщност представлява най-високата добре поносима доза. Лечението с 

трансдермални пластири започва с 4.6 mg/24 h. Ако тази ДД е с добра поносимост след 4 

седмици се преминава на 9.5 mg/24 h. Трансдермалните пластири се поставят 1 път на ден 

върху суха, чиста, обезкосмена и здрава кожа в горната част на гърба, мишницата или 

гърдите. Избира се област, където няма триене от прилепнали дрехи. Не се препоръчва 

залепване на пластирите в областта на бедрото или корема поради установената слаба 

перкутанна бионаличност на ривастигмин. Ако НЛР перзистират, ДД се намалява. Като 

холиномиметик ривастигмин трябва да се назначава с повишено внимание при пациенти със 

синдрома на болния синусов възел, SV или AV блок.  
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Нежелани реакции: Повдигане, повръщане, болки в корема, безапетитие, хиперацидитет, 

изостряне на язвена болест. Противопоказания: Свръхчувствителност към препарата, 

бременност, лактация.  

 

TACRINE* – INN (ATC код: N06DA01). Отпаднал поради хепатотоксичност.  

 

N06DX Други лекарства (и ХД) за лечение на деменция 
 

GINGKO FOLIUM (ATC кодове: C04AX00 и N06DX02) 

●Bilobil® (KRKA, d.d., Novo Mesto) – капсули 40 mg (оп. по 20 и 60 бр.). ●Bilobil Forte® 

(KRKA, d.d., Novo Mesto) – капсули 80 mg (оп. по 20 и 80 бр.). ●Bilobil Intens® (KRKA, d.d., 

Novo Mesto) – капсули 120 mg (оп. по 10, 20 и 60 бр.). ●Memoplant® (Dr. Willmar Schwabe 

Arzneimittel GmbH) – филм-таблетки 40 mg (оп. 20 бр.). ●Tanakan® (Ipsen Pharma) – филм-

таблетки 40 mg (оп. 30 бр.); перорален разтвор 40 mg във флакон 30 ml (оп. 1 бр.). 

●Tebokan® (Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG) – филм-таблетки 80 mg (оп. по 30, 60 и 120 

бр.). ●Tebokan Forte® (Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG) – филм-таблетки 120 mg (оп. по 

15, 30 и 60 бр.). Продуктите съдържат стандартизиран по отношение на хетерозиди и 

билобалиди екстракт от листата на Gingko biloba L. ▼Bilobil има орална бионаличност 60% и 

биологичен полуживот около 4,5 h. ▲Лекарствените продукти стимулират секрецията на NO 

от ендотела и разширяват артериолите. По отношение на вените действат 

вазоконстриктивно. Подобряват течливостта (реологичните свойства) на кръвта, подобряват 

поносимостта към хипоксия, потискат PAF (активиращия тромбоцитите фактор), действат 

невропротективно. Инактиврат АФК (антиоксидантно действие). Притежават известна 

холинергична активност и улесняват процеса на обучение и запаметяване.  

Показания: Нарушенията в периферното (ХОАБ, болест на Рейно) и мозъчното 

кръвооросяване; ретинопатия, световъртеж, отслабване на паметта и интелектуалните 

възможности; тревожност и разстройство на съня; шум в ушите и отслабване на слуха от 

исхемичен произход; в комплексната терапия на болестта на Alzheimer.  

Рискова категория за кърмене: L3. 

Приложение: (1) При разтройство на кръвооросяването и мозъчните функции – по 80 mg 

2 до 3 пъти на ден ≥ 8 седмици. (2) При световъртеж и шум в ушите – по 80 mg сутрин и 

вечер. (3) При нарушено кръвооросяване на крайниците – по 80 mg сутрин и вечер.  

Нежелани реакции: Нарушения в храносмилането, главоболие, обриви. Използваните 

екстракти от листата на G. biloba трябва да съдържат най-малко 24% флавоноиди, 6% 

терепени (билобалиди и др.) и по-малко от 5 pmol гинколова киселина във всяка ЕД. В 

големи дози гинколовата киселина може да предизвика тежки алергични реакции, както и да 

увреди ДНК, което е рисково за възникване на малгигноми. Противопоказания: 

Свръхчувствителност към активните съставки или помощните вещества. 

 

GINKGOVIN® (Botanic; Брандекс) – таблетки (оп. 60 бр.). ХД. В 1 таблетка се съдържа 

екстракт от Ginkgo biloba – 100 mg и екстракт от семената на грозде – 50 mg. Показан като 

помощно средство при отслабване на паметта, атеросклероза, ССЗ, ХВН. Назначава се по 1 

таблетка на ден. 

 

GINKOFOL® ("Екофарм Груп" АД ) – таблетки 60 mg (оп. по 30 и 60 бр.). ХД, съдържаща 

стандартизиран сух екстракт от листата на G. biloba – 6% терпени и 24% биофлавоноиди. 

Отличава се с контролирано съдържание на гинколова киселина (< 5 ppmol/l). Има 

благоприятен ефект върху паметта, мисловните процеси и концентрацията на вниманието. 

Допринася за забавяне стареенето на мозъка. Подпомага микроциркулацията и поддържа 

устойчивостта на капилярите. Препоръчва се да се приема орално в доза 60 mg два пъти на 

ден в курсове с продължителност поне 2 мес. 

 

GINKOPRIM MAX® (Walmark) – таблетки, съдържащи по 60 mg стандартизиран сух екстракт 

от листата на G. biloba и 150 mg магнезий (оп. по 30 и 60 бр.). ХД, подобряваща 

кръвооросяването особено в областта на мозъка и крайниците. Засилва паметта и повишава 

концентрацията на вниманието. Подходяща е при хора, страдащи от студени ръце и крака. 

GinkoPrim Max се приема в ДД 1 таблетка продължително време. 
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MEMANTINE – INN (ATC код: N06DX01) 

●Axura® (Merz) – филмирани таблетки по 10 и 20 mg (оп. по 14, 28, 30 и 50 бр.). 

●Cognomem® (Zentiva k.s.) – филмирани таблетки 10 mg (оп. по 14, 28, 30, 56 и 60 бр.). 

●Ebixa® (H. Lundbeck A/S) – филмирани таблетки 10 mg (оп. по 14, 28, 42 и 56 бр.). 

●Marixino® (Consilient Health Ltd) – филмирани таблетки по 10 и 20 mg (оп. по 14, 28, 30, 50 и 

56 бр.). ●Memantine Cipla® (Cipla Ltd) – филмирани таблетки по 10 и 20 mg (оп. по 7, 14, 28, 

42 и 56 бр.). ●Memantine Chanelle Medical* (Chanelle Medical) – перорален разтвор 10 mg/ml 

в кафяви стъклени бутилки по 50 и 100 ml (оп. по 1 бр., снабдени с помпа или с дозираща 

пипета, изпомпващи при всяко натискане по 0.5 ml разтвор, респ. 5 mg лекарство). 

●Memantine Sopharma® (Софарма АД) – филмирани таблетки 10 mg (оп. по 28, 42 и 56 бр.). 

●Memantine Stada® (Stada Arzneimittel AG) – филмирани таблетки 10 mg с делителна черта 

(оп. по 7, 14, 28, 30 и 60 бр.). ●Memigmin® (Egis Pharmaceuticals PLC) – филмирани таблетки 

10 mg с делителна черта от двете страни (оп. по 7, 14, 28, 30 и 60 бр.). ●Mexia® (Нобел 

Фарма EООД) – филмирани таблетки по 10 mg (оп. по 10, 30, 50 и 100 бр.) и 20 mg (оп. по 28 

и 84 бр.). ●Mexia initiational pack® (Нобел Фарма EООД) – филмирани таблетки по 5, 10, 15 и 

20 mg (оп. по 7 и 28 бр.). ●Nemadatine® (Actavis Group PTC ehf.) – филирани таблетки 

таблетки по 5, 10, 15 и 20 mg (оп. по 7, 14, 28, 42 и 56 бр.). ●Polmatine® (Mediana Pharma SA) 

– филмирани таблетки по 10 и 20 mg с делителна черта (оп. по 14, 28, 56 и 84 бр.); 

перорален разтвор по 50 и 100 ml в стъклена бутилка и с дозираща помпа (оп. по 1 бр.). 

●Ymana® (Alkaloid-INT d.o.o.) – филмирани таблетки по 5, 10, 15 и 20 mg (оп. по 7, 28 и 30 

бр.). Преди да се използва за първи път дозиращата помпа трябва да се монтира върху 

бутилката. Когато се използва за първи път, дозиращата помпа не отмерва точното 

количество перорален разтвор. По тази причина е необходимо отначало тя да бъде 

подготвена (заредена), като нейната дозираща глава се натисне докрай надолу 5 

последователни пъти и отделеният разтвор се изхвърля. От следващия път при всяко 

натискане на главата на дозиращата помпа докрай надолу, което е еквивалентно на едно 

изпомпване, се отмерва 0,5 ml разтвор (= 5 mg). ▲Мемантин е потенциал-зависим 

неконкурентен антагонист на NMDA-рецепторите. Той отслабва ефектите на патологично 

повишените глутаматни нива в ЦНС. 

Показания: Умерена до тежка степен на алцхаймерова деменция. 

Приложение: Лечението се провежда само ако има лице, което се грижи за пациента, 

следи за редовния и правилен прием на мемантин, чиято поносимост и дозировка 

обкиновено се преоценяват и коригират през 90 дни. Продуктът се приема oрално 1 път на 

ден, всеки ден по едно и също време. Разтворът се излива и изпомпва (или отпипетира) в 

устата директно с дозиращата помпа на бутилката или пипетата при спазване указанията на 

производителя. (1) Седмица първа: Пациентът приема по 0.5 ml (= 5 mg мемантин) 1 път на 

ден в продължение на 7 дни. (2) Седмица втора: Пациентът приема по 1 ml (= 10 mg 

мемантин) 1 път на ден в продължение на 7 дни. (3) Седмица трета: Пациентът приема по 

1.5 ml (= 15 mg мемантин) 1 път на ден в продължение на 7 дни. (4) От седмица 4: 

Пациентът приема по 2 ml (= 20 mg мемантин, еквивалентни на 4 изпомвания с помпата) 1 

път на ден. МДД е 20 mg. Вместо пероралния разтвор лечението може да се провежда с 

таблетките по същата схема, като се спазват ДД. 

Противопоказания: Свръхактивност към някой от компонентите на продукта. 

 

SELENOGIN® („Фармацевтични заводи Милве” АД) – таблетки (оп. 60 бр.). ХД, съдържаща в 1 

таблетка 90 mg екстракт от листата на G. biloba и 100 mcg селен, извлечен от екстракт от 

Райски орех. Притежава периферен антиоксидантен и периферен съдоразширяващ ефект. 

Подобрява паметта, зрението и слуха. Повишава концентрацията на вниманието. Стимулира 

сексуалните възможности. Selenogin засилва действието на антикоагулантите, 

антидислипидемичните и АХЛ. Препоръчва се като коадювантно средство при МСБ, ИБС, 

еректилна дисфункция. Приема се орално в ДД 1 таблетка. 

 

N07 ДРУГИ НЕВРОТРОПНИ ЛЕКАРСТВА  
 

N07A Парасимпатомиметици  
 

N07AA Антихолинестеразни лекарства  
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GALANTAMINE & VITAMINS (ATC код: N07AA00) 

●Nivabex® (Софарма АД) (не е в наличност) – сироп във флакони по 125 ml (оп. 1 бр.). В 5 

ml сироп има: 2,5 mg галантамин (вж. там), 7.5 mg витамин B1, 3 mg витамин B2, 5 mg 

витамин B6, 25 mg никотинамид и 25 mg калциев пантотенат. Показан е при неврити, 

полиневрити, спастични парези, радикулоневрити, невралгии, фармакогенни невропатии 

(напр. предизвикани от изониазид). Включва се в комплексната терапия на постинсултните 

състояния, менингитите, полиомиелита, дисеминираната склероза, myasthenia gravis, 

прогресивна мускулна дистрофия, мускулна атрофия и др. На деца от 1 до 2 г. Nivabex се 

назначава по 2,5 ml 2 пъти на ден; от 3 до 5 г. – 5 ml/12 h; от 6 до 9 г. – 5 ml/8 h; от 10 до 14 г. 

– 5 ml/6 h; над 14 г. и при възрастни – 10 ml/8 h.  

 

NEOSTIGMINE – INN (ATC код: N07AA01) 

●Syntostigmin® (не е в наличност) – инжекционен разтвор 0,5 mg/1 ml в ампули (оп. 10 

бр.). ▼Неостигмин е синтетичен дериват на алкалоида физостигмин. Представлява 

кватернерно азотно съединение. Не преодолява ХЕБ, но преминава диаплацентарно. 

▲Неостигмин инхибира ацетилхолинестеразата и предотвратява разграждането на ACh в 

перифернаите холинергични синапси. В лечебни дози сравнително слабо повлиява окото, 

ССС и екзокринниума. Силно възбужда перисталтиката на СЧТ. Свива детрузора и 

разхлабва сфинктера на пикочния мехур, улеснявайки неговото изпразване. Облекчава 

предаването на импулсите в нервно-мускулния синапс. Антагонизира действието на 

недеполяризиращите (конкурентните) миорелаксанти и е един от техните специфични анти-

доти.  

Показания: Диагностика и симптоматичен контрол на myasthenia gravis, постоперативни 

парези на червата и/или пикочния мехур (ако механичната обструкция е изключена), като 

антидот на миорелаксиращото действие на компетитивните миорелаксанти.  

Рискова категория за бременност: C. 

Приложение: На възрастни неостигмин се инжектира най-често подкожно или мускулно. 

 Myasthenia gravis – по 0,5 до 1 mg s.c./i.m. на ден.  Постоперативна чревна атония на 

СЧТ – по  0,5 mg подкожно или мускулно. Повторно неостигмин може да се приложи след 

интервал не по-малък от 4 h.  Атонична обстипация – 0,5 mg подкожно или мускулно.  

Постоперативна задръжка на урина – 0,5–1 mg еднократно подкожно или мускулно. След 4 

h може да се приложат още 0,5 mg неостигмин.  Паралитичен илеус – през 4–6 h по 0,5 mg 

подкожно или мускулно.  Конкременти в уретера – 0,5–1 mg подкожно или мускулно и 

обилно течности.  За антагонизиране действието на недеполяризиращите 

миорелаксанти предварително се инжектира венозно 0,5–0,7 mg атропин, проверява се 

пулсът и след 2–3 min се въвеждат венозно 0,5–1,5 mg неостигмин. Ако ефектът е 

недостатъчен, повторно се въвежда същата доза неостигмин (при появата на брадикардия 

обаче се въвежда атропин допълнително!). В продължение на 20–40 min могат да се 

приложат венозно до 3 mg неостигмин.  На деца неостигмин се инжектира подкожно в ДД 

0,2 mcg/kg т.м. респ. за деца под 12 мес. – от 0,15 до 0,2 mg; от 1 до 6 г. – oт 0,25 до 0,3 mg; 

от 6 до 15 г. – от 0,3 до 0,5 mg. 

Нежелани реакции: Хиперсаливация, миоза, гадене, повръщане, incontinentio urinae, 

бронхоспазъм, обща слабост. Тези НЛР се отстраняват чрез намаляване дозата на 

неостигмина или преустановяване на лечението. При необходимост се прилага атропин или 

други М-холинолитици. Противопоказания: Свръхчувствителност към неостигмин, 

обструктивен илеус, дължаща се на обструкция задръжка на урина, бронхиална астма, 

всички форми на миотония, болест на Паркинсон. 

 

PYRIDOSTIGMINE – INN (ATC код: N07AA02) 

●Kalymin® (Тева Фармасютикълс България ЕООД) – таблетки 60 mg (оп. по 50 и 100 бр.). 

●Mestinon® (Media Pharma GmbH & Co. KG) – обвити таблетки 60 mg (оп. по 20, 100 и 150 

бр.). ▲Близък е по структура на неостигмин и също съдържа кватернерен азотен атом в 

молекулата си. Има по-слабо изразени, но по-продължителни антихолинестеразни ефекти в 

сравнение с неостигмин.  

Рискова категория за бременност: C. 

Приложение. При миастения гравис се започва с орална ДД от 30 до 60 mg, разделена 

на 3 до 6 ЕД. При по-напреднала степен на заболяването ДД се повишава на 120 до 720 mg. 

При атония на СЧТ, атонична констипация, метеоризъм, задръжка на урина 
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пиридостигмин се назначава в доза 60 mg/4 h. Той се екскретира непроменен предимно с 

урината. Затова пациенти с бъбречни заболявания може да се нуждаят от по-ниски ДД. 

Нежелани реакции: Интенивни изпотявания, слюно- и сълзотечение, засилена 

бронхиална секреция, гадене, повръщане, диарии, коремни спазми, свързани с повишена 

чревна перисталтика, често уриниране, мускулни потрепвания и спазми, мускулна слабост, 

нарушена акомодация; при предозиране – брадикардия и хипотензия. Противопоказания: 

Свръхчувствителност към пиридостигмин, механична непроходимост на червата или 

пикочния мехур, бронхиална астма, спастичен бронхит, комедикация с недеполяризиращи 

миорелаксанти (поради съществуващ синергизъм), деца.  

 

N07АX Други парасимпатомиметици 
 

CEVIMELINE* – INN (ATC код: N07AX03) 

●Evoxac* (Daiichi Sankyo) – капсули 30 mg. Стимулира M3-холинорецепторите в 

екзокринните жлези, вкл. слюнчените. Прилага се при синдрома на Sjoegren (автоимунно 

заболяване), протичащо с ксеростомия, ксерофталмия и арталгия) в доза 3 x 30 mg p.o. Може 

да предизвика потене, обриви, главоболие, хрема, болки в корема, замъглено виждане, 

нарушения в съня. 

 

N07B Препарати, използвани при никотинова, алкохолна или опиоидна 
зависимост  

 

N07BA Препарати, използвани при никотинова зависимост  
 

BUPROPION (вж. гл. N06AX)  

 

CYTISINE (ATC код: V03AJ00) 

●Tabex® (Софарма АД) – филм-таблетки 1.5 mg (оп. по 20 и 100 бр.). ▲Продуктът 

съдържа изолирания от жълтата акация (Cytisus laburnum L.) алкалоид – цитизин, с 

никотиноподобно действие. Облекчава абстинентния синдром у пушачи и улеснява отказа им 

от тютюнопушене. 

Показания: Като никотинзаместваща субстанция при хроничен никотинизъм (табакизъм) с 

цел отказване от тютюнопушене.  

Приложение: През първите 72 h Tabex се предписва по 1,5 mg/2 h (МДД 9 mg). В тези дни 

се очаква постепенно намаляване на броя на изпушените цигари. Ако клиничният отговор е 

незадоволителен, лечението се прекратява и след 2 до 3 мес. може да се повтори. При 

добро повлияване се препоръчва следната терапевтична схема: от 4 до 12 ден – по 1,5 

mg/2,5 h (МДД 5 таблетки); от 13 до 16 ден – по 1,5 mg/3 h (МДД 4 таблетки); от 17 до 20 ден 

– по 1,5 mg/5 h (МДД 3 таблетки) и от 21 до 25 ден  по 1,5 до 3 mg/24 h (МДД 2 таблетки). 

Окончателното спиране на тютюнопушенето се очаква към петия ден от началото на 

лечението. След спиране на терапията е необходимо пациентът да прояви воля и да не си 

позволява изпушването на нито една цигара. 

Абсолютни противопоказания: Свръхчувствителност към цитизин или някое от 

помощните вещества, ОМИ, нестабилна стенокардия, високостепенна АХ, сърдечна аритмия, 

наскоро прекаран мозъчно-съдов инцидент, атеросклероза, бременност, лактация. 

Относителни противоказания: някои форми на шизофрения, хромафинни 

адреномедуларни тумори, ГЕРБ.   

 

NICORETTE (ATC код: N07BA01) 

●Nicorette® Freshmint 2 mg (McNeil AB) – лечебна дъвка с размери 15 х 15 х 6 mm, 

съдържаща никотин 2 mg (оп. по 12, 15, 30, 105 и 210 бр.). ●Nicorette® Freshmint 4 mg 

(McNeil AB) – лечебна дъвка с размери 15 х 15 х 6 mm, съдържаща никотин 4 mg (оп. по 12, 

15, 30, 105 и 210 бр.). ●Nicorette Freshmint® Spray (McNeil AB) – спрей за устна лигавица в 

пластмасова бутилка, съдържаща 13.2 алкохолен разтвор на никотин (оп. по 1 и 2 бр). Всяка 

бутилка съдържа 150 ЕД никотин по 1 mg. ●Nicorette® Icemint 2 mg (McNeil AB) – лечебна 

дъвка с размери 15 х 15 х 6 mm, съдържаща никотин 2 mg (оп. по 12, 15, 24, 30, 48, 90. 96. 

105, 204 и 210 бр.). ●Nicorette® Icemint 4 mg (McNeil AB) – лечебна дъвка с размери 15 х 15 х 

6 mm, съдържаща никотин 4 mg (оп. по 12, 15, 24, 30, 48, 90. 96. 105, 204 и 210 бр.). 
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Показания: Лечебните никотинови дъвки са предназначени за облекчаване на никотинова 

зависимост като улесняват спирането на пушене при тютюнопушачи, които желаят да се 

откажат. Те помагат на пушачите временно да се въздържат от пушене и улесняват 

намаляването на пушенето при пушачи, които не желаят да се откажат.  

Приложение: Обикновено се започва с ДД от 8 до 12 дъвки. Пушачите с ниска никотинова 

зависимост, които използват от 6 до 20 цигари на ден, трябва да започнат с дъвки, 

съдържащи 2 mg никотин, а тези с висока зависимост – с 4 mg. МДД са 24 дъвки. Дъвките 

трябва да се дъвчат бавно, с прекъсвания, за около 30 min. Дъвченето продължава докато се 

усети леко парене или горчив вкус в устата, след което дъвченето се спира и дъвката се 

поставя букално (между бузата и венеца). След изчезване усещането за горчив вкус или 

парене, дъвченето продължава. Дъвките следва да се използват между отделните пушения, 

за да се удължи интервалът без цигари. Те също трябва да се използват в местата, където е 

забранено пушенето. Лечебните никотинови дъвки се използват не по-малко от 3 мес., след 

което пациентът трябва да започне да се отказва от цигарите. Лечението трябва да спре, 

когато ДД дъвки се намали до 1–2 броя. Спреят за устната лигавица се прилага в 

продължение на 12 седмици по разработена от фирмата схема. 

Противопоказания: Повишена чувствителнност към продукта, лица под 18 г. (без изрична 

препоръка от лекар). 

 

NICOTINE TTS (ATC код: N07BA01) 

●Nicorette® Clear (McNeil AB) – трансдермални никотин-съдържащи пластитири, освобож-

даващи съответно 10 mg/16 h, 15 mg/16 h и 25 mg/16 h никотин (оп. по 7 и 14 бр.). ●Nicorette 

Invisipatch TTS® (McNeil AB) – трансдермален пластир, освобождаващ съответно по 10 

mg/16 h, 15 mg/16 h и 25 mg/16 h никотин (оп. по 7 и 14 бр.). ●Nicotinell ® TTS 7 mg/24 h 

(Novartis Consumer Health SA) – пластир с размер 10 cm2, освобождаващ 7 mg/24 h никотин 

(оп. 7 бр.). ●Nicotinell ® TTS 14 mg/24 h (Novartis Consumer Health SA) – пластир с размер 10 

cm2, освобождаващ 14 mg/24 h никотин (оп. 7 бр.). ●Nicotinell® TTS 21 mg/24 h (Novartis Con-

sumer Health SA) – пластир с размер 10 cm2, освобождаващ 21 mg/24 h никотин (оп. 7 бр.).  

Показания: Помощно средство в периода на отказване от тютюнопушене с цел 

намаляване на абстинентните явления.  

Рисковa категория за бременност: D. 

Приложение: Nicotine TTS се постaвя един път на ден. След отстраняване на защитното 

фолио пластирът трябва веднага да се залепи върху неокосмена, чиста и суха кожа на 

тялото или предмишницата и се притисне на избраното място в продължение на 10 до 20 s. 

Всеки ден следва да се използва различно място. Едно и също място може да се използва 

през интервали от няколко дни. При пациенти, които пушат повече от 20 цигари на ден, се 

започва с пластирите, осовбождаващи от 21 до 30 mg/24 h никотин. При пациенти, 

изпушващи под 20 цигари дневно, се започва с пластирите, освобождаващи от 7 до 14 mg/24 

h никотин. По време на лечението и след това не трябва да се пуши. Няма клинични 

изпитвания за приложене на Niconine TTS в доза 30 mg/24 h по-дълго от 90 дни. Не е 

установена ефикасността и безопасността на продуктите Niconine TTS при лица под 18 г. 

Опитът с използване на Niconine TTS при ПНВ е ограничен. 

Противопоказания: ОМИ, нестабилна стенокардия, тежка аритмия, наскоро прекаран 

мозъчно-съдов инцидент, обширни дерматози (с локaлизация, непозволяваща залепането на 

пластирите), свръхчувствителност към никотин, бременност, кърмене, лица под 18 г. 

 

NIQUITIN CQ (ATC код: N07BA01)  

●NiQuitin® CQ 7 (GlaxoSmithKline Consumer Healthcare) – трансдермален пластир (TTS) с 

размер 7 cm2, доставящ 7 mg/24 h никотин (оп. по 7 и 14 бр ). ●NiQuitin® CQ 14 

(GlaxoSmithKline Consumer Healthcare) – трансдермален пластир (TTS) с размер 15 cm2, 

доставящ 14 mg/24 h никотин (оп. по 7 и 14 бр ). ●NiQuitin® CQ 21 (GlaxoSmithKline Consumer 

Healthcare) – трансдермален пластир (TTS) с размер 22 cm2, доставящ 21 mg/24 h никотин 

(оп. по 7 и 14 бр ).   

Показания: За облекчаване на симптомите, свързани с отказ от тютюнопушене при 

възрастни.  

Приложение: Прилага се веднъж на ден, по едно и също време всеки ден (за 

предпочитане сутрин скоро след събуждане) на неокосмена, чиста, интaктна и суха кожа. 

Едновременно с прилагане на пластирите е нужна и психологическа подкрепа от страна на 
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близките. Препоръчва се лечението да започне с най-голяма ДД, която постепенно да се 

намалява. Подходяща е следната клинично апробирана терапевтична схема: I етап (I – VI 

седмица) NiQuitin CQ 21; II етап (VII и VIII седмица) NiQuitin CQ 14; III етап (IX и X седмица) 

NiQuitin CQ 7. На леки пушачи, които пушат по-малко от 10 цигари на ден, се препоръчва да 

започнат лечението с NiQuitin CQ 14 през първите 6 седмици и след това в продължение на 

още две седмици да прилага NiQuitin CQ 7.  

Нежелани реакации: Алергични прояви, нарушения на съня (вкл. кошмари и безсъние), 

нервност, главоболие, замаяност, тремор, сърцебиене, тахикардия, диспнея, фарингит, 

кашлица, диспепсия, коремна болка, диария, ксеростомия, констипация, повишено потене, 

контактен дерматит, артралгия, миалгия, гръдна болка, болки в крайниците, грипоподобни 

симптоми. Противопоказания: Повишена чувствителност към някоя от съставките, ОМИ, 

нестабилна стенокардия, тежка аритмия, наскоро прекаран мозъчно-съдов инцидент, 

обширни дерматози (с локализация, непозволяваща залепането на пластирите), 

свръхчувствителност към никотин, бременност, кърмене, лица под 18 г. 

 

N07BB Препарати, използвани при алкохолна зависимост 
 

ACAMPROSATE* – INN (ATC код: N07BB03) – филм-таблетки 333 mg. ▲Има бавна СЧ 

резорбция, която намалява при едновремно приемане с храна. Равновесната плазмена 

концентрация се достига след дни. Не се свързва с плазмените протеини. Около 50% от 

препарата се екскретира в непроменен вид с урината. Едновремнната консумация на 

алкохол не променя фармакокинетичните параметри на Acamprosate. ▲Химическата 

структура на акампросат е близка до тази на аминокиселините GABA и таурин. Acamprosate 

блокира NMDA-глутаматните рецептори и стимулира инхибиращата GABA-ергична 

медиация в ЦНС.  

Показания: Acamprosate улеснява въздържането от консумация на алкохол у пациенти с 

хрoнична алкохолна зависимост и се прилага с цел предотвратяване на рецидивите. 

Приложение. Предписва се орално в продължение на 1 г. При пациенти с т. м. >60 kg се 

прилага по 666 mg (= 2 филм-таблетки) през 8 h (респ. сутрин, на обяд и вечер). При 

пациенти с т.м. <60 kg ДД е 4 таблетки (2 таблетки сутрин и по една таблетка на обяд и 

вечер). Приемането трябва да се съчетае с психотерапия. 

Нежеланите реакции са слаби и отзвучават спонтанно. Изразяват се в диария, 

повръщане, стомашни болки, обриви, нарушения в метаболизма на фосфора и калция, 

увреждане на бъбреците, нарушаване на сърдечната дейност. Противопоказания: БН; 

бременност, лактация, деца; ПНВ. 

 

ADEMETIONINE – INN (вж. гл. A16AA)  

 

DISULFIRAM  – INN (ATC код: N07BB01) 

●Esperal® (не е в наличност) (Sanofi Winthrop) – таблетки 500 mg (оп. 20 бр.). ▲Блокира 

алдехиддeхидрогеназата. В организма се натрупва неокислен ацеталдехид, предизвикващ 

гадене, повръщане, прекордиална опресия и др., с което се цели изграждането на 

отрицателен условен рефлекс към алкохола. Действието на дисулфирам може да 

персистира до 14 дни след приемане на последната доза.  

Показания: Хроничен алкохолизъм.  

Рисковa категория за бременност: C. 

Рискова категория за кърмене: L5. 

Приложение: Лечението се провежда в болнична обстановка. ДД дисулфирам се 

назначава в един прием. Препаратът се приема най-малко 12 h след последната консумация 

на алкохол. Обикновено през първите 7 до 14 дни се приема МДД, равна на 500 mg. 

Средната ПД е 250 mg/24 h. Терапията продължава до пълно възстановяване и 

ресоциализация на пациента.  

Нежелани реакции: Сънливост, главоболие, отпадналост, промени в настроението, 

невротоксичност, обриви, метален вкус и вкус на чесън, импотенция, енцефалопатия, 

хепатит. Противопоказания: ЧН, ЗД, епилепсия, ИБС; терапия с лекарства-ензимни 

инхибитори – хлорамфеникол, цефоперазон, цефамандол, метронидазол, циметидин, 

хинолони, МАОИ или ACE инхибитори и др. (поради блокиращото им действие върху 

алдехиддeхидрогеназата и предизвикване на дисулфирам-реакция). 
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NALMEFENE – INN (ATC код: N07BB05) 

●Selincro® (H. Lundbeck A/S) – филм-таблетки 18 mg (оп. по 7, 14, 28, 42, 49 и 98 бр.). 

Продуктът е обект на допълнително постмаркетингово наблюдение. ▲Представлява 

аналог на налтрексонa – компетитивен антагонист на мю- и делта-опиоидните 

рецептори и парциален агонист на капа-рецепторите. При in vivo изследвания nalmefene 

намалява консумацията на алкохол, вероятно посредством модулиране на кортико-

мезолимбичната функция. 

Показания: За намаляване консумацията на алкохол при възрастни с алкохолна 

зависимост. 

Рискова категория за бременност: B.  

Приложение: По 1 таблетка орално 1 до 2 h преди консумацията на алкохол. Ако 

пациентът е започнал алкохолната консумация, но е взел таблетката, той трябва да приеме 1 

таблетка въможно по-бързо. Подобрение се наблюдава обикновено в първите 4 седмици. 

Клиничинте изпитвания с nalmefene са продължили от 6 до 12 мес.  

Нежелани реакции: Отслабване на апетита, безсъние, конфузия, отпадналост, 

понижавне на либидито, халюцинации, главоболие, сомнолентост, тремор, парестезии, 

тахикардия, палпитации, гадене, повръщане, ксеростомия, хиперхидроза, мускулни крампи. 

 

NALTREXONE – INN (ATC код: N07BB04)  

●Adepend® (Orpha Devel Handels und Vertriebs GmbH) – филмирани таблетки 50 mg (оп. по 

7, 14 и 28 бр.). ●Ethylex® (Orpha Devel Handels und Vertriebs GmbH) – филмирани таблетки 50 

mg (оп. по 7, 14 и 28 бр.). ●Naltrexone Accord® (Accord Healthcare Ltd) – филмирани таблетки 

50 mg (оп. по 7, 14, 28, 30, 50 и 56 бр.). ▲Налтрексон блокира трите вида опиоидни 

рецептори (мю, делта, капа).  

Показания: Включва се в комплексната терапия на опиатната и алкохолната 

зависимост за облекчаване на абстинентната симптоматика.  

Рисковa категория за бременност: C.  

Приложение: Налтрексон може да се приема не по-рано от 7 до 10 дни след последната 

доза опиат. Изисква се клинично-лабораторно доказване на отсъствието на опиат в урината. 

Лечението започва с 25 mg налтрексон p.o. Aко в продължение на 60 min не се развият 

абстинентни явления, се приемат още 50 mg. ПД се индивидуализира. Тя варира от 50 mg/24 

h до 100–150 mg/3 пъти седмично. Ефектът на 50 mg налтрексон продължава 24 h, на 100 

mg – 48 h и 150 mg – 72 h.  

Нежелани реакции (>10%): Безсъние, възбуда, главоболие, гадене, повръщане, СЧ 

колики, артралгия, замаяност; от 1 до 10% – анорексия, подсмърчане, полидипсия, кихане; 

възбуда, обриви; <1% – абстинентни явления, раздразнителност, тромбоцитопения, 

агранулоцитоза, хемолитична анемия, замъглено виждане. При предозиране (предизвикано с 

ДД 800 mg, прилагана в продължение на 7 дни) са наблюдавани клонично-тонични гърчове и 

дихателна недостатъчност. Противопоказания: Остър хепатит; тежко УЧФ или УБФ; 

пациенти с положителен уринен тест за опиоиди и със симптоми на отказване след 

прилагане на налоксон; опиоидни пациенти, които провалят дезинтоксикацията и с остри 

симптоми на отказване; повишена чувствителност към налтрексон или някое от помощните 

вещества (лактоза, фериоксид, хипромелоза, макрогол 4000). 

 

N07BС Препарати, използвани при опиоидна зависимост 
 

BUPRENORPHINE – INN (ATC код: N07BC01) 

●Buprenorphin Actavis® (Actavis Group PTC ehf.) – сублингвални таблетки по 0.4, 2 и 8 mg 

(оп. по 7, 24, 28 и 48 бр.); трансдермални терапевтични пластири, освобождаващи 

бупренорфин със скорост съответно 35 mcg/h, 52.5 mcg/h и 70 mcg/h (оп. по 2, 3, 4, 5, 8, 10, 

12, 16, 20, 24, 25 и 30 бр.). ●Buprenorphine Alkaloid® (Alkaloid – Int d.o.o.) – сублингвални 

таблетки по 0.4, 2 и 8 mg (оп. по 7, 24, 28 и 70 бр.). ●Buprenorphin G.L.® (G.L. Pharma GmbH) 

– сублингвални таблетки по 2, 4 и 8 mg (оп. по 7, 10, 28 и 30 бр.). ▲Тебаинов опиев дериват, 

който се свързва с мю- и капа-опиоидните рецептори в ЦНС.  

Показания: За субституиращо лечение при силно изразена зависимост към морфино-

мометици при деца над 15 г. и възрастни; ХТБ.  

Рискова категория за бременност: С. 
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Рискова категория за кърмене: L3. 

Приложение: Лингветите се прилагат по специална схема, като се започва с ДД 0.8 до 4 

mg. Таблетката трябва да се държи сублингвално до нейното пълно разтваряне (около 5 до 

10 min). При ХТБ при пациенти над 18 г. се прилагат пластирите като се използва възможно 

най-ниската доза, осигуряваща адекватно облекчаване на болката. Пациентите, които са 

получавали съгласно СЗО стъпка I (неопиоиден аналгетик) или стъпка II (слаб опиоид) 

трябва да започнат с бупренорфин (35 mcg/h). За да се предотврати рецидив на болката при 

преминаване от силен опиоид (стъпка III) към бупренорфин и при избор на първоначална 

концентрация на трандермален пластир бупренорфин се отчита естеството на предишния 

аналгетик, начина на приложение и средната ДД. Препоръчва се индивидуално титриране на 

ДД като се започне с пластир с най-ниска концентрация (35 mcg/h). 

Прoтивопоказания: Тежка дихателна или ЧН, остър алкохолизъм, delirium tremens.  

 

BUPRENORPHINE & NALOXONE – INN (АТС код: N07BC51)  

●Suboxone® 2 mg/0,5 mg (Reckit Benckiser Healtcare Ltd) (не е в наличност) – лингвети, 

съдържащи 2 mg бупренорфин и 0.5 mg налоксон (оп. по 7 и 28 бр.). ●Suboxone® 4 mg/1 mg 

(Reckit Benckiser Healtcare Ltd) – лингвети, съдържащи 4 mg бупренорфин и 1 mg налоксон; 

лингвети, съдържащи 8 mg бупренорфин и 2 mg налоксон (оп. по 7 и 28 бр.). ●Suboxone® 12 

mg/3 mg (Reckit Benckiser Healtcare Ltd) – лингвети, съдържащи 12 mg бупренорфин и 3 mg 

налоксон (оп. по 7 и 28 бр.). ●Suboxone® 16 mg/4 mg (Reckit Benckiser Healtcare Ltd) – 

лингвети, съдържащи 16 mg бупренорфин и 4 mg налоксон (оп. по 7 и 28 бр.). ●Zubsolv® 0,7 

mg/0,18 mg (Mundipharma Corparation Ltd) – лингвети, съдържащи 0,7 mg бупренорфин и 0,18 

mg налоксон (оп. 30 бр.). ●Zubsolv® 1,4 mg/0,36 mg (Mundipharma Corparation Ltd) – лингвети, 

съдържащи 1,4 mg бупренорфин и 0,38 mg налоксон (оп. 30 бр.). ●Zubsolv® 2,9 mg/0,71 mg 

(Mundipharma Corparation Ltd) – лингвети, съдържащи 2,9 mg бупренорфин и 0,71 mg 

налоксон (оп. 30 бр.). ●Zubsolv® 5,7 mg/1,4 mg (Mundipharma Corparation Ltd) – лингвети, 

съдържащи 5,7 mg бупренорфин и 1,4 mg налоксон (оп. 30 бр.). ●Zubsolv® 8,6 mg/2,1 mg 

(Mundipharma Corparation Ltd) – лингвети, съдържащи 8,6 mg бупренорфин и 2,1 mg налоксон 

(оп. 30 бр.). ●Zubsolv® 11,4 mg/2,9 mg (Mundipharma Corparation Ltd) – лингвети, съдържащи 

11,4 mg бупренорфин и 2,9 mg налоксон (оп. 30 бр.). Продуктът е обект на допълнително 

постмаркетингово наблюдение. ▲Предназначението на пълния антидот на морфина 

налоксон в комбинация с полусинтетичния опиоднен аналгетик бупренорфин е от една 

страна да предотврати рискованата i.v. употреба на наркотика и от друга страна да се 

намали възможността за развитие на остри симптоми на отнемане.  

Показания: Заместваща терапия на деца над 15 г. и възрастни със зависимост към 

опиоидни наркотици като част от медицинско, социално и психологическо лечение.  

Приложение: Препоръчителната начална доза при възрастни и деца > 15 г. е една 

таблетка Zubsolv 1,4 mg/0,36 mg или 2,9 mg/0,71 mg на ден. Допълнително може да се 

приложи Zubsolv 1,4 mg/0,36 mg или 2,9 mg/0,71 mg на първия ден, в зависимост от 

индивидуалните нужди. Пациентите трябва да се наблюдават по време на титрирането на 

ДД. За стъпки от 1,4 до 5,7 mg бупренорфин, това титриране се определя от оценката на 

клиничния и психологичен статус на болния, като не трябва да се превишава МЕД от 17,2 mg 

бупренорфин (приемана като 11,4 + 5,7 mg, 2 x 8,6 mg или 3 x 5,7 mg).   

Нежелани реакции: Анемия, левкопения, тромбоцитопения, лимфаденопатия, уроинфе-

кции, вагинална инфекция, намален апетит, хипер/хипогликемия, хиперлипидемия, тревога, 

депресия, отслабване на либидото, еректилна дифункция, патологично мислене, замаяност, 

мигреноподбно главоболие, АХ, сънливост, парестезии, амблиопия, нарушение на слъзния 

апарат, миоза, вазодилатация, кашлица, бронхоспазъм, коремна болка, диария, повръщане, 

флатуленция, сърбеж, урикария, обрив, акне, ксеродерма, ексфолиативен дерматит, 

артралгия, миалгия, спинанлгия, мено/метрорагия, астения, гръдна болка, втрисане, фебри-

литет, наранявания, намалена т.м., елевация на трансаминазите и креатинина, жълтеница, 

хепатит, албуминурия, дизурия, хематурия, нефролитиаза, retentio urinae. Противопока-

зания: Повишена чувствителност към продукта, тежка дихателна недостатъчност, тежко 

УЧФ, остър алкаохолизъм, delirium tremens, комедикация с опиоидни антагонисти, 

консумация на алкохол, работа с машини без опора. 

 

LEVOMETHADONE – INN (АТС код: N07BC05)  
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●Levo-Methasan® (G.L. Pharma GmbH) – перорален разтвор с концентрация 5 mg/ml в 

бутилки по 100, 150, 300 и 500 ml (оп. по 1 бр. плюс градуирана пипета). ▼Има висока 

перорална бионалчиност (80%) и t1/2 25 h. Субстрат е на CYP3A4 и p-глокопротеина. 

▲Левометадон е енатиомер на рецамата метадон с два пъти голяма биологична активност. 

Той е селективен и силен предимно мю-рецеторен агонист.  

Показания: Поддържаща субституираща терапия при доказана опиоидна зависимост у 

възрастни при условия на медицински монониторинг и осигурени подходящи психологични 

грижи, в съответствие с нормативно приетите национални регламенти.  

Приложение: Левометадон действа в продължение на 24 h и затова следва да се приема 

ежедневно по едно и също време, без или със храна. ДД се разтваря (разрежда) с вода, 

ябълков или портокалов сок в съотношение 1:5 (1 част перорален левометадонов изходен 

разтвор и 4 части ратворител). Това се извършва ex tempore под визуалния контрол на 

оторизирани лица. В случй на предписание за домашна употреба левометадон се разрежда с 

консервиран сироп в съотношение 1:1. ДД левометадон се определя и прилага 

задължително от лекар или от определено от него лице (напр. фармацевт). Началната доза 

трябва да се приема сутрин. ДД трябва да се титрира внимателно в съответствие с 

индивидуалните нужди на пациента. Тя се основава на появата на симпомите на отнемане и 

се адаптира конкретно за всеки пациент. След определяне на необходимата ДД, по принцип, 

трябва да се използва възможно най-ниската ПД. В повечето случаи се започва с ДД от 10 до 

15 mg (рядко – 20 mg). Индивидуалното дозиране на продукта по време на титрационната 

фаза се извършва чрез използване на различни обеми левометадон, отмерени с 

приложената към опаковката градуирана пипета, с точност 0,25 ml (респ. 1,25 mg).  

Взаимодействия: Индукторите на CYP3A4 – фенитоин, барбитурати, карбамазепин, 

рифампицин, ефавиремц, ампренавир, ритнавир, спиронолактон, дексметазаон, 

фиропродукти на жълтия кантарион понижават метадоновия, респ. левометадоновия 

клирънс и техните плазмени му нива. Обратното се  отнася  за инхибиторите на CYP3A4 – 

кларитромицин, телитрмицин, ципрофлуксацин, флуконазол, итраконазол, кетоконазол, 

флуоксетин, флуфоксамин, сок от грейпфрут. Метадонът е субстрата на p-гликопротеина. 

Инхибиторите на този гликопротеин – верапамил, хинидин, циклоспорин могат да повишат 

плазмените нива на морфиномиметика. Опиоидните антагонисти налоксон и налтрексон 

неутрализират ефектите на метадон и левометадон и водят до синдрома на отнемане. 

Бупренорфинът като опиоден агонист/антагонист също може да отключи този синдром. 

Депресантите на ЦНС (бензодиазепини, сънотворни, други опиоиди, алкохол, анестетици) 

потенцират потискащото действие на левометадон върху булбарните центрове. 

Комедикацията с МАОИ може да предизвика хипотония и апнея. 

Предупреждения и предпазни мерки: ДД левометадон трябва да се увеличава 

максимум с 5 mg/1 ml, до достигане на поддържащо лечение. Левометадон има ниска скорост 

на елиминиране. Това води до развитие на слабо изразен толеранс, поради което всяко 

повишаване на ДД може да предизвика известно потискане на дишането в рамките на 7–14 

дни. При повечето пациенти ефективна поддъража терапия се постига с 30 до 60 mg/24 h. 

Ако пациентът е бил лекуван с бупренорфин, неговата ДД трябва да се редуцира постепено 

при започване терапия с левометадон. Дозата на левометадон се намалява постепенно до 

15–25 mg/24 h, ако лечението с този препарат се прекратява и се планира преминаване на 

сублингвална терапия с бупренорфин (особено в комбинация с налоксон). В случай на 

премиаване от метадонова към левометадонова терапия, е нужно да се спазва 

съотношението 2:1 (напр. 20 mg mg метадон отговарят на 10 mg левометадон). При ПНВ е 

възможно да е необходимо намаляване на ДД, а при бъбречно или леко УЧФ – удължаване 

на дозовия интервал. 

Нежелани реакции: Гадене, повръщане, запек, изпотяване, преходен обрив, повишаване 

на т.м., сънливост, уморяемост, галакторея, дисменорея, ксеростомия, глосит, респираторна 

депресия, зачервяване на лицето, хипомагнезиемия, хиполиемия, ЕКГ нарушения, 

палпитации, брадикардия, отоци, световъртеж, загуба на слуха, сухота в очите, миоза, 

еуфория, халюцинации, дисфурия, безсъние, дезориентация, Противопоказания: 

Свръхчувствителност към продукта, тежка форма на бронхиална астма, увреждане на 

дихателната функция, удължаване на QT-интервала, паралитичен илеус, остър корем, деца, 

шофиране. 

 

METHADONE – INN (АТС кодове: N07BC02) 
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●Metadon Alkaloid® („Алкалоид” ЕООД) – перорален разтвор 1% във флакони с обем по 

10 и 100 ml (оп. по 1 бр.). В 1 ml разтвор се съдържат 30 к/10 mg метадон. ●Metadon 

Unipharm® (Унифарм АД) – перорален разтвор 1% 100 ml в бутилка (оп. 1 бр.). ●Methasan® 

(GL pHarma GmbH) – перорален разтвор 1% във флакони с вместимост по 100, 150, 300 и 500 

ml (оп. по 1 бр.).  ▼Метадон има p.o. бионаличност 92±21%, СПП 89±1,4%, t1/2 35±12 h и 

уринна екскреция в непроменен вид 24±10%. По-голямата чат от приложената доза се 

метаболизира в черния дроб. За лекуване на абстинентния синдром у морфиномани по т. 

нар. метадонови програми е достатъчно да се поддържат плазмени концентрции >100 ng/ml. 

Освен с плазмените протеини метадон се свързва още с протеините на различни тъкани, вкл. 

мозъка. При повторно приложение прогресивно кумулира. След спиране на лечението 

метадон се освобождава бавно от тъканите поради което се поддържат ниски плазмени нива 

продължително време. Това вероятно допринася за развитие на сравнително лекия, но 

протрахиран метадонов абстинентен синдром. ▲Метадон е агонист на мю-опиоидните 

рецепторите. Аналгетичният и другите му ефекти са подобни на тези на морфина, но 

значително по-продължителни.  

Показания: Като аналгетик при силна болка; за опиатна детоксикация. 

Рискова категория за бременност: B; D (при продължителна употреба или при 

предозиране в дните около термина). 

Рискова категория за кърмене: L3. 

Приложение:  Като аналгетик на възрастни метадон се назначава орално, мускулно 

или подкожно в доза от 5 до 20 mg през интервали от 6 или 8 h.  Денонощната аналгетична 

доза метадон за деца е 0,7 mg/kg, разделена на 4 апликации през 6 h.  За получаване на 

опиатна детоксикация на възрастни метадон се предписва орално в ДД 15–40 mg на ден в 

1 прием. Лечебният курс продължава не повече от 21 дни и може да бъде повторен след 

пауза най-малко от 4 седмици.  

Взаимодействия: Препаратите фенитоин и рифампицин ускоряват метаболизма на 

метадон и могат да ускорят проявата на абстиненция. При комедикация с фенотиазинови 

невролептици, ТЦА или МАОИ се засилват НЛР на метадон. 

Нежелани реакции: Депресия, объркване, халюцинации (рядко), миоза, потискане на 

дишането, палпитации, хипотезия, брадикардия, умора, отпадналост, гадене, повръщане, 

констипация, паралитичен илеус (рядко), намаляване на диурезата, болка в областта на 

инжектиране, хистаминолиберация, кожен обрив, сърбеж; привикване, зависимост. Противо-

показания: Свръхчувствителност към метадон. 

 

NALTREXONE (вж. гл. N07BB) 

 

N07CA Препарати за лечение на вертиго  
 

BETAHISTINE – INN (ATC код: N07CA01) 

●Acuver® (Cyathus GmbH) – дозиращ перорален разтвор 8 mg/0,8 ml/доза за впръскване 

във флакони по 60 и 120 ml (оп. по 1 бр.). ●Betagen® (Generics Ltd) – таблетки по 8 и 16 mg 

(оп. по 10, 30 и 100 бр.). ●Betaserc® (BGP Products B.V.) – таблетки 16 mg (оп. по 30 и 60 бр.) 

и 24 mg (оп. 20, 50 и 100 бр.); ородисперсибилни таблетки 24 mg (оп. 20, 30, 50, 60 и 100 бр.). 

●Betashistine Aurobindo® (Aurobindo Pharma Ltd) – таблетки по 8, 16 и 24 mg (оп. по 10, 20 и 

60 бр.). ●Betashistine Vitania® (Витания Фарма ЕООД) – таблетки по 16 mg (оп. по 30 и 60 

бр.) и 24 mg (оп. по 20 и 60 бр.). ●Emperin® (Egis Pharmaceuticals PLC) – таблетки по 8, 16 и 

24 mg (оп. по 20, 30 и 60 бр.). ●Marbeta® (M.R.C. Pharma s.r.o.) – таблетки по 8, 16 и 24 mg 

(оп. по 20, 30 и 60 бр.). ●Microser® (Prodotti Formenti S.r.L) – таблетки 8 mg (оп. 50 бр.); 

перорални капки 1,25% 30 ml във флакони (оп. 1 бр.). ●TevaBehist® (Тева Фармасютикълс 

България ЕООД) – таблетки по 16 и 24 mg (оп. (оп. по 30 и 60 бр.). ●Vertimed® (Medochemie 

Ltd) – таблетки по 8, 16 и 24 mg (оп. (оп. по 24, 48, 50, 96 и 100 бр.). ●Vertisan® (Henning 

Arneimittel GmbH & Co.KG) – таблетки по 8 и 16 mg (оп. (оп. по 20, 24, 30. 60  и 100 бр.). 

●Vertisan N24® (Henning Arneimittel GmbH & Co.KG) – таблетки 24 mg (оп. (оп. по 20, 24, 30. 

60  и 100 бр.). ●Vestibo® („Актавис” ЕАД) – таблетки по 8, 16 и 24 mg (оп. по 3 и 6 бр.). 

▲Бетахистин е хистаминов аналог с антивертигинозно и вазодилатиращо действие. 

Разхлабва прекапилярните сфинктери и увеличава кръвооросяването на лабиринта.  

Показания: Болест на Мениер, световъртеж, вестибулопатия.  
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Приложение: Преди първата употреба на препарата Acuver се отстранява винтовата 

капачка и се завинтва приложената към опаковката мерителна помпа на флакона 

(бутилката). С помощта на помпата се освобождава предписаната доза, която се разтваря в 

неутрална течност (най-често 100  ml  вода в чаша). Acuver се назначава орално обикновено 

по 1 до 2 впръсквания (респ. 8 до 16 mg) 3 пъти на ден. Оралните капки Microser се 

предписват в доза 16 к 3 или 4 пъти на ден. Лечението в повечето случаи продължава 

няколко месеца. Acuver не се приема едновременно с антихистаминови лекарства, поради 

отслабване на ефектите на двете групи медикаменти. 

Нежелани реакции: Главоболие, изостряне на язвена болест, гадене, повръщане, 

диария, фалтуленция, сърцебиене, стягане в гръдната област. Стомашният дискомфорт 

може да се предотврати, ако бетахистин се приема по време или след хранене, както и ако 

се намали ДД. Противопоказания: Бронхиална астма, стомашна или дуоденална язва, 

феохромоцитом, комедикация с антихистаминови препарати, бременност, лактация. 

 

CINNARIZINЕ – INN (АTC код: N07CA02) 

●Cinnarizin Actavis® („Актавис” ЕАД) – таблетки 25 mg (оп. по 50 и 100 бр.). ●Cinnarizin 

Inbiotech® („Инбиотех” ООД) – таблетки 25 mg (оп. 50 бр.). ●Cinnarizin Milve® 

(„Фармацевтични заводи Милве” АД) – таблетки 25 mg (оп. по 25 и 50 бр.). ●Cinnarizin 

Pharma® (Фарма АД ) – таблетки 25 mg (оп. по 50 и 100 бр.). ●Cinnarizin Sopharma® 

(Софарма АД) – таблетки 25 mg (оп. 50 бр.). ●Cinnarizin Unipharm® (Унифарм АД) – таблетки 

25 mg (оп. 100 бр.). ▲Цинаризин блокира навлизането на Ca2+ в съдовите миоцити. 

Намалява възбудимостта на лабиринта. Подобрява мозъчното кръвооросяване. 

Показания: Нарушения в церебралното кръвообращение (свързани с атеросклероза, 

сенилна деменция, мисловни и паметови смущения), главоболие, мигрена, нарушения в 

кръвооросяването на крайниците при болестта на Бюргер и Рейно, акроцианоза, перниони; 

кинетоза, световъртеж, нистагъм, болест на Мениер.  

Приложение: От 25 до 75 mg след хранене 2–3 пъти на ден.  

Нежелани реакции: Сънливост, СЧ смущения (от високи дози). 

 

CINNARIZINE & DIMENHYDRINATE (ATC код: N07CA52) 

●Arlevert® (Henning Arzneimittel GmbH & Co.KG) – таблетки, съдържащи по 20 mg 

цинаризин и 40 mg дименхидринат (оп. по 20, 24, 48 и 50 бр.). ●Vertigis® (Galenica S.A.) – 

таблетки, съдържащи по 20 mg цинаризин и 40 mg дименхидринат (оп. 50 бр.). Показан е за 

симптоматично лечение на световъртеж с различен произход. На възрастни и деца над 12 г. 

се прилага в доза 1 таблетка 3 пъти на ден. Таблетките се поглъщат цели с около 100 ml 

течност след хранене. Arlevert може да предизвика сънливост, удължаване на реакционното 

време, ксеростомия, зрителни нарушения, тахикардия, затруднено уриниране, кожни обриви 

(рядко). Той e противопоказан при свръхчувствителност към дименхидринат или цинаризин; 

пациенти с гърчове или съмнение за повишено вътречерепно налягане и алкохолизъм.  

 

FLUNARIZINE – INN (ATC код: N07CA03) 

●Flunarizin Actavis® („Актавис” ЕАД) – капсули 5 mg (оп. по 10 и 20 бр.). ●Sibelium® 

(Johnson & Johnson d.o.o.) – таблетки 5 mg (оп. 20 бр.). ▼Има чревна резорбция 85%, СПП 

99% и t1/2β 18 h. ▲Флунаризин притежава съдоразширяващ ефект, свързано с блокиране на 

калциевите канали. Той повлиява най-силно басейна на a. carotis interna и a. vertebralis. 

Действа вестибулодепресивно.  

Показания: МСБ, черепномозъчни травми, мигрена, световъртеж от вестибуларен 

характер.  

Приложение. ДД флунаризин за пациенти под 65 г. е 10 mg, а над 65 г. – 5 mg. ДД се 

назначава вечер в един орален прием. При добра поносимост лечението продължава 

няколко месеца (при мигрена до 8 мес.).    

Нежелани реакции: Седация, сънливост, забавяне на реакциите, главоболие, астения, 

СЧ нарушения, констипация, обрив; по-рядко – депресия (която може да стане причина за 

прекъсване на терапията), загуба на равновесие, ЕПН. При комедикация с холинолитици 

флунаризин засилва техните атропиноподобни НЛР. Той потенцира действието на алкохола 

и лекарства, потискащи ЦНС. Противопоказания: Консумация на алкохол, шофиране по 

време на действието на препарата. 
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N07X Други продукти, действащи на нервната система  
 

N07XX Други невротропни продукти 
 

AMIFAMPRIDINE – INN (АТС код: N07XX05)      

●Firdapse® (BioMarin Europe) – таблетки 10 mg (оп. по 10 и 100 бр.). Продуктът е обект 

на допълнително постмаркетингово наблюдение. ▲Амифампридин блокира потенциал-

зависимите калиеви канали, удължава деполяризацията на пресинаптичната клетъчна 

мембрана, подобрява транспорта на калция в нервните окончания, улеснява екзоцитозата на 

ацетилхолин и подобрява невромускулното провеждане.  

Показания: Симптоматично лечение на миастенен синдром на Lambert-Eaton при 

възрастни пациенти. 

Приложение: Амифампридин се предписва перорално, като ДД се разпределя в 3 или 4 

ЕД. Препоръчваната начална ДД е 15 mg. При необходимост ДД се увеличава с 5 mg/5 дни. 

МЕД е 20 mg, а МДД е 60 mg.  

Нежелани реакции: Замайване, хипоестезия, парестезия, студени крайници, бронхиална 

хиперсекреция, коремна болка, хиперхидроза, студена пот. Противопоказания: Повишена 

чувствителност към продукта, епилепсия, неконтролирана астма, комедикация със 

суктоприд* или с удължаващи QTc лекарства, кърмене, пациенти < 18 г. 

 

DIMETHYL FUMARATE – INN (АТС код: N07XX09)  

●Skilarence® (Almirall, S.A.) – стомашно-устойчиви таблетки по 30 mg (оп. 42 бр.) и 120 mg 

(оп. по 40, 70, 90, 100, 120, 180 и 200 бр.). Продуктът е обект на допълнително 

постмаркетингово наблюдение. ●Tecfidera™ (Biogen Idec Ltd) – капсули по 120 и 240 mg 

(оп. 14, 56 и 168 бр.). ▲ (1) Приема се, че противовъзпалителните и имуномодулиращите 

ефекти на диметил фумарат и неговия активен метаболит монометилфумарат се дължат на 

взаимодействие с вътреклетъчния редуциран глутатион на клетки, пряко свързани с 

патогенезата на псориазиса. Взаимодействието с глутатиона води до инхибиране на 

транслокацията в ядрото и транскрипционната активност на ядрения фактор капа, който 

усилва леката верига на активирани B-клетки (NF-κB). Предполага се, че основното действие 

на диметил фумарат и монометилфумарат е имуномодулиращо, предизвикващо промяна в 

Т-хелперните клетки от Th1 и Th17 профил на Th2 фенотипа. В резултат се намалява 

биосинтеза на възпалителни цитокини (индуциращи на проапоптотични събития), инхибира 

се кератиноцитната пролиферация, намалява експресията на адхезионни молекули и на 

възпалителен инфилтрат в псориатичните плаки. (2) Диметилфумаратът намалява 

възпалителния процес и модулира имунната система посредством активиране на 

специфичен протеин (Nrf2'), който регулира антиоксидантни гени, предпазващи невроните от 

демиенилизация. 

 Показания: (1) Skilarence, показан при умерено тежък до тежък плакатен псориазис при 

възрастни, нуждаещи се от системна фармакотерапия. (2) Tecfidera – лекарство от първа 

линия за лечение на релапсиращи форми на МС у възрастни. 

Приложение: (1) Skilarence. През първата седмица диметил фумарат се приема веднъж 

дневно в доза 30 mg (1 таблетка вечер). През втората седмица той се приема два пъти 

дневно (по 1 таблетка от 30 mg сутрин и 1 вечер). През третата седмица се приема три пъти 

дневно (по 30 mg сутрин, на обяд и вечер). От четвъртата седмица се преминава към 

лечение с прием само на 1 таблетка диметил фумарат от 120 mg вечер. През следващите 

пет седмици тази ДД се увеличава със 120 mg/7 дни по различно време на деня. МДД е 720 

mg диметил фумарат (3 x 2  таблетки Skilarence от 120 mg). При болни с леко до умерено 

тежко увреждане на чернодробната или бъбречната фунция не е нужна корекция на ДД 

диметил фумарат (Skilarence). Стомаюно-устойчивите таблетки се поглъщат цели с течност по 

време на хранене или непосредствено след него. 

 

Таблица N14. Терапевтична схема за перорално дозиране на Skilarence (диметил фумарат) 

 

Седмица Сутрин Обед Вечер Денонощна доза 

 1 0 mg 0 mg 30 mg 30 mg 

 2 30 mg 0 mg 30 mg 60 mg 

 3 30 mg 30 mg 30 mg 90 mg 
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 4 0 mg 0 mg 120 mg 120 mg 

 5 120 mg 0 mg 120 mg 240 mg 

 6 120 mg 120 mg 120 mg 360 mg 

 7 120 mg 120 mg 240 mg 480 mg 

 8 240 mg 120 mg 240 mg 600 mg 

 9+ 240 mg 240 mg 240 mg 720 mg 

 

(2) Tecfidera. Лечението на МС през първата седмица започва със 120 mg Tecfidera, 

приети по време на хранене, два пъти на ден. След това се продължава с 240 mg два пъти 

дневно. При зачервяване на лицето или проява на СЧ странични ефекти ДД следва 

временно да се намали. Няма клинични изследвания за това как диметил фумарат би 

взаимодевйствал с вакасини.   

Нежелани реакции: Лимфопения, левкопения, еозинофилия, намален апетит, 

главоболие, парестезия, замаяност, зачервяване на лицето (при 34% от случаите, 

метеоризъм, коремни болки, гадене, повръщане, запек/диария, диспепсия, флатуленция, 

еритем, сърбеж, протеинурия, БН, синдром на Фанкони, умора, астения, елевация на 

чернодробните ензими и креатинина. Противопоказания: Свръхчувствителност към 

продукта, тежки СЧ нарушения, тежко УБФ или УЧФ, синдром на Фанкони, бременност, 

кърмене, консумация на алкохолни напитки, пациенти < 18 г. (поради липса на клинични 

данни).  

 

FAMPRIDINE – INN (ATC код: N07XX07) 

●Ampyra* − таблетки 10 mg. ●Pymadin (не е в наличност) (Софарма АД) – инжекционен 

разтвор 10 mg/2 ml в ампули (оп. по 10 и 100 бр.). USAN: Dalfampridine. ▲Фампридин 

представлява 4-Aminopyridine. Той засилва екзоцитозата на ACh в ЦНС и нервно-

мускулните синапси. Освен това пряко активира съкратителната способност на 

миофибрилите и облекчава моно- и полисинаптичните рефлекси в ЦНС. Антикурарният 

ефект на препарата продължава 90–180 min в зависимост от приложената доза. След 

използването на Pymadin не се наблюдава рекураризация. Препаратът антагонизира 

миорелаксиращия ефект на аминогликозидите. Той има пряко възбуждащо действие върху 

клетките на дихателния център, което продължава 60–90 min. Повишава артериалното 

налягане в резултат на възбуждане на вазомоторния център и симпатиковите вегетативни 

ганглии. Има изразено антагонизиращо действие по отношение на ганглиоблокерите. 

Намалява потискащото действие на инхалационните анестетици върху ЦНС.  

Приложение: Като антагонист на недеполяризиращите миорелаксанти се инжектира 

бавно венозно в доза 20 mg още при поява на първите спонтанни дихателни движения. 

Максималният му ефект се проявява след 5–10 min. При необходимост се въвеждат 

допълнително още 10 mg. Aminopiridine се използва също при МС (индикация на FDA) и 

алцхаймерова деменция. 

Нежелани реакции: Главоболие, тремор, парестезии, повишена възбудимост, повдигане, 

ксеростомия, диафореза, повишение на артериалното налягане; рядко – алергични прояви. 

Противопоказания: Свръхчувствителност към продукта, тежки чернодробни и/или бъбречни 

заболявания; състояния, свързани с повишена нервно-мускулна възбудимост. 

 

PITOLISANT – INN (АТС код: N07XX11)  

●Wakix® (Bioproject  Pharma) – филмирани таблетки по 4.5 и 18 mg в бутилки (оп. по 30 

бр.). Продуктът е обект на допълнително постмаркетингово наблюдение. ▲Питолизант е  

Н3-хистаминергичен антагонист. Освен това той повишава освобождаването в мозъка на 

ACh, NA и DA. При болни с нарколепсия той подобрява качеството и продължителността на 

будност и внимание. 

Показания: Лечение на възрастни пациенти с нарколепсия, със или без каталепсия. 

Приложение: Трябва да се използват най-ниските ефективни ДД питолизант, 

съообразени с индивидуалния клиничен отговор. ДД над 36/mg не трябва да се превишава. 

Препоръчват се следните схеми на приложение: а) първа седмица – 2 х 4.5 mg орално; б) 

втора седмица – дозата може да се повиши до 18 mg на ден в 1 прием или да се понижи на 

4.5 mg дневно; в) трета седмица – дозата може да се повиши до 36 mg на ден (2 х 18 mg). 

Нежелани реакции: Потене, промени в апетита и т.м., ажитация, халюцинации, зрителни 

смущения, абнормно поведение, безсъние, апатия, кошмарни сънища, ментални нарушения, 
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депресия, дисфория, дискинезия, каталепсия, сомнолентност, тремор, световъртеж, шум в 

ушите, брадикинезия, мигренозно главоболие, психомоторна свръхактивност, епилепсия, 

промени в артериалното налягане, брадикардия, удължаване на QT интервала, астения, 

болки в корема и гръдния кош, неразположение, периферни отоци, миалгия, спонтанен 

аборт,  фоточувствителност, дисфагия, ентероколит. Противопоказания: Повишена чувст-

вителност към питолизант, тежко УЧФ, бременност, кърмене. 

 

RILUZOLE – INN (ATC код: N07XX02) 

●Sclefic® (Actavis Group PTC ehf.) – филмирани таблетки 50 mg (оп. по 28, 30, 56 и 60 бр.). 

▼Рилузол има бионаличност след p.o. приложение 60% (мазнините понижават неговата 

резорбция), СПП 96% и екстензивен чернодробен метаболизъм. ▲ЛАС е нервно-

дегенеративно заболяване, характеризиращо се със загуба и слабост на скелетните 

мускули, което при въвличне на дихателните мускули може да бъде фатално. При това 

заболяване има увреждане (excitotic damage) на по-горните и по-долните мотоневрони, 

свързано с клетъчна смърт поради масивен калциeв инфлукс, предизвикан от ексцесивно 

действие на възбуждащия медиатор глутамат върху съответните постсинаптични 

рецептори в главния мозък. Riluzole блокира пресинаптичното освобождаване на глутамат 

(невромедиаторна аминокиселина с възбуждащо действие) вероятно чрез потискане на 

потенциал-зависимите натриеви канали.  

Показания: Латерална амиотрофична склероза (ЛАС) 

Рисковa категория за бременност: C. 

Приложение. Приема се орално по 50 mg/12 h. По-големите ДД увеличават НЛР. 

Клинични проучвания, продължили 18 мес. показват, че се удължава преживяемостта на 

пациенти с ЛАС. 

Взаимодействия: Ензимните индуктори (рифампицин, омепразол и др.) и 

тютюнопушенето намаляват терапевтичната ефективност на Riluzole, защото ускоряват 

елиминирането му. Кофеинът, теофилинът, амитриптилинът, флуорохинолоните и други 

ензимни инхибитори забавят неговото елиминиране и увеличават честотата на НЛР.  

Нежелани реакции (с честота >10%): Гадене, коремни болки, констипация, повишаване 

нивата на аминотрансферазите.  

 

SODIUM OXYBUTYRATE – INN (АТС код: N07XX04)  

●Xyrem® (USB Pharma Ltd) – перорален разтвор с концебтрация 500 mg/ml в пластмасови 

бутилки с вместимост 180 ml (оп. 1 бр. с мерителна спринцовка). Продуктът е обект на 

допълнително постмаркетингово наблюдение. ▲Натриевият оксибутират променя архитек-

тониката на съня по неизяснен механизъм. Той удължава фазата на ортодоксалния сън и 

скъсява тази на REM съня. Намалява ексцесивната дневна сънливост и каталепсия при 

болни от нарколепсия.  

Показания: Нарколепсия с каталепсия у възрастни. 

Приложение: Два пъти на ден по 2.5 g. МДД е 9 g. Отначло е необходимо дозта да се 

титрира в зависмост от клиничния отговор и поносимостта на пациента. При необходимост 

ДД се променя с 1.5 g (съответно 2 пъти по 750 mg на ден). Препорчъват се промяната на 

дозата да се извършва през 7 до 14-дневни интервали. Първата доза се приема преди 

лягане. Втората доза се приема 2.5 до 4 h след това. Храната намалява чревната абсорбция 

на натриевия оксибутират. Затова пациентите трябва да вечеярят поне 2−3 h по-рано. 

Необходим е строг комплаянс. 

Нежелани реакции: Замаяност, гадене, главоболие, суицидни намерения, психоза, 

гърчове, дихателна депресия. Противопоказания: Свръхчувствителност към продукта, 

сукцинсемиалдехид дехидрогенезан дефицит, комедикация с опиоиди или барбитурати. 

 

TAFAMIDIS – INN (АТС код: N07XX08)  

●Vyndaqel® (Pfizer Ltd) – капсули 20 mg (по 15, 30 и 90 бр.). Продуктът е обект на 

допълнително постмаркетингово наблюдение.  

Показания: Tранстuретинова амилоидаза (TTR) при върастни пациенти. 

Приложение: ДД е 20 mg в 1 орален прием, със или без храна. 

Нежелани реакции: Уро-генитални инфекции, диария, боли в горната част на корема. 

Противопоказания: Свръхчувствителност към продукта. 
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TETRABENAZINE – INN (ATC код: N07XX06)  

●Dystardis® (AOP Orphan Pharmaceuticals AG) – таблетки 25 mg (оп. по 42 и 112 бр.). 

●Tetmodis® (AOP Orphan Pharmaceuticals AG) – таблетки 25 mg (оп. 112 бр.). ▲Тетрабеназин 

притежава централно резерпиноподобно действие при много по-слаба и кратка периферна 

активност. Действа като обратим високо афинитетен инхибитор на усвояването на 

биогенни монамини в синаптичните гранули на централните пресинаптични неврони. 

Улеснява метаболитното разграждане на моноамини и особено това на DA в мозъка. 

Облекчава симптоматично пациенти с болест на Хънтингтон. 

Показания: Хиперкинетични моторни разстройства при хорея на Хънтигнтон. 

Приложение: Започва се с 12,5 mg 1–3 на ден. ДД се повишава с 12,5 mg през 3 или 4 

дни до достиганее на терапевтичен ефект. МДД е 200 mg тетрабеназин. 

Нежелани реакции: Акатизия, депресия, замаяност, възбуда, тремор, паркинсонизъм. 

Противопоказания: Паркинсонизъм, депресия, кърмене, феохромоцитом, пролактин-

зависими тумори, комедикация с резерпин или МАОИ. 

 

ПЛАЗМАФЕРЕЗА – метод, при който кръвта се разделя на течната си съставка (плазма) и 

формените елементи, след което се подменя плазмата. Плазмаферазата е показана при 

пациенти с МС, които нямат положителен отговор след венозна терапия с ГКС. 

 


