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1.1. ВЪВЕДЕНИЕ ВЪВ ФАРМАКОЛОГИЯТА  (3 уч. ч.) 

 Предмет и  задачи на фармакологията  
 Клонове и направления 
 Исторически преглед 
 Видове дроги (лекарствени суровини) 
 Лекарство  
 Видове препарати 
 Лекарствена информация 
  

1.2. ОБЩА ФАРМАКОКИНЕТИКА (2 уч. ч.)  
 Фази на проникване и движение на лекарството в организма 
 Трансмембранен транспорт на лекарствата 
 Резорбция на лекарствата 
 Разпределение на лекарствата 
 Метаболизъм (биотрансформация) на лекарствата 
 Екскреция (излъчване) на лекарствата и техните метаболити 

 
1.3. ОБЩА ФАРМАКОДИНАМИКА  (1 уч. ч.) 

 Лекарствено действие и лекарствен ефект 
 Структурно неспецифично действие 
 Структурно специфично действие на лекарствата  

 
1.4. ФАКТОРИ, МОДИФИЦИРАЩИ КИНЕТИКАТА И ДЕЙСТВИЕТО НА ЛЕКАРСТВАТА  (1 уч. ч.) 

 Фактори от страна на лекарствата 
 Фактори от страна на средата 
 Фактори от страна на организма 
 Явления при многократно и продължително прилагане на лекарствата 
 Личността и ерудицията на лекаря като фактор 
 Комбинираното приложение като фактор 

 
1.5.  ЛЕКАРСТВЕНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  (1 уч. ч.)  

 Взаимодействия на лекарствата на фармацевтично (in vitro) ниво 
 Лекарствени взаимодействия на различни фармакокинетични нива 
 Фармакодинамични лекарствени взаимодействия 
 Взаимодействия на лекарствата с клинично-лабораторните тестове 
 Взаимодействия на лекарствата с някои електрофизиологични методи за диагностика 
 Взаимодействия на лекарствата с наркоманогенни средства  

 
 
ММооддуулл  22..   ССППЕЕЦЦИИААЛЛННАА  ((ООРРГГААННННАА))  ФФААРРММААККООЛЛООГГИИЯЯ  ––  ИИЗЗББРРААННИИ  ГГРРУУППИИ  ЛЛЕЕККААРРССТТВВАА  ЗЗАА  ТТЕЕРРААППИИЯЯ  
ННАА  ССООЦЦИИААЛЛННОО--ЗЗННААЧЧИИММИИ  ЗЗААББООЛЛЯЯВВААННИИЯЯ  (17 уч. ч.) ................................................................... стр. 11  
 
2.1. АНЕСТЕТИЦИ (1 уч. ч.) 
(1) Местни (локални) анестетици 
(2) Общи анестетици  
 
2.2. АНТИЕПИЛЕПТИЧНИ И АНТИПАРКИНСОНОВИ ЛЕКАРСТВА (1 уч. ч.)  

(1) Антиепилептични лекарства (АЕЛ) 
(2) Антипаркинсонови лекарства 

 
2.3. ПСИХОТРОПНИ ЛЕКАРСТВА (ПСИХОФАРМАКА)  (2. уч. ч.) 

А. Невролептици  
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Б. Анксиолитици (транквилизатори)  
В. Антидепресанти   
Г. Антиманийни лекарства (стабилизатори на настроението) 
Д. Психостимуланти. Ноотропни лекарства. Психозомиметици 
 

2.4. ОПИОИДНИ АНАЛГЕТИЦИ (МОРФИНОМИМЕТИЦИ)  (1 уч. ч.) 
(1) Papaver somniferum L. и фенантренови алкaлоиди на опия  
(2) Полусинтетични производни  
(3) Синтетични морфиномиметици 

 
2.5. НЕНАРКОТИЧНИ АНАЛГЕТИЦИ И НЕСТЕРОИДНИ ПРОТИВОВЪЗПАЛИТЕЛНИ ЛЕКАРСТВА (1 уч. ч.)  

(1) Ненаркотични (антипиретични, неопиоидни) аналгетици  
(2) Нестероидни противовъзпалителни лекарства (НСПВЛ), производни на киселини  
(3) НСПВЛ, блокиращи циклооксигеназа-2 (СОХ-2)  
(4) Ревулзивни и локални противовъзпалителни лекарства 

 
2.6. АНТИСТЕНОКАРДНИ (АНТИАНГИНОЗНИ) ЛЕКАРСТВА (1 уч. ч.) 

 Донори на NO 
 Бета-блокери  
 Селективни If-инхибитори 
 Метаболотропни кардиопротектори 
 ACE инхибитори 
 Фитопрепарати 
 Адювантни лекарства 
 Алтернативни методи 

 
2.7. АНТИХИПЕРТЕНЗИВНИ ЛЕКАРСТВА  (2 уч. ч.) 

 Лекарства, действащи въру ренин-ангиотензин-алдостероновата система 
 Калциеви антагонисти (блокери на калциевите канали)  
 Лекарства, намаляващи повишения симпатиков тонус  
 Диуретици 
 Перорални комбинирани АХЛ 
 Лекарства при хипертонични кризи 

 
2.8. АНТИУЛКУСНИ И АНТИАСТМАТИЧНИ ЛЕКАРСТВА  (1 уч. ч.) 

 Антиулкусни лекарства  
 Антиацидни средства (алкални соли) 
 Антиацидни мукозопротектори 
 Антисекреторни лекарства 
 Гастро-дуоденални мукозопротектори 
 Антихеликобактерни средства 
 Апробирани антиулкусни комбинации 

 Антиастматични лекарства 
 Селективни бета-2-адреномиметици  
 Неселективни адреномиметици 
 Фосфодиестеразни инхибитори 
 M-холинолитици 
 Мастоцитни протектори 
 Инхалаторни преднизолони 
 Инхалаторни преднизолони, плюс β2-адреномиметици 
 Левкотриенергични модулатори  
 Моноклонални IgG1kappa-антитела 

 
2.9. ТИРЕОАКТИВНИ ЛЕКАРСТВА  (1 уч. ч.) 

 Тиреомиметици  
 Тиреостатици 

 
2.10. АНТИДИАБЕТИЧНИ ЛЕКАРСТВА  (2 уч. ч.) 

  Инсулин – фармакодинамика и кинетични особености. Препарати  
 Антидиабетични лекарства за лечение на ЗД тип 2 

 Бигваниди 
 СУП от II поколение 
 Тиазолидиндиони (глитазони) 
 Инхибитори на чревната алфа-глюкозидаза  
 Aгонисти на GLP-1-рецепторите 
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 Инхибитори на дипептидил пептидаза-4 (DPP-4) 
 Фармакотерапевтични подходи при ЗД. Роля на гликирания хемоглобин (HbA1C) 

 
2.11. ГЛЮКОКОРТИКОИДИ И МИНЕРАЛКОРТИКОИДИ (1 уч. ч.) 

 Глюкокортикоиди (ГКС)  
 Хидрокортизонови препарати 
 Преднизонови препарати 
 Нефлуорирани преднизолони 
 Флуорирани преднизолони 
 Минералкортикоиди 

 
2.12. АНТИБИОТИЦИ И ДРУГИ АНТИИНФЕКЦИОЗНИ СРЕДСТВА – КЛАСИФИКАЦИЯ (1 ч.) 

(1) Антиинфекциозни лекарства – класификация 
(2) Антибактериални лекарства – класификация 
(3) Антибиотици – класификация 
 А. Според химичната структура 
 Б. Според механизма на дейстие 
 В. Според спектъра на действие 
 Г. Според типа на действие 

 
2.13. ПРОТИВОТУМОРНИ ЛЕКАРСТВА  (2 уч. ч.) 
(1) Цитотоксични средства (инхибитори на ДНК-синтеза; цитостатици) 
(2) Ендокринни средства (хормони и антихормони) 
(3) Таргетни лекарства 
(4) Инхибитори на костната резорбция и метастазиране 
(5) Модификатори на биологичния отговор в онкологията 
(6) Лъчелечение  
(7) Лекарства за поддържащо лечeние на онкоболни 
 
 
ММооддуулл  33..   ППРРИИННЦЦИИППИИ  ННАА  ЛЛЕЕККААРРССТТВВЕЕННААТТАА  ТТООККССИИККООЛЛООГГИИЯЯ    (5 уч. ч) ......................................... стр.  29  
 
3.1. НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ  (2 уч. ч.)       

(1) Класификация на НЛР 
(2) Странични ефекти на лекарствата 
3) Мутагенен и канцерогенен ефект на някои лекарства 
(4) Развитие на резистентност, дисбиоза и хиповитаминози 
(5) Допингови препарати 
(6) Лекарства и шофиране 
(7) Фармакогенна органна токсичност 
(8) Злоупотреба с лекарствени и други средства. Основни типове зависимост 
Зависимости на модерния човек 
(9) Увреждане на плода от лекарствени и други средства  

 
3.2. АНТИДОТИ (1 уч. ч.) 

 Антидоти, действащи на токсодинамично ниво 
 Средства, действащи на токсокинетично ниво 
 Антидоти с имунологично действие 
 Антитоксични серуми 
  ТТееррааппееввттииччнноо  ппооввееддееннииее  ппррии  ааннааффииллааккттииччеенн  шшоокк  
  

3.3. ПРИНЦИПИ НА ЛЕЧЕНИЕ НА ОСТРИТЕ ОТРАВЯНИЯ (1 уч. ч.) 
(1) Основни спешни мероприятия при пациенти с остро отравяне 
(2) Органопротекция 
(3) Детоксична депурация на ниво входна врата (СЧТ, дихателни пътища, кожа и лигавици) 
(4) Детоксична депурация на ниво хуморална среда 
 

ПРЕПОРЪЧВАНА ЛИТЕРАТУРА ..................................................................................................... 35 
АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ ...................................................................................................... 35 
 
 
 
София, 04.01.2017 г.                                     Доц. д-р Иван Ламбев, дм: (п/с) 
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ОСНОВИ НА ФАРМАКОЛОГИЯТА И ТОКСИКОЛОГИЯТА 
(компендиум за магистри по синтетична химия: лекции 30 уч. ч.) 

Доц. д-р Иван Ламбев, дм (2017)  
 
 
ММооддуулл  11..  ООББЩЩАА  ((ФФУУННДДААММЕЕННТТААЛЛННАА))  ФФААРРММААККООЛЛООГГИИЯЯ  (8 уч. ч.)  
 
1.1. ВЪВЕДЕНИЕ ВЪВ ФАРМАКОЛОГИЯТА  (3 уч. ч.)  

 
 Предмет и  задачи на фармакологията като основа на фармакотерапията. Връзка с други 

науки  
 Клонове и направления: биохимична фармакология, имунофармакология, фармакология 

на развитието (перинатална, педиатрична, гериатрична), хронофармакология, 
радиофармакология (създава радиофармацевтици – радионуклиди за диагностика и/или 
терапия), фармакогенетика (изучава модификациите в ефектите на лекарствата, свързани с 
унаследени въздействия), фармакогеномика (идентифицира генетичните полиморфизми с цел 
прегенотипно селекциониране на пациентите), експериментална и клинична фармакология  

 Исторически преглед. Развитие и постижения на 
фармакологията по света и у нас. Научни постижения на W. 
Withering, F. Sertürner, Cl. Nativelle, Н. П. Кравков, П. Ерлих, Ал. 
Флеминг, С. В. Аничков, чл.-кор. П. Николов (1894–1990), 
проф. Д. Пасков (1914–1986), акад. В. Петков (1916–2000), 
проф. Ив. Крушков (1935–2007), проф. П. Узунов (1932–2009). 
Народни лечители: Ив. Раев, П. Димков.   
 Видове дроги (лекарствени суровини) 
▲Растителни: Flores Chamomillae – цветове от лайка, 

Folia Digitalis – листа от напръстник, Folia Cotini – листа от смрадлика, Folia Bilobae, Fructus 
Cynosbati – плод от шипка, Radix Belladonnae – корен от лудо биле, Radix Althaeae – корен от 
ружа, Radix Primulae – корен от иглика, Cortex Chinae – кора от хининово дърво, Herba Hyperici – 
стрък от жълт кантарион, Herba Thymi – стрък от мащерка, Semen Lini – ленено семе, Stigmata 
Maydis – свила от царевица, Stipites Cerasorum – дръжки от вишневи листа, Secale cornutum – 
ръжено рогче. Карл Линей и бинарна система. 

▲Животински: Adeps suillus – пречистена свинска мас, Cetaceum – китова мас, Cebum 
bovinum – говежда мас, Cera – восък, Lanolin – овча мас 

▲Минерални: Natrii chloridum, Sulfur 
 Лекарство  
▲Понятие за лекарство, лекарствена (фармацевтична) форма, лекарствен препарат и 

лекарствен продукт. Лекарствени фитопродукти (съдържат сума от биологично активни 
вещества, проблеми със стандартизацията). Понятие за хранителна добавка (ХД), медицинско 
изделие (МИ) и хомеопатичен препарат (ХПП) 

Лекарствата са химически вещества, които се прилагат на организма за лечение, профилактика 
или диагностика на заболявания, а също – за коригиране на физиологичните функции (например при 
състояние на безтегловност, в условия на студ и повишена радиация или за предотвратяване на 
нежелана бременност). Като продукти те трябва да бъдат разрешени за употреба в дадена държава 
от упълномощени органи в определена лекарствена форма и опаковка с листовка, предназначена за 
пациента. Регистрацията и контролът върху лекарствата у нас се осъществява от ИАЛ (Изпълнителна 
агенция по лекарства – www.bda.bg). Първата държавна институция от този род е създадена в САЩ 
(1938) и е наречена FDA (Food and Drug Agency). В  ЕС действа EMA (European Medicine Agency).  
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▲Наименования на лекарствата: генерични (INN – International Noproprietary Name, DCI – 
Denominatio Communis Internationalis), USAN (United States Adopted Name), BAN (British Approved 
Name), търговски, фармакопейни (по VI и VII издание на Европейската фармакопея) и кодови.  

▲ATC (анатомо-терапевтично химична класификация – принципи) на лекарствата по СЗО  

▲Етапи при създаване на нови лекарства – предклиничен и клиничен. Плацебо ефект. 
Orphan drugs – лекарства-сираци за лечение на редки заболявания 

▲Основните подходи и принципи при създаване на нови лекарства  
 Нерационален подход. Основава се на емпиричните наблюдения от фармакологичния скрининг на 

голям брой химически  съединения, особено от  природен произход. 
 Рационален подход. Той изисква познаване на тримерната (димензионална) таргетна структура, 

участваща в патогенезата на заболяването. Дизайнът на лекарството трябва да позволява 
благоприятно взаимодействие с тази структура. 

 Антисенс терапия. Разчита на лекарства, които модифицират олигонуклеотиди, свързващи се с 
нуклеиновите киселини. Тези лекарства блокират регулираните от ДНК транскрипционни и от РНК 
транслационни пътища, които участват в патогенезта на туморните и други заболявания.  

 Биопродукти. Създават се  различни протеини, произведени под форма на антитела (вкл. 
моноклонални – МАВ), ваксини, цитокини и др. 

 Генна терапия. Нейната цел е да замени болестотворния ген със здрав или да коригира ex vivo 
болният ген и да го върне обратно. В случай на липсващ ген се въвежда копие от здрав ген. Генната 
терапия обаче повдига много етични и законови въпроси. 

 Клетъчно-стволова терапия (регенеративна медицина, респ биомедицина). Нейната цел е да 
стимулира растежа на части от човешкото тяло, които да заместят дефектните органи, съдове и 
нерви. 

▲Медицина на доказателствата. Изисквания за добра производствена практика (GMP), 
добра лабораторна практика (GLP) и добра клинична практика (GCP). Етични, здравни, социални 
и финансови аспекти при създаване на нови лекарства. Фармакоикономика  

▲Официалните регулаторни органи: Food and Drug Agency (FDA – USA), Европейска 
агенция по лекарствата (ЕМА – http://www.ema.europa.eu/), Изпълнителна агенция по 
лекарствата (ИАЛ – www.bda.bg) към министъра на здравеопазването със специализирани 
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комисии и външни експерти: Комисия за лекарствени продукти (КЛС), Комисия за лекарствени 
продукти с приложение в педиатрията, Специализирана комисия по растителни лекарствени 
продукти, Специализирана комисия по имунологични лекарствени продукти, Специализирана 
комисия по хомеопатични лекарствени продукти и Комисия по радиофармацевтици. 

▲Произход на лекарствата. Половината от прилаганите сега лекарства са получени в резултат 
на химичен синтез или полусинтез на базата на природни продукти, 25% са изолирани от висши растения, 
12% – от микроорганизми, 7% имат минерален произход и 6% – животински произход. 
 Видове препарати: галенови (тинктури, екстракти, сиропи, спиртни разтвори, медицински 

води и др.), неогаленови (максимално очистени фитопрепарати), специалитети (съдържат едно 
или повече химически чисти вещества – алкалоиди, гликозиди, антибиотици, моноклонални 
антитела и др.). 
 Лекарствена информация: учебници, ръководства, тестове, справочници, монографии, 

рекламни фирмени (вкл. видео-) материали, списания, работни срещи с актуализиране и приемане на 
консенуси за лечение на различни социално-значими заболявания (бронхиална астма, хепатит, 
артериална хипертония, солидни тумори и др.), конгреси, лекционни курсове, компютърни 
информационни системи (SilverPlatter, Medline), интернет-сайтове за лекарствена информация (вкл. 7-
символните буквено-цифрени ATC кодове на лекарствата като интернет-адреси, www.medpharm-sofia-
eu, лекарствена база данни за химици – http://www.drugbank.ca/drugs?type=biotech). Кодове на НЗОК 
(5-цифрени) и на лекарствата за ветеринарната медицина (8-цифрени, започват с буквата "Q"). 
 
1.2. ОБЩА ФАРМАКОКИНЕТИКА (2 уч. ч.)  
 
 Фази на проникване и движение на лекарството в организма: фармацевтична, 

фармакокинетична и фармакодинамична 
 Трансмембранен транспорт на лекарствата 
▲Пасивен транспорт  
Филтрация (пасаж през водни пори в биомембраните и през парацелуларни пространства) 
Проста дифузия на нейонзираните лекарствени молекули в посока на концентрационния 

градиент. Лекарства слаби бази и слаби киселини – значение на pK на лекарството и pH на 
средата. Уравнения на Henderson – Hasselbalch: 

▲Специализиран трансмембранен транспорт  
а) Транспорт с помощта на молекули-носители (carrer 
transport) 

 Активен транспорт срещу концентрационния 
градиент (напр. чревната абсорбция на леводопа и метилдопа)  

 Мембранни транспортни гликопротеини, осъществяващи ефлукса и инфлукса на 
лекарства и други ксенобиотици (вж. по-долу) 

 Улеснена дифузия (напр. на глюкозата) 
б) Пиноцитоза. ▲Конвекция (движение с кръвта и лимфата) 

 Резорбция на лекарствата  
▲Резорбция при ентерално приложение: 

буколингвална, стомашна, на нивото на тънкото и 
дебелото черво  

▲Резорбция при парентерално приложение: 
след инжектиране (s.c., i.m, i.v., i.v. инфузия, 
епидурална инфузия; интраартериално, интраартику-
ларно, интракардиално, i.p. – интраперитонеално 
инжектиране) и инхалиране (per inhalationem); перку-
танно и пермукозно (вкл. урогенитално) приложение  
 Разпределение на лекарствата в организма  

▲Площ под кривата “концентрация – време” (AUC – Area Under the Curve)  
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▲Максимална плазмена концентрация (МПК) и време за нейното достигане (tmax) 
▲Биоеквивалентност на лекарствата 
▲Компартменти (пространства) на разпределение на лекарствата: едно-, дву-, три- и 

мултикомпарментни модели  
▲Свързване на лекарствата с плазмените (СПП) и тъкънните протеини – особености.                                      

▲Изчисляване на привидния обем на разпределние (Vd), 
бионаличността (F) и плазмения полуживот (t1/2)  
 

▲Фармакокинетично мониториране на някои 
лекарства – клинично значение 
▲Бариерни системи, свързани с разпределението на 
лекарствата (плацентарна и ХЕБ – хемато-енцефална 
бариера) и тяхната екскреция (кръвно-алвеоларна, 

кръвно-млечна, кръвно-тестикуларна).  
 Метаболизъм (биотрансформация) на лекарствата  
▲Реакции през I фаза: окисление, редукция и хидролиза.  
Ензимни системи (изоформи на цитохром P450 – CYP3A4/5 и др.) и органи, участващи в 

метаболизма на лекарствата. Бърз чернодробен метаболизъм (first pass effect) и ниска p.o. био-
наличност на пропранолол, лидокаин, верапамил. Ентерохепатален кръговрат хлорамфеникол.  

Ензимни индуктoри: фенобарбитал, фенитоин,  карбамазепин, рифампицин, никотин, етанол.  
Ензимни инхибитори: хлорамфеникол, ACE инхибитори, кларитромицин, пресен сок от 

грейпфрут (≥ 600 ml/24 h), валпроати (амтиконвулсанти)  
▲Реакции през II фаза: глюкуроконюгация на хлорамфеникола и ГКС; ацетилиране на 

изониазида; сулфоконюгация на хепарина и хлорамфеникола  
▲Предлекарства (prodrugs): глицерилтринитрат, изосорбиддинитрат, леводопа, метилдопа, 

еналаприл, периндоприл, циклофосфамид, азатиоприн, фенилбутазон  
▲Генетичен полиморфизъм в метаболизма на лекарствата. Особености в метаболизма 

на кислорoдната вода (акаталaземия), изониазида (бавни и бързи ацетилатори), суксаметония 
(певдохолинестераза). Фармакогенетика и епигенетика. 

▲Мембранни транспортни гликопротеини (gp) от суперфамилиите ABC (ATP binding 
cassette) и SLC (solute linked carrier) и тяхната роля в кинетиката на лекарствата. Значение на gp-
P170 и gp-P190 за развитие на множествена лекарствена резистеност (MDR) към 
противотуморни средства. Инхибитори на P-gp (P-гликопротеина): верапамил, дилтиазем, 
нифедипин, итраконазол, кетоконазол, пресен сок от грейпфрут. Индуктори на P-gp: 
рифампицин, хиперфорин. Субстрати на P-gp: дигоксин, индинавир, правастатин 
 Екскреция (излъчване) на лекарствата и техните метаболити  
▲Екскреция на лекарствата чрез бъбреците (бета-лактами, аминогликозиди, хинолони, 

фосфомицин, сулфонамиди, нитрофурани, салицилати, барбитурати, морфиномиметици). 
Бъбречен клирънс и време на полулелиминиране на лекарствата (елиминационен полуживот – 
t1/2β)  

▲Екскреция на лекарствата с жлъчката (рифамицини, тетрациклини, макролиди, 
линкозамиди, фенотиазини), през СЧТ (морфин), белия дроб (инхалационни анестетици, 
етерични масла, йодиди, алкохол), слюнката (фенитоин, залцитабин и верапамил; спирамицин, 
йозамицин и олеандомицин), млякото (барбитурати, резерпин, сулфонамиди, тетрациклини, 
еритромицин, парацетамол, карбамазепин, ранитидин, кофеин, алкохол). Фармакотера-
певтично и токсикологично значение.  
 
1.3. ОБЩА ФАРМАКОДИНАМИКА  (1 уч. ч.) 
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 Лекарствено действие и лекарствен ефект 
 Структурно неспецифично действие на осмотичните лаксативи, осмодиуретиците и 

антиацидите 
 Структурно специфично действие на лекарствата  
▲Лекарства, повлияващи ДНК (алкилиращи цитостатици, флуорохинолони)  
▲Лекарства, повлияващи микробните ораганели (противомикробни средства)  
▲Лекарства, повлияващи таргетни макропротеини: йонни канали (местни анестетици, 

калциеви антагонисти), ензими (сърдечни гликозиди, ACE инхибитори, антихолинестеразни 
средства), молекули-носители (напр. блокиране на 
невроналното усвояване на холина и 
нордреналина), рецептори (над 140 вида) 

▲Рецепторни механизми на лекарственото 
действие. Понятие за рецептор, лиганд, афинитет и 
вътрешна активност. Лекарства агонисти 
(адреналин, салбутамол), лекарства антагонисти 

(атропин, метопролол), лекарства 
парциални агонисти или непълни 
антагонисти (пиндолол, целипро-
лол).  

Основни видове рецептори: 
за невротрансмитери, автакоиди 
(тъканни хормони - хистамин, 
серотонин, левкотриени, проста-

гландини, ендотелини, ангиотенин II, ), цитокини (интерлевкини, интерферони, хемокини и др.), 
растежни и антирастежни фактори и др.  

Лекарства с рецепторно действие: вегетототропни средства, морфиномиметици, 
невролептици, бензодиазепини, хормони и антихормони, антипаркинсонови средства, 
антихистаминни средства, серотонинергични и антисеротонинергични средства, 
простагландинергични средства, левкотриенови блокери, нервно-мускулни блокери и др. 

Пре- и постсинаптични мембранни рецептори.  
Междумедиаторни 

взаимодействия – положителна 
и отрицателна обратна връзка  

Основни типове 
рецептптори:  

тип 1 (йонотропни – 
никотинергични, GABAA-
ергични, 5-HT3-ергични);  

тип 2 (G-протеин-свързани – 
мускаринергични, адренергични, 
хистаминергични, АТ1-
ангиотензин-ергични, повечето 
серотонин-ергични);  

тип 3 (тирозин-киназни – за 
инсулин, растежни фактори и 
предсърден натриуретичен 
пептид);  

тип 4  (нуклеарни – за витамин D, стероидни и тиреоидни хормони). 
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Време от стимулиране на рецептора до проява на ефекта: за йонотропните рецептори – 
няколко милисекунди, за G-протеин-свързаните – секунди, за тирозин-киназните – от минути до 
няколко часа, за нуклеарните – от часове до дни. 

Видове G-протеин-свързани рецептори според ефекторните ензими (аденилатциклаза, 
гуанилатциклаза, фосфолипаза C) и съответните им медиатори от втори порядък – cAMP, 
cGMP и фосафтидилинозитолова система (IP3 – инозитолтрифосфат, DAG – диацилглицерол)  

Протеинкинази (PKA, PKC, PKG)  
Сензитация и десензитация на рецептора. Примери съответно с бета-блокерите и бета-2-

адреномиметиците (up regulation – регулация нагоре и down regulation – регулация надолу).  
 

Градиран ефект 
(отговор) – доза-ефект 
зависимости и графичното 
им представяне: аритме-
тична (хиперболична) и 
полулогартмична (сигмо-
идална) доза-ефект 
крива 

Атернативен ефект 
(отчита се наличието или 
липсата на наблюдава-
ното явление)  
 Основни видове 

действия на лекар-
ствата според техния 

характер, насоченост и терапевтична целесъобразност – обратимо, необратимо, местно, общо, 
симптоматично, етиотропно, патогенетично, субституиращо, пряко, непряко (респ. рефлекторно), 
тонизиращо, възбуждащо,  успокояващо (седативно), потискащо и др. Примери. 
 
1.4. ФАКТОРИ, МОДИФИЦИРАЩИ КИНЕТИКАТА И ДЕЙСТВИЕТО НА ЛЕКАРСТВАТА  (1 уч. ч.) 

 
 Фактори от страна на лекарствата  
Физични свойства (агрегатно състояние, кристален строеж, оситненост) и физикохимични 

свойства (липидоразтворимост, pK стойност, константа на Михаелис, полярност) 
Химичен строеж – връзка между структура и действие: барбитурурова структура 

(сънотворно и антиепилептично действие); фенотиазинова (невролептично действие); 
бензодиазепинова (анксиолитично действие); пиперидин-фенантренова (силно анлгетично 
действие); глюкокортикоидна (противовъзпалително, антиалергично и имуносупресивно 
действие);  хинолонова, сулфонамидна и бета-лактамна структура – антибактериално действие. 

Повишаване на фармакологичната активност посредством алкилиране (при 
химиотерпевтичните алкилатори), халогениране (при ГКС, хинолони, общи анестетици), 
фосфорилиране и др.  

Лекарствена форма – биофармацевтично значение (биофармация). Съвременни 
лекарствени форми: ретардни или депо-системи (бифазни, SR, MR, OCAS – орално  
контролируеми абсорбционни системи, трансдермални – TTS, и др.), липосистеми, инхалаторни 
и други системи. Клинично приложение при ИБС, силни болки (вкл. хронична туморна болка), 
анемии, безсъние, климактерични оплаквания (хормонално-заместителна терапия – ХЗТ) и др. 

Видове дози (минимална, насищаща, поддържаща, максимална, токсична, курсова; ED50; LD50) 
и интервал на дозиране (τ).  
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Постоянство на съотношението t1/2/τ при 
увредена и нормална бъбречна функция за 
лекарства, екскретиращи се предимно с урината.  

Терапевтичен индекс: LD50/ED50 
Фактор на сигурна безопасност: TD1/ED99  
Хронофармакология. Значение на хронофармакологичната терапия при ЗД, язвена болест, 

ревматоиден артрит, бронхиална астма, АХ (артериална хипертония), безсъние и др.  
 Фактори от страна на средата 
Вода, въздух, храна, ксенобиотици, околна температура, атмосферно налягане  
 Фактори от страна на организма 
Възраст и телесна маса (т. м.). Особености при дозирането на лекарствата в детската и 

старческата възраст (хипополивитаминоза, намален чернодробна и бъбречна функция, висока 
чувствителност към сънотворни, намален брой на рецепторите). Дозиране  според телесната 
маса (mg/kg/24 h) и повърхност (mg/m2/24 h) 

Пол. Фармакотерапевтични особености при жени в репродуктивна възраст  
Патологични процеси (чернодробнa, бъбречни и сърдечна недостатъчност; менингит; 

commotio cerebri, изгаряне и др.) 
Наследственост. Генетичен полиморфизъм (дефицит на ацетилтрансферазата, глюкозо-6-

фосфат-дехидрогеназата, алкохол-дехидрогеназата,  каталазата, псевдохолинестеразата)  
Значение на типа нервна система, а също на позитивното и негативното мислене за 

терапевтичната ефективност на лекарствата 
Съучастие на пациента (compliance) – спазване на предписания фармакотерапевтичен 

режим и стил на живот  
 Явления при многократно и продължително прилагане на лекарствата 
Tахифилаксия, толеранс (толерантност), лекарствена зависимост (психическа и физическа), 

кумулация, резистентност (вкл. множествена лекарствена резистентност – MDR), дисбиоза, 
хиповитаминози, алергични реакции. Роля на IgE антителата (локализирани на повърхността 
на адипоцитите) и освобождаване на автакоиди (хистамин, серотонин, простани) при 
повторно прилагане с развитие на антиген/антитяло реакция от бърз тип.  
 Личността и ерудицията на лекаря като фактор 
 Комбинираното приложение като фактор 

 
1.5.  ЛЕКАРСТВЕНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  (1 уч. ч.)  

 
 Взаимодействия на лекарствата на фармацевтично (in vitro) ниво: Получаване на 

утайка, коагулиране на колоидални разтвори, втечняване на прахове и др. 
 Лекарствени взаимодействия на различни фармакокинетични нива 
▲Резорбция: Тетрациклини и калций-съдържащи лекарства и храни, значение на pH на 

средата и pK на лекарството (примери) 
▲Разпределение: Изместване от плазмените протеини, кумалция на лекарства с дълъг 

плазмен полуживот (амиодарон, бромиди, дигиталисови гликозиди, фенобарбитал) 
▲Метаболизъм  
Лекарства ензимни индуктори на CYP3А4/5: фенобарбитал, фенитоин, карбамазепин, 

рифампицин, никотин, етанол, хиперфорин (активна съставка на жълтия кантарион) 
Лекарства ензимни инхибитори на CYP CYP3А4/5: хлорамфеникол, кетоконазол, 

итраконазол, метронидазол, дисулфирам, ACE инхибитори, еритромицин, кларитромицин, 
пресен сок от грейпфрут, валпроати   

Индуктори на P-gp: рифампицин, хиперфорин 
Инхибитори на P-gp (P-гликопротеина): верапамил, дилтиазем, нифедипин, индинавир, 

итраконазол, кетоконазол, пресен сок от грейпфрут (≥ 600 ml/24 h)  
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Субстрати на P-gp: дигоксин, индинавир, правастатин 
▲Екскреция: Значение на pH на средата и pK на лекарството (примери), токсикологично и 

фармакотерапевтично значение 
 Фармакодинамични лекарствени взаимодействия  
▲Антагонизъм: Примери за конкурентен (морфин и налоксон), неконкурентен (хистамин и 

папаверин) и функционален антагонизъм (адреналин и ацетилхолин); комплексообразуване при 
лекарства, съдържащи тиолови групи (ацетилцистеин, месна  др.) 

▲Синергизъм: адитивен (при общите анестетици) и потенциращ (широкоспектърни 
пеницилини и бета-лактамазни инхибитори)  

▲Синергоантагонизъм: Примери (морфин и атропин) 
 Взаимодействия на лекарствата с клинично-лабораторните тестове: лекарства, 

предизвикващи хипергликемия,  хиперурикемия, хипо- или хиперкалиемия, хиперлипидемия 
 Взаимодействия на лекарствата с някои електрофизиологични методи за 

диагностика: ЕЕГ, ЕКГ 
 Взаимодействия на лекарствата с наркоманогенни средства: алкохол, никотин, 

психозомиметици  
 
 
ММооддуулл  22..  ССППЕЕЦЦИИААЛЛННАА  ((ООРРГГААННННАА))  ФФААРРММААККООЛЛООГГИИЯЯ  ––  ИИЗЗББРРААННИИ  ГГРРУУППИИ  
ЛЛЕЕККААРРССТТВВАА  ЗЗАА  ТТЕЕРРААППИИЯЯ  ННАА  ССООЦЦИИААЛЛННОО--ЗЗННААЧЧИИММИИ  ЗЗААББООЛЛЯЯВВААННИИЯЯ (16 уч. ч.)   
 
2.1. АНЕСТЕТИЦИ (1 уч. ч.) 
 
(1) Местни (локални) анестетици 
 

 
 

А. Естери  
▲Естери на бензоената киселина: Cocaine. Еrythroxylum coca. (Folia – 4 реколти годишно в 

Колумбия). Кокаинова зависимост (психическа). Евтаназия: i.v. кокаин, последван от хероин. 
▲Eстери на ПАБК: Benzocaine, Procaine (анестетична потентност 1) Chloroprocaine, 

Tetracaine (Dicain – очни капки, разтвор 0,5% 10 ml) 
Б. Амиди: Articaine, Bupivacaine (анестетична потентност 16), Lidocaine, Prilocaine, Ropivacaine  
▲Ефектът на местните анестетици се засилва и удължава от съдосвиващи лекарства 

(адреналин, норадреналин, ефедрин, вазопресиновия дериват фелипресин), аналгетици, 
анксиолитици, общи анестетици. 

▲Ефектът на местните анестетици отслабва силно в кисела среда, при уремия, 
едновременно прилагане с глюкоза или калциеви препарати. 
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(2) Общи анестетици  
 
А. Инхалационни анестетици 
 

▲Летливи течности: Aether anaestheticus (out of date), 
Desflurane, Isoflurane, Halothane, Sevoflurane. Малигнена 
хипертермия и други НЛР 
 Минималната алвеоларна концентрация (МАК) е 

минималната концентрация общ анестетик, която 
предотвратява реакцията спрямо хирургична болкова 
стимулация (напр. кожен разрез) и дава предства за 
анестетичната потентност. 

 Анестетична потентност (респ. сила, мощ) е 
концентрацията общ анестетик (g/l),  необходима за 
обездвижване на попови лъжички (tadpoles). 

▲Газове: Nitrous oxide (райски газ)  
Б. Инжекционни анестетици 
▲Инжекционни анестетици–хипнотици със слаб 

аналгетичен ефект: барбитурати (Methohexital), 
тиобарбитурати (Thiopental) и други (Etomidate, Propofol 
– свързва се с двете бета-субединици на GABAA-
рецептора)  

▲Инжекционни анестетици–хипнотици с умерен 
аналгетичен ефект: Ketamine предизвиква 

дисоциативна анестезия (седация, амнезия, дисоциация, аналгезия; зависимост)  
▲Бензодиазепини: Diazepam, Lorazepam, Midazolam 
▲Опиоиди (със силен аналгетичен ефект): Alfentanil Fentanyl, Sufentanil. Невролептична 

аналгезия (фентанил плюс дроперидол), респ. наркоза без анестетик 
 
2.2. АНТИЕПИЛЕПТИЧНИ И АНТИПАРКИНСОНОВИ ЛЕКАРСТВА (1 уч. ч.)  

 
(1) Антиепилептични лекарства (АЕЛ) 
 
А. Класификация на АЕЛ според химичната структура  
 

 
 

▲Карбоксамиди (ензимни индуктори): Carbamazepine (показан още при невропатична, вкл. 
постхерпетична болка); Oxcarbazepine  

▲Сукцинимиди: Ethosuximide (Suxiep® – caps. 250 mg, при petit mal – абсанси) 
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▲Бензодиазепини: Clonazepam, Clorazepate, Diazepam (t1/2 43 h, СПП 99%, amp. 0,5% 2 ml 
i.v./i.m. при ранен status epilepticus), Lorazepam, Nitrazepam  

▲Валпроати (GABA-трансаминазни ензимни инхибитори): Depakin®  
▲Хидантоини (ензимни индуктори):Phenytoin, показан и при дигиталисова интоксикация 
 

 
 
▲Барбитурати ензимни индуктори): Phenobarbital (200 mg/2 ml i.m. при grand mal, status 

epilepticus и tetanus) и техни аналози (Primidone)  
▲Аналози на ГАМК, засилващи нейния биосинтез: Gabapentin 
▲ГАМК миметици: Tiagabine 
▲Хетерогенни антиконвулсанти: Lamotrigine (намалява глутаматната екзоцитоза), 

Levetiracetam, Pregabaline (при парциални гърчове и невропатична болка), Topiramate, Vigabatrin  
Б.  Класификация на АЕЛ според основните електрофизиологични механизми на 

действие (едно и също лекарство може да действа по няколко механизма) 
▲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 

▲Намаляване на свързания с генерирането на акционния потенциал (АП) 
пермеабилитет за натриеви йони:  валпроати, карбоксамиди, ламотрижин (потиска също 
екзоцитозта на глутамат – възбуждащ ЦНС невротрансмитер), хидантоини, топирамат  

▲Намаляване на свързания с генерирането на АП пермеабилитет за калциеви йони: 
валпроати, сукцинимиди, леветирацетам, прегабалин  
 

(2) Антипаркинсонови лекарства 
 

 



 14 

Патобиохимия на болестта на Parkinson – дефицит на допамин в екстрапирамидната 
система, контролираща тонуса на скелетната мускулатура 

А. Централни допаминергични лекарства (повлияват брадикинезията и ригидността) 
▲Леводопа (L-диоксифенилаланин) – преминава хематоенцефална бариера и в мозъка се 

декарбоксилира до кватернерния невротрансмитер допамин. 
▲Леводопа + инхибитор на извънмозъчната DOPA-декарбоксилаза: Madopar® 

(levodopa/benserazide),  Sinemet® (levodopa/carbidopa), Duodopa® (levodopa/carbidopa) – 
интестинален гел, показан при тежки двигателни флуктуации и дискинезии 

▲MAO-B инхибитори: Rasagiline, Selegiline 
▲COMT инхибитори: Entacapone (инхибира пресинаптичното усвояването на допамин) 
▲Допаминергични агонисти: а) ерголиди (получават се от Secale cornutum) – Bromocriptine, 

Dihydroergocryptine; б) неeрголиди (неерголини): Pramipexole, Ropinirole, Rotigotine (Neupro – 
TTS, трансдермална терапевтична система с контролирана перкутанна резорбция) 

Б. Централни M-холинолитици (повлияват тремора и хиперсаливацията – свръхпродукця на 
слюнка): Biperiden (на зелена бланка), Trihexyphenidyl (Parkisan). Народен лечител Иван Раев – 
българско лечение на паркисонизма през трийсете годни на миналия век.  
 
2.3. ПСИХОТРОПНИ ЛЕКАРСТВА (ПСИХОФАРМАКА)  (2 уч. ч.) 
 
А. Невролептици  

 
 Психофармакологични лекарства (повлияват психиката и поведението) 
 Невролептици (антипсихотици, антишизофренни средства)  
Патобиохимия на шизофренията: >>> допамин и  > 5HT в лимбичната система.  
▲Типични невролептици (централни D2-блокери) (>> екстрапирамидни нарушения) 

Фенотиазини с алифатна (Chlorpromazine, Levomepromazine), 
пиперидинова (Thioridazine) и пиперазинова (Fluphenazine – i.m. 
през 21 дни, Thioproperazine, Trifluoperazine) странична верига 
при азота. Малигнен невролептичен синдром (Дантролен i.v.)  

Бутирофенони: Droperidol, Haloperidol (amp. 5 mg/1 ml i.m.) 
Tиоксантени: Chlorprothixene, Flupenthixol (Fluanxol Depot® i.m. 

през 14–21 дни) 
▲Атипични невролептици (5-HT2А-блокери и D4-блокери) (<< екстрапирамидни нарушения) 

Сулпириди: Levosulpiride (с антишизофренен и 
антидепресивен ефект), Sulpiride (с антишизофренен и 
анксиолитичен ефект)  

Хетерогенни антипсихотици: Clozapine, Olanzapine, 
Quetiapine, Risperidone, Ziprasidone 
 
Б. Анксиолитици (транквилизатори) 

 
 Бензодиазепини 
▲Бензодиазепинови рецептори (асоциирани с двете 

алфа-субединици на GABAА-рецептора): BZ1 (свързани с 
познавателната памет и двигателната активност) и BZ2 
(свързани със съня). GABAA-ергични рецептори и хлорен 
инфукс  

▲Анксиолитичен ефект (имат всички бензодазепини): Alprazolam, Bromazepam (Lexotan – 
tab. 3 mg), Chlordiazepoxide, Diazepam, Lorazepam, Мedazepam, Nordiazepam 
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▲Еухипнотичен ефект: Bromazepam, 
Chlordiazepoxide, Cinolazepam (Gerodorm®), 
Diazepam, Flurazepam, Flunitrazepam, Nitrazepam, с 
кратък плазмен полуживот – Midazolam и Triazolam  

▲Антиепилептичен ефект: Clonazepam, 
Clorazepate, Diazepam, Lorazepam  

▲Централен миорелаксиращ ефект: Diazepam, 
Tetrazepam (при ишиалгии, лумбалгии, спиналгии) 

▲Остро и хронично отравяне. Конкурентни 
бензодизепинови антагонисти (Flumazenil i.v.)  
 Небензодиазепинови анксиолитици: 

Buspirone (парциален агонист на 5-HT1A-рецепторите 
в мезолимбичната система), Etifoxine (свързва се с двете бета-субединици на GABAA-рецептора), 
Hydroxyzine (H1-блокери),  Propranolol (неселективен β-блокер, 25 до 50 mg преди интервю, изпит, 
излиане на сцена), SSRIs (при обсцесивно компулсивни заболявания, силен страх, паническо 
разтройство) 
 
В. Антидепресанти   

 
Епидемиология и патобиохимия (дефицит на биогенни моноамини) на депресиите  
Краткотрайната реактивна или вторична депресия, често срещана, се развива в отговор на 

действителни стимули (скръб, печал, военни, респ. природни или техногенни кататастрофи) и др.  
Голямата (меланхолична или рекурентна) депресия е генетично обусловено биохимично раз-

стройство, при което пациентите са неспособни да изпитат обикновени приятни преживявавния 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 на депресия и мания. 

 

 
 
 Реъптейкови инхибитори на моноамини (DA, NA, 5-HT) 
▲Неселективни реъптейкови инхибитори на NA и 5-HT (трициклични антидепресанти): 

Amitriptyline (предлекарство), Clomipramine, Desipramine, Imipramine (предлекарство), Nortriptyline  
▲Селективни серотонинови реъптейкови инхибитори (SSRIs): Citalopram, Escitalopram, 

Fluoxetine Fluvoxamine. Серотонинов синдром (хипертермия, мускулна ригидност, сърдечно-
съдов калапс) 

▲Селективни норадреналинови реъптейкови инхибитори: Maprotiline, Reboxetine 
▲Реъптейкови инхибитори на допамин: Bupropion  
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 Централни пресинаптични α2-блокери (тетрациклични антидепресанти): Mianserine, 
Trazodone 
 MAO инхибитори 
▲Селективни обратими инхибитори на MAO-A: Moclobemide 
▲Неселективни необратими МАО-А и МАО-В инхибитори: Nialamide (синдром на 

сиренето – хиперонични кризи) 
 Мелатонергични антидепресанти: Agomelatine (Valdoxan®) – агонист на MT1- и MT2-

рецепторите и антагонист на пресинаптичнте 5-НТ2С-рецепторите в ЦНС (при големи 
депресивни епизоди у възрастни) 
 Фитоантидепресанти, съдържащи екстракти от H. perforatum (активна съставка 

хиперфорин): Esbericum®, Remotiv®. Eнзимни индуктори 
 
Г. Антиманийни лекарства (стабилизатори на настроението) 

 
 При тежки маниакални състояния: Chlorpromazine или Haloperidol (i.m.) 
 За профилактика на мания при циклофрения: Lithium carbonate (p.o.) 

 
Д. Психостимуланти. Ноотропни лекарства. Психозомиметици 

 
 Психостимуланти 
Метилксантини: Coffeinum (Caffeine) – зависимостта е много слаба (сънливост, отпадналост) 
Фенилалкиламини (развитие на зависимост): Amphetamine, метамфетамин (II Световна война) 
 Ноотропни лекарства: Piracetam, Pramiracetam  
 Психозомиметици: LSD25 (предизвиква зрителни халюцинации и илюзии, но не води до 

зависимост), марихуана (= женските съцветия на някои видове коноп – Canabis indica и др.), 
които отделят капчици смола, състояща се от различни терпени, тетрахидриканбиноли други 
канабиноиди), хашиш (получава се от канабис след неговата преработка), псилоцибин 
(триптаминов алкалоид със серотониноподобна структура, изолиран от използвани още от 
инките гъби от род Psilocybe от химика Алберт Хофман, синтезирал и LSD25) и др.  
 Психотронни средства (не са лекарства) 
 

2.4. ОПИОИДНИ АНАЛГЕТИЦИ (МОРФИНОМИМЕТИЦИ)  (1 уч. ч.) 
 
(1) Papaver somniferum L. и фенантренови алкaлоиди на опия  
Опиоидергични рецептори (μ, κ, δ, ORL1 – opioid related like1) и ендогенни опиоиди 

Препарати от природен 
произход: Morphine hydrochlo-
ride, Morphine sulfate (перорална 
депо-форма с 12-часов анал-
гетичен ефект – при хронична 

туморна болка), Codeine (представлява Methylmophine)  
(2) Полусинтетични производни  
a) на морфина (Heroin, Ethylmorphine);  
б) на  кодеина (Dextromethorphan – при суха кашлица, Dihydrocodeine перорална депо-форма с 

12-часов аналгетичен и антитусивен ефект, Hydrocodone, Oxycodone);  
в) на тебаина (Buprenorphine и Etorphine);  
г) комбинирани препарати: Suboxone® (buprenorphine + naloxone, при сублингвално 

приложение налоксонът отслабва възможността за развитие на остри симптоми на отнемане) и  
Targin® (oxycodone + naloxone) – при орална апликация налоксонът предотвратява 
констипиращия ефект на морфиномиметика. 
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(3) Синтетични морфиномиметици: Alfentanil, Fentanyl (Durogesic TTS – матрична система 
със 72-часов ефект: 25 mcg/h, 50 mcg/h, 75 mcg/h и 100 mcg/h), Methadone (СПП 89%, t1/2 35 h), 
Nalbuphine, Pethidine (Lydol –  amp. 100 mg/2 ml s.c/i.m), Sufentanil, Tramadol (агонист на капа-
рецепторите и инхибитор на невроналния реъптейк на NA и 5-HT; в Западна Европа без рецепта) 

Невролептична аналгезия: Fentanyl & Droperidol 
 
2.5. НЕНАРКОТИЧНИ АНАЛГЕТИЦИ И НЕСТЕРОИДНИ ПРОТИВОВЪЗПАЛИТЕЛНИ 
ЛЕКАРСТВА (1 уч. ч.)  
 

(1) Ненаркотични (антипиретични, неопиоидни) аналгетици  
 
▲Анилини (COX-3 инхибитори): Paracetamol (tab. 500 mg), Propacetamol 
▲Някои пиразолони (COX-3 инхибитори): Metamizole  (Analgin: tab. 500 mg) + 

спазмолитичен ефект)  
▲НСПВЛ в по-ниски дози: Aspirin, Diclofenac, Ibuprofen, Naproxen, СОХ-2 инхибитори  
▲Комбинирани препарати: с предимно аналгетичен ефект (Coldrex, Excedrin, Maxgrip, 

Paracofdal, Saridon, Sedalgin Neo), с аналгетичен и антипиретичен ефект (Benalgin, 
Efferalgan vit. C, Fervex), с аналгетичен и спазмолитичен ефект (Spamalgon)  

▲Фитопрепарати с аналгетичен и противовъзпалителен ефект: Boswellin (екстракт от 
тамяново дърво, чийто екстракт съдържа босвелиеви киселини, блокиращи 5-липоксигеназата, 
респ. синтеза на левкотриени – важни медиатори на възпалението и алергията), Phytodolor® 

 

 
(2) Нестероидни противовъзпалителни лекарства (НСПВЛ), производни на киселини 

(неселективни COX-1/СОХ-2 инхибитори): салицилова (Acidum acetylsаlicylicum – Aspirin), 
фенилоцетна (Diclofenac), индолоцетна (Indometacin), пропионова (Aceclofenac, Ibuprofen – 
Nurofen®, Ketoprofen) и енолова (Meloxicam, Piroxicam, Piroxicam beta-cyclodextrin – prodrug), 
Tenoxicam). Синдром на Рей.  Стомашно-чревна, респираторна и нефротоксичност на НСПВЛ 
 

(3) НСПВЛ, блокиращи циклооксигеназа-2 (СОХ-2)  
 
а) Селективни СОХ-2 инхибитори (коксиби): Celecoxib, Etoricoxib, Parecoxib. Препаратите 

Rafecoxib и Valdecoxib са забранени за употреба поради увеличаване склонността към инфаркти 
и инсулти). Аналгетична и противовъзпалителна активност. Кардио- и фертилитетна токсичност.  

б) Преференциални СОХ-2 инхибитори 
 Meloxicam (tab. 15 mg) и Nimesulide (Aulin) 
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Краткосрочно (3 до 5 дни) приложение в ревматологията и денталната медицина под 
защитата на протонни инхибитори (Esomeprazolе) или Н2-блокери (Ranitidine – film-tab. 300 mg), 
които потискат стомашно-киселинната секреция. 

(4) Ревулзивни и локални противовъзпалителни лекарства (показани при контузии, 
артралги, миалгии, лубалгии, спиналгии и др.). 

Ben-Gay, Diclac (Diclofenac), Fastum (Ketoprofen), Methylii salicylas, Oleum Terebinthinae 
rectificatum, Reparil, Revulsan, Spiritus camphoratus, Spiritus Sinapis 
 
2.6. АНТИСТЕНОКАРДНИ (АНТИАНГИНОЗНИ) ЛЕКАРСТВА  

 
 Донори на NO 
Органични нитрати (непреки донори): Glyceryl trinitrate (Nitroglycerin® – ling. 0,5 mg, 

Nitrolingual spray®, Perlinganit® i.v. инфузия), Isosorbide dinitrate (Isoket® – ling. 5 mg, Kardiet® – tab. 
20 mg), Isosorbide-5-mononitrate (Olicard 40 retard® – tab. 40 mg с 12-часов ефект)  

 

 Бета-блокери  
a) Селективни β1-блокери: Acebutolol, Atenolol, Bisoprolol (Bisogamma® – film-tab. 5 mg)  
Celiprolol, Metoprolol (Betaloc Zok®) 
б) Неселeктивни β-блокери: Bopindolol, Propranolol 
в) Препарати с алфа- и бета-блокираща активност: Carvedilol  
 Калциеви антагонисти 
Дихидропиридини: Amlodipine (Tenox® – tab. 5 mg с 24-часов ефект), Felоdipine, Nifedipine и др. 

при стабилна стенокардия, ангина на Принцметал или АХ. 
Бензотиазепини: Diltiazem  
Фенилалкиламини: Verapamil  
 Селективни If-инхибитори: Ivabradine (инхибира смесените Na+/K+ канали в SA възел) 
 Метаболотропни кардиопротектори: Trimetazidine, калиеви и магнезиеви соли, 

Levocarnitine (ХД), CardioSupport® (ХД), Coenzyme Q10 (ХД) 
 ACE инхибитори: Enalapril, Perindopril, Ramipril и др. 
 Фитопрепарати: Tinctura Crataegi oxyacanthae (тинктура от глог) 
 Адювантни лекарства: Ranolazine (блокира натриевия и калциевия миокарден инфлукс), 

тромбоцитни антиагреганти, анксиолитици (интермитентно) и др. 
 Алтернативни методи: ангиопластика, коронарен байпас, регенеративна медицина 

 
2.7. АНТИХИПЕРТЕНЗИВНИ ЛЕКАРСТВА   (2 уч. ч.) 
  
 Лекарства, действащи въру ренин-ангиотензин-алдостероновата система 
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а) ACE инхибитори (предлекарства ...прили, превръщащи се в ...прилати): Benazepril, 
Captopril, Cilazapril, Enalapril (tab. 20 mg), Fosinopril, Perindopril (Prestarium®), Ramipril, Trandolapril 

б) Блокери на АТ1-рецепторите (сартани): Candesartan, Eprosartan, Losartan (Lorista® – film-
tab. 50 mg), Telmisartan, Valsartan (Diovan) 

в) Директни ренинови инхибитори: Aliskiren (непредизвиква хиперкалиемия) 
 

 Калциеви антагонисти (блокери на калциевите канали)  
Дихидропиридини: Amlodipine (Tenox® – tab. 5 mg), Felоdipine, Lercarnidipine, Nifedipine (депо-

формите са с по-малко НЛР), Nisoldipine 
Бензотиазепини: Diltiazem (депо-форми) 
Фенилалкиламини: Verapamil (Isoptin® SR – tab. 120 mg; ниска перорална бионаличност – 22%) 
 Лекарства, намаляващи повишения симпатиков тонус  
▲Селективни β1-блокери, освобождаващи NO: Nebivolol (Nebilet® – tab.  5 mg) 
▲Селективни β1-блокери: Acebutolol, Atenolol, Bisoprolol (Concor® – film-tab. 5 mg), Celiprolol,  

Metoprolol  
▲Неселeктивни β-блокери: Bopindolol, Oxprenolol, Pindolol, Propranolol (притежава  

мембраностабилизиращо действие) 
▲Парциални агонисти (бета блокери с вътрешна симпатомиметична активност – ISA) 

 Бета-блокери с β2-ISA:  Celiprolol (не предизвиква бронхоспазъм) 
 Бета-блокери с β1-ISA (повишават бронхилния тонус): Acebutolol, Oxprenolol, Pindolol 

▲Препарати с бета- и алфа-блокираща активност: Carvedilol 
▲Селективни постсинаптични α1-блокери: Doxazosin, Prazosin 
▲Блокери на периферните адренергичните неврони: Reserpine (алкалоид със индолова 

структура, изолиран от  растящата в Индия лиана змийско коренче. НЛР!) 
▲Агонисти предимно на централните α2-адренорецептори: Clonidine, Methyldopa 
▲Агонисти на имидазолиновите I1-рецептори: Moxonidine, Rilmenidine 
 
 Диуретици 
▲Салидиуретици (потискат реабсорбцията на натрий и калий) 

 Тиазиди: Hydrochlorothiazide (Dehydratin neo® – tab. 25 mg) 
 Тиазидни аналози: Chlorthalidone, Clopamide 
 Метаболонеутрални вазодилатативни салидиуретици: Indapamide  

▲Бримикови (мощни) диуретици: Furosemide (p.o., i.m., i.v.), Torsemide 
▲Кaлий-съхраняващи диуретици (слаб ефект) 

 Конкуретнтни анагонисти на алдостерона: Spironolactone (tab. 25 mg) 
 Блокери на амилорид-чувствителните натриеви каналчета: Amiloride, Triamteren 

▲Комбинирани диуретици: Diuretidin®, Moduretic®, Triampur compositum® 
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Възпаление

Carcinoma
ventriculi

Ulcus duodeni Ulcus ventriculi

Helicobacter
pylori

 Перорални комбинирани АХЛ (у нас са >250) 
Co-Diovan® (valsartan/hydrochlorothiazide)  
Lodoz® (losartan/hydrochlorothiazide) 
Prestarium-Co® (perindopril/amlodipine) 
 Лекарства при хипертонични кризи: Clonidine (i.m.), Nifedipine (sub linguam – под езика), 

Nitrolingual spray® или Niroglycerin® (sub linguam, продължителност на ефекта 15–20 min), Isoket 
spray® (сублингвално), Sodium Nitroprusside (продължителна i.v. инфузия), Furosemide (i.m./p.o.). 
 
2.8. АНТИУЛКУСНИ И АНТИАСТМАТИЧНИ ЛЕКАРСТВА  (1 уч. ч.) 
 
 Антиулкусни лекарства  
 
▲Антиацидни средства (алкални соли) 
Слабо резорбируеми (несистемни) антиациди с констипиращ ефект: Aluminium hydroxide 
Слабо резорбируеми антиациди с диаричен ефект: Magnesium oxyde, Magnesium peroxide, 

Magnesium trisilicate 
Резорбируеми (системни) антиациди: Callcium 

carbonate, Sodium hydrogencarbonate 
Резорбируеми антиациди с ”rebound acidity” 

ефект: Sodium hydrogencarbonate 
Слабо резорбируеми комбинирани антиациди: 

Magaldrate, Stopacid и др. 
▲Антиацидни мукозопротектори 
 Комбинирани препарати: Acidrine, Almagel, 

Almagel A, Almalox  
Монопрепарати: Hydrotalcite (Talcid – таблетки 

за дъвчене 500 mg; по 1 табл. 2 часа след хранене 3–
4 пъти на ден в продължение на 4 седмици). 

▲Антисекреторни лекарства 
Протонни инхибитори: Esomeprazole (Nexium®), Lansoprazole, Omeprazole,  Pantoprazole 
H2-блокери: Cimetidine (с чести НЛР) , Famotidine, Ranitidine (film-tab. 300 mg), Roxatidine 
M-холинолитици: Atropine, Pirenzepine (блокира M1-рецепторите в парасимапатиковите 

ганглии и M3-рецепторите в стомашните париетални клетки) 
▲Гастро-дуоденални мукозопротектори 
Средства, стимулиращи локалната продукция на взодилататорни простагландини от 

серия Е в СЧТ: Colloidal bismuth subcitrate, Sucralfate 
Вазодилататорни простагландини: PGE1 (Misoprostol), PGE2 (Enprostil) 
▲Антихеликобактерни средства: Amoxicillin, Clarithromycin, Metronidazole, Tetracycline 
▲Апробирани антиулкусни комбинации 
 Amoxicillin + Clarithromycin + протонен инхибитор (или H2-блокер)  
 Metronidazole + Clarithromycin + протонен инхибитор (или H2-блокер) 
 Amoxicillin + Metronidazole + протонен инхибитор (или H2-блокер) 
 Tetracycline, Metronidazole, Colloidal bismuth subcitrate и Lansoprazole (или Omeprazole) 

Комбинираното лечение продължава 8–10 дни, след което още 28 дни се приема само 
протонният инхибитор или H2-блокера. 
 
 Антиастматични лекарства 
 
▲Селективни бета-2-адреномиметици (бронходилатация, потискат бронхиалната секреция)  

 Клас I (с бързо проявяващ се и продължителен ефект): Formoterol   
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 Клас II  (с бавно проявяващ се и продължителен ефект): Salmeterol, Indacaterol  
 Клас III (с бързо проявяващ се и краткотраен ефект): Fenoterol, Salbutamol (Albuterol – 

USAN) 
 Клас IV (с бавно проявяващ се и краткотраен ефект): Terbutaline 

▲Неселективни адреномиметици: Ephedrine, Epinephrine (Adrenaline), Orciprenaline 
▲Фосфодиестеразни инхибитори: Aminophylline (Novphyllin®), Theophylline (депо-форми) 
▲M-холинолитици: Ipratropium, Oxytropium, Tiotropium  
▲Мастоцитни протектори: Ketotifene, Nedocromil, Sodium cromoglycate 
▲Инхалаторни преднизолони: Beclometasone, Budesonide, Fluticasone 
▲Инхалаторни преднизолони, плюс β2-адреномиметици: Seretide® (fluticasone/salmeterol), 

Symbicort® (budesonide/formoterol) 
▲Левкотриенергични модулатори  

 Блокерири на цистеинил левкотриен C4-, D4- и E4-рецепторите: Montelukast, Zafirlukast 
 Инхибитори на 5-липоксигеназата: Zileutin 

      ▲Моноклонални IgG1kappa-антитела: Omalizumab (при тежка, неконтролирана с ГКС,  
IgE медиирана астмa; лечението е скъпо) 
 
2.9. ТИРЕОАКТИВНИ ЛЕКАРСТВА  (1 уч. ч.) 

 
 Тиреомиметици (при микседем и тиреоидит на Хашимото) 

▲Тиреотрофин и йод-съдържащи 
хормони на щитовидната жлеза: 
Levothyroxine (T4 – тироксин), Liothyronin 
(T3 – трийодтиронин), Thyreotropin (TSH – 
тиреостимулиращ хормон) 

▲Комбинирани препарати: Jodthyrox 
(по 100 mcg T4 + I) 
 Тиреостатици (при Базедова болест) 
▲Тиоурейни средства (инхибитори на 

тирозин-пероксидазата): Carbimazole (prod-
rug – предлекарство; в черния дроб се 
метаболизира в тиамозол), Propylthiouracil, 
Thiamzole (Methimazole – USAN)  
 

▲Радиоафармацевтици: 131I (Radioidine) с t1/2 8 дни, показан при мултинодуларна токсична 
струма 

▲Симптоматични средства: Propranolol и други неселективни бета-блокери     
 
2.10. АНТИДИАБЕТИЧНИ ЛЕКАРСТВА  (2 уч. ч.) 

  
 Инсулин – фармакодинамика и кинетични особености. Препарати  
 
Инжекционни инсулини и техни анaлози с бързо и кратко действие (≤ 6 h): Actrapid® 

(разтвор за инжектиране 100 UI/ml – 3 ml в картриджи); Humulin R®; Insulin aspart (инсулинов 
аналог), Insulin lispro (инсулинов аналог). Инсулинови помпи (много удобни, но скъпи) – s.c. 
инфузия. 

Инжекционни интермедиерни инсулини и техни аналози (12 до 14 h): Humulilin М®, Mixtard® 
Инжекционни инсулини с пролонгирано действие (≥ 24 h): Insulin degludec, Insulin detemir 

(Levemir), Insulin glargine (Lantus) 
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Значение на означенията: Hum-, L, -long, M, -man, -mix, N, PP, R, -rap, -rapid, S, -tard и други 
към или в наименованията на инсулиновите препарати (като предствки или наставки) 

Писалки (инжектори) за подкожно инжектиране на инсулин: DiaPen, Humaject, FlexPen, 
NovoLet, NovoPen I, II и III, OptiPen, OptiSet, PenFill и други със сменяеми картриджи 
(пълнители) от 3 ml (съсържат 300 едници инсулин/3 ml).  

 Денонощната доза (ДД) се определя от ендокринолог строго индивидуално в зависимост от 
кръвозахарния и уринозахарния профил на пациента и инсулино-глюкозния еквивалент.  

 Дозирането е хронофармакологично (по-голямата част от ДД се инжектира подкожно сутрин). 
 Инсулинът се инжектира 15–20 min преди хранене, за да съвпадне предизвиканата от него 

хипогликемия с алиментарната (постпрандиалната, предизвиката от храната) хипергликемия. 
 
 Антидиабетични лекарства за лечение на ЗД тип 2 
 
Бигваниди: Metformin 
СУП от II поколение: Glibenclamidе – tab. 5 mg, Gliclazidе, Glipizidе 
Тиазолидиндиони (глитазони): Pioglitazone   и др. )  ̶  намалява инсулиновата резистентност, 

но предизвиква НЛР) 
Инхибитори на чревната алфа-глюкозидаза: Acarbose, Zuccarin (екстракт от черничеви 

листа) 
 
Aгонисти на GLP-1-рецепторите: Liraglutide (s.c./24 h), Bydureon (s.c./7 дни), (ДД еднократно 

s.c.). GLP-1 (Глюкагоноподобният пептид-1) се секретира от чревните клетки. Той засилва 
глюкозо-зависимата инсулинова секреция и намалява тази на глюкагон. 
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Инхибитори на дипептидил пептидаза-4 (DPP-4): Alogliptin, Linagliptin, Sitagliptin, Vildagliptin. 
Повишават нивата на GLP-1 (глюкагоноподобен пептид-1) чрез потискане активността на ензима 
DPP-4, който го разгражда.  

 
 Фармакотерапевтични подходи при ЗД. Роля на гликирания хемоглобин (HbA1C) 

 
2.11. ГЛЮКОКОРТИКОИДИ И МИНЕРАЛКОРТИКОИДИ (1 уч. ч.) 
 
 Глюкокортикоиди (ГКС) – полусинтези от мексикански картоф, донор на стероиден пръстен 
Хидрокортизонови препарати: Hydrocortisone 
Преднизонови препарати: Prednisone (Dehydrocortisone) 
Нефлуорирани преднизолони: Methylprednisolone, Prednisolone 
 

 
 
Флуорирани преднизолони: Betamethasone 

(Celestone® – tab. 0,5 mg), Dexamethasone, 
Diprophos® (betamethasone 
dipropionate/betamethasone sodium phosphate), 
Flosteron® (betamethasone 
dipropionate/betamethasone sodium), 
Fluocinolone, Flumetasone, Triamcinolone 
 Минералкортикоиди 
Desoxycorticosterone aceate (DOCA), 

Fludrocortisone 
 
2.12. АНТИБИОТИЦИ И ДРУГИ АНТИИНФЕКЦИОЗНИ СРЕДСТВА – КЛАСИФИКАЦИЯ (1 ч.) 
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(1) Антиинфекциозни лекарства – класификация 
 
 Противомикробните лекарства (антибиотици, хинолони, сулфонамиди, антимикобакте-

риални, антилуетични, противовирусни, антимикотични и други средства) се прилагат за 
етиотропно лечение на заболявания, причинени от различни видове бактерии, рикетсии, 
вируси и гъбички. 

 Противопаразитните лекарства (антипротозойни, антихелминтни, скабицидни, 
педикулоцидни) се прилагат за етиотропно лечение на протозоози, хелминтози и 
ектопаразитози (краста, въшливост). 

 Антисептиците и дезинфектантите се използват предимно като профилактични средства, 
предпазващи от развитие на инфекция (дезинфектантте не са лекарства) 

 Имуноглобулините, антитоксичните серуми и ваксините са биопродукти, създаващи 
имунитет срещу различни инфекциозни причинители. 

 
(2) Антибактериални лекарства – класификация 
 
АНТИБИОТИЦИ (биосинтетични и полусинтетични) – представляват продукти от метаболизма на 

плесени, гъбички (и дори някои бактерии) или техни полусинтетични деривати 
СИНТЕТИЧНИ АНТИБАКТЕРИАЛНИ ЛЕКАРСТВА  
 Антимикобактериални лекарства: противотуберкулозни и антилепрозни  
 Хинолони (гиразни инхибитори): флуорирани и нефлуорирани 
 Сулфонамиди (антагонисти на ПАБК): монопрепарати (сулфтиазол) и комбинирани 

препарати (Biseptol® – сулфонамид/триметоприм) 
 
(3) Антибиотици – класификация 
 
А. Според химичната структура 

а) Бета-лактами: пеницилини, цефалоспорини, карбапенеми, монобактами 
б) Небета-лактами: аминогликозиди (аминозиди), тетрациклини, амфениколи, макролиди и 

кетолиди, линкозамиди, гликопептиди, стрептограмини, полимиксини 
 
Б. Според механизма на дейстие 

а) Антибиотици, потискащи синтеза на бактериалната стена: β-лактами, бацитрацин, 
гликопептиди, фузидинова киселина 
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б) Антибиотици, потискащи белтъчния синтез в микроорганизмите чрез свързване с 
30S субединицата на рибозомите: аминозиди, тетрациклини  

в) Антибиотици, потискащи белтъчния синтез чрез свързване с 50S субединицата на 
рибозомите: амфениколи, макролиди, линезолид, линкозамини  

г) Антибиотици, повишаващи пропускливостта на бактериалната мембрана: полимиксини, 
ванкомицин  

д) Антибиотици, потискащи синтеза на нуклеинови киселини: рифамицини (инхибират 
бактериалната РНК зависима ДНК полимераза) 

 

 
 
 

В. Според спектъра на действие 
а) Широкоспектърни антибиотици: 

тетрациклини, аминозиди, аминопеницилини, 
карбоксипеницилини, уреидопеницилини, 
цефалоспорини, карбапенеми, амфениколи, 
рифамицини, флуорохинолони, сулфонамиди, 
сулфонамиди/триметоприм, нитрофурани, 
оксихинолини  

б) Тeсноспектърни антибиотици: 
биосинтетични пеницилини, бета-
лактамазоустойчиви пеницилини, монобактами, 
макролиди, линкозамиди, полимиксини, 
синтетични противотуберкулозни средства 

 
Г. Според типа на действие (желани и нежелани комбинации) 

а) Препарати от I група, действащи бактерицидно върху размножаващи се и 
неразмножаващи се микроорганизми: аминозиди, полимиксини  

б) Препарати от II група, действащи бактерицидно само върху размножаващи се 
микроорганизми: β-лактами, ванкомицин  
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в) Препарати от III група, действащи бактериостатично: тетрациклини, макролиди, 
хлорамфеникол, линкозамиди, рифампицин  
 
2.13. ПРОТИВОТУМОРНИ ЛЕКАРСТВА  (2 уч. ч.) 
 

 
 
(1) Цитотоксични средства (инхибитори на ДНК-синтеза; цитостатици) 
 
 Алкилатори. В организма те се превръщат в алкилови радикали, които се свързват с азота 

от седма позиция на гуаниновите остатъци в двете вериги на ДНК и нарушават нейната 
редупликация и транскрипция. 

▲Aзот-ипритни аналози: Chlorambucil, Cyclophosphamide, Ifosfamide 
▲Нитрозуреи: Carmustine, Lomustine 
 Антиметаболити. Представляват аналози на метаболити, участващи в синтеза на 

нуклеиновите киселини, която те блокират по конкурентен механизъм. Предизвикват т. нар. 
„летални синтези”. 

 ▲На пиримидина: 5-Fluorouracil и Xeloda® – при метастатичен колорекатален карцином; 
Cytarabine, Gemcitabine (при карцином на белия дроб, панкреаса и гърдата), Teysuno® (tegafur & 
gimeracil & oteracil – при рак на стомаха в напреднал стадий)  
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▲На пурина: Cladribine, Fludarabine, Mercaptopurine (при остра левкемия у деца) 
▲На фолиевата киселина: Methotrexate (при остри левкози и хорионепителиом), 

Pemetrexede, Ralitrexed 
 

 
 
 Препарати от растителен произход 
▲Vinca-алкалоиди (митотични инхибитори): Vinblastine, Vincristine,  Vinorelbine 
▲Подофилотоксинови аналози (инхибират топоизомераза II): Etoposide (при 

дребноклетъчен белодробен карцином), Teniposide 
▲Таксани (засилват микротубулната полимеризация и блокират клетъчната митоза): 

Docetaxel, Paclitaxel  
▲ Камптотецини (инхибират топоизомераза I): Irinotecan, Topotecan  
 Цитотоксични антибиотици (блокират биосинтеза на нуклеинови киселини) 
▲Антрациклини: Doxorubicin (с кумалативна кардиотоксичност), Epirubicin, Idarubicin, 

Myocet® (непегилиран липозомален доксорубицин) 
▲Антрациклинови аналози: Mitoxantrone (при левкемии и лимфоми) 
▲Други антибиотици: Bleomycin, Mitomycin C (за  инстилации при карцином на пикочния 

мехур след ТУР – трансуретрална резекция) 
 Платинови координационни комплекси: Carboplatin и Cisplatin при яйчникови тумори 

(НЛР – повръщане и нефротоксичност), Oxaliplatin 
 
(2) Ендокринни средства (хормони и антихормони) 
 
 Глюкокортикоиди: Dexamethasone, Prednisolone  
 Полови хормони и сродни съединения 
▲Прогестини: Gestonorone, Medroxyprogesterone 
▲Андрогени: Testosterone 
 Антагонисти на половите хормони и сродни съединения 
▲Антиандрогени: Biculatamide, Cyproterone (Androcur®), Flutamide 
▲Инхибитори на ароматазата (потискат превръщането на андрогените в естрогени): 

Aminoglutethimide, Exemestane (Aromasin®), Formestane, Letrozole 
▲Инхибитори на 5-алфа-редуктазата (потискат превръщането на тестостерона в по-

активен дихидротестостерон): Dutasteride, Finasteride  
▲Антиестрогени: Fulvestrant (чист естроген-рецепторен антагонист), Tamoxifen (само транс-

изомерът е антиестроген), Toremifene 
▲Гонадотропин-рилизинг аналози-агонисти (при carcinoma prostatae и carcinoma 

mammae): Buserelin, Goserelin, Leuprorelin (Leuprolide), Nafarelin, Triptorelin 
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(3) Таргетни лекарства 
 

▲Изучаване генетиката на злокачествените тумори доведе до създаване на нов вид 
системна противотуморна терапия наречена таргетна (прицелна или мишенна). Тя е 
съобразена с генома на пациента. Средствата за таргетна терапия представляват 
високотехнологични биопродукти, чиито ефекти са свързани с наличието на определен 
генетичен дефект, върху който те въздействат. Това направи голяма част от съвременната 

медицинска онкология генетика, епигенетика, 
молекулярна биология и диагностика от най-висок 
клас.  

▲Таргетните лекарства имат рецепторен 
механизъм на действие. Те въздействат върху един 
или повече растежни, супресорни, тумор-
некротизиращи и други фактори, изпълняващи 
ключова роля в биогенезата на малигномите, 
като например: съдовоендотелен растежен фактор 
(VEGF) с рецептори 1, 2 и 3; епидермален растежен 
фактор (EGF) с рецептор-1 и рецептор-2 (HER2); 
произхождащ от тромбоцитите растежен фактор 

(PDGF) с рецептори алфа и бета; плацентарен растежен фактор (PlGF); тумор-некротизиращ 
фактор алфа (TNFα) и др. Понастящем прицелна терапия се прилага при рак на белия дроб, 
колона, млечната жлеза, простата, бъбреците и др. 

▲Моноклонални антитела (MAB) 
Bevacizumab (Avastin® – VEGF-инхибитор) и Cetuximab (EGFR-инхибитор) – при метастатичен 

рак на колона и ректума; Rituximab (при неходжкинови лимфоми); Trastuzumab (Herceptin® – при 
carcinoma mammae със свръхексперсия на рецептор-2 на човешкия епидермален растежен 
фактор – HER2) 

▲Протеинкиназни (най-често тирозинкиназни) инхибитори: Erlotinib (при 
недребноклетъчен рак на белия дроб и рак на панкреаса; инхибира ERFR тип 1, наричан още 
HER1); Everolimus (Afinitor® – при авансирал бъбречно-клетъчен карцином при неуспешна анти-
VEGF терапия; включва се също в коронарните стентове като имуносупресор, предотвратяващ 
рестеноза; Everolimus e mTOR инхибитор – mammalian Target Of Rapamycin); Imatinib (Glivec®) – 
ихибира пролиферацията на свежи левкемични клетки, показан при хронична миелогенна 
левкемия и стромални тумори на СЧТ; Lapatinib (при рак на гърдата със свръхексперсия на 
HER2); Nilotinib (при резистентна на иматиниб хронична миелогенна левкемия); Pantitumab (при 
метастатичен колоректален карцином, експресиращ EGFR); Pazopanib (инхибира рецептор-2 на 
VEGF, показан при напреднал бъбречно-клетъчен карцином); Sorafenib (при бъбречно-клетъчен и 
хепатоцелуларен карцином) 

▲Инхибитори на продукцията на TNF: Thalidomide (при сарком на Капоши, глиобластом, 
мултиплен миелом, erythema nodosum leprosum) и аналози  

 
(4) Инхибитори на костната резорбция и метастазиране 

 
Всички бифосфонати (ибандронат, клодронат, золедронат) досега в страните, в които са 

въведени, имат регистрация както за лечение на остеопороза, така и за лечение на осална 
дисеминация от основното заболяване. Те стабилизират костната плътност, нарушена както по 
бенигнени причини, така също потискат функцията на остеокластите и предизвикват 
стабилизиране на скелета, намаляват болката и фрактурите при болни с костно метастазиране. 
Дори при пациенти с остеобластни (натрупващи се) костни метастази има терапеветичен ефект 
от приложението на бифосфонати. Това е така поради фактът, че около остеобластните зони се 
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намират микрозони на остеолиза, които по-късно са причина за костни девиации и понякога 
фрактури.  
 
(5) Модификатори на биологичния отговор в онкологията 

 
 Цитокини 
▲Интерлевкини: IL-2 (с тежки НЛР) при ренален карцином  
▲Интерферони (повишават активността на макрофаги и килърни клетки): Interferon alfa-2а и 

2-в (при малигнен меланом, сарком на Капоши и хронична миелогенна левкемия) 
 Ваксини: BCG Immunotherapeuticum (за инстилации на пикочния мехур след ТУР на 

аденокарцином);  Katraps™, Silgard® и Cervarix® (за профилактика на carcinoma colli uteri, 
предизвикан от HPV (човешки папиломен вирус) 
 

(6) Лъчелечение  
▲Радиофармацевтици (радионуклиди – облъчват с бета-лъчи): 131I, 32P (Sodium phosphate), 

183Pal – паладий, 145Sm – самарий, 89Sr – стронций) 
▲Брахитерпия (локално при рак на простата и влагалището) 
▲Фотодинамична палиативна противотуморна терапия (облъчване с лазерна светлина с 

последващо образуване на свободни радикали): Porfimer, Temoporfin 
 
(7) Лекарства за поддържащо лечeние на онкоболни 
 Антиеметици: 5-HT3-блокери, D2-блокери, H1-блокери, ГКС 
 Аналгетична стълбица при хронична туморна болка (по СЗО) 
▲Първо стъпало (лека болка): Paracetamol или НСПВЛ 
▲Второ стъпало (лека към умерена болка): Слаб опиоид (Codeine, Dihydrocodeine) ± 

Paracetamol и/или НСПВЛ 
▲Трето стъпало (умерена към силна и непоносима болка): Силен опиоид (Morphine sulphate, 

Fentanyl – Durogesic® TTS през 72 h, Pethidine – Lydol®) ± Paracetamol и/или НСПВЛ 
 Уротелопротектори: Mesna (съдържа SH-групи, посредством които образува хелатни 

нетоксични комплекси с акроленина – канцерогенен метаболит на цикло- и ифосфамида)         
 Кардиопротектори: Dexrazoxane 
 Хематопротектори 
▲Миелоидни растежни (колонистимулиращи) фактори: Filgrastim, Lenograstim, 

Molgramostim, Pegfilgrastim (PEG – полиетиленгликол), Sargramostim 
▲Мегакариоцитни (тромбопоетични) растежни фактори: Oprelvekin (IL-11)  
▲Еритропоетини: Darbepoetin alfa, Epoetin alfa, Epoetin beta 
 Антидоти на антагонистите на фолиевата киселина: Calcium folinate (Leucovorin® –  

тетрахидрофолиева киселина)  
 Анксиолитици и антидепресанти. Burnout syndrome 
 Ноотропи и церебрални вазодилататори (при психоорганичен синдром) 
 Лекарства за парентерално хранене (при серумен албумин < 34 g/L и серумен 

трансферин < 1.5 g/L) и др. 
 
 
ММооддуулл  33..  ППРРИИННЦЦИИППИИ  ННАА  ЛЛЕЕККААРРССТТВВЕЕННААТТАА  ТТООККССИИККООЛЛООГГИИЯЯ    (5 уч. ч.)  
 
3.1. НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ  (2 уч. ч.)       

 
(1) Класификация на НЛР: A, B, C, D, E, F 
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A (Augmented), B (Bizarre), C (Chronic use), D (Delayed), E (Ending of use), F (Failure – unwanted 
drug interactions) 

(2) Странични ефекти на лекарствата 
а) Странични ефекти, свързани с особености във фармакодинамиката: отслабване на 

вниманието и условно-рефлекторната дейност, нарушения на съня, ортостатизъм, ксеростомия, 
зрителни смущения, тахифилаксия, нарушения във водно-електролитния баланс, фармакогенен 
паркинсонизъм, бронхоспазъм, улцерогенна активност, смущения в половата функция, феномен 
на отнемане  и др. 

б) Странични ефекти, свързани с особености във фармакокинетиката: кумулация, 
изместване от серумните протеини, ензимна индукция, ензимно инхибиране, нарушена 
чернодробна и/или  бъбречна функция 

в) Странични ефекти,свързани с променена реактивност на организма: алергия, 
генетични отклонения  

(3) Мутагенен и канцерогенен ефект на някои лекарства 
(4) Развитие на резистентност, дисбиоза и хиповитаминози при терапия с 

противомикробни лекарства и на резистентост към цитостатици 
(5) Допингови препарати – стероидни и нестероидни (аминокиселини, протеини и др.), 

предлагани като хранителни добавки (ХД) и възможни НЛР. Наркотични вещества (амфетамини), 
бета-2-адреномиметици, бета-блокери, диуретици, мелодний. Отговoрност на спортния лекар. 
WADA 

(6) Лекарства и шофиране 
(7) Фармакогенна органна токсичност: нефротоксичност, хепатотоксичност, 

хематотоксичност, ототоксичност, офталмотоксичност, невротоксичност 
(8) Злоупотреба с лекарствени и други средства. Основни типове зависимост: морфинов, 

барбитуров, бензодиазепинов, амфетаминов, кокаинов, лизергамиден (към LSD25); зависимост 
към хашиш и марихуана, алкохол (алкохолизъм), тютюн (табакизъм); зависимост към лекаствени 
и други смеси (фенобарбитал с амфетамин, хероин с кокаин, алкохол с тютюн; екстази и др.). 

 

 
Зависимости на модерния човек: пристрастяване към компютри (компютърна мания – 

obsession with computers) и/или интернет, телевизионна 
мания, телефономания,  радиомания, фотомания, 
артмания, политмания, хазартомания, военна мания, 
зоомания, фитенс-мания, танорексия (пристрастяване 
към придобиване на тен, респ. загар), пристрастяване към 
естетична хирургия (синдром на дисморфичното тяло), 

пристрастяване към избелване на зъбите, ониомания или шопингмания 
(компулсивно необмислено пазаруване), работохолизъм (на японски Karoshi –  смърт от 
претоварване с работа), любовна и/или сексуална мания, лидеромания, клептомания, 
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хомеопатомания (мания към лечение само с хомеопатични препарати), фитомания (мания към 
лечение само с фитопродукти), религиозна мания, зодиакална мания,  таромания, магомания, 
зависимост към храна и др.   

 

 
 
(9) Увреждане на плода от лекарствени и други средства (ембрио- и 

фетотоксичност). Талидомидова ф о к о м е л и я.  
Рискови категории за бременност: PRC: A, B, C, D, X 
Рискови категории за лактация (кърмене): LRC: L1, L2, L3, L4, L5. 

 
 
 

Рискова категория за бременност Рискова категория за лактация  
A: контролирани изследвания изключват напълно 
тератогенен риск (фолиева киселина) 

L1: напълно безопасно лекарство 
(парацетамол, епинефрин, ибупрофен) 

B: няма доказателства за тератогенност при хора и 
животни (лоратадин, лидокаин, пеницилини, 
метилдопа) 

L2: безопасно лекарство 
(омепразол, ранитидин) 

C: доказана е тератогенност само при опитни животни 
(амикацин, бизопролол, метилпреднизолон, 
метопролол) 

L3: умерено безопасно лекарство 
(акарбоза, аспирин) 

D: доказана е тератогенност при животни и хора 
(диазепам, литиев карбонат, тетрациклини, фенитоин, 
АСЕ инхибитори) 

L4: рисково лекарство 
(дизепам, литиев карбонат) 

X: лекарството е абсолютно противопоказано 
(естрогени, динопрост, статини, витамин А в много 
високи дози) 

L5: лекарството е абсолютно 
противопоказано (АСЕ инхибитори) 

 
3.2. АНТИДОТИ (1 уч. ч.) 
 
 Антидоти, действащи на токсодинамично ниво 
Конкурентни антагонисти на морфина: пълни (Naloxone, Naltrexone) и непълни (Nalorphine) 
Конкурентни антагонисти на бензодиазепините: Flumazenil (Anexate) 
Непреки конкурентни антагонисти на недеполяризиращите нервно-мускулни блокери: 

Aminopyridine (Pymadin), Galantamine, Neostigmine 
Конкурентни антагонисти на метотрексата: L-Asparaginase, Calcium Folinate (Leucovorin) 
Aнтагонисти на хепарина: Protamini sulfas (Protamine sulfate) 
Aнтагонисти на кумариновите антикоагуланти: Phytomenadionе (Vitamin K1) 
Aнтагонисти на директния тромбинов инхибитор Dabigatran (Pradaxa): Idarucizumab.  
Dabigatran е показан за профилактика на венозен тромбоемболизъм при ставно протезиране на 

тазобедрената или колянната става и на исхемични инсулти при пациенти с пресърдно мъждене, 
протезирани сърдечните клапи), без необходимост от мониториране на протромбиновото време. 
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Идарусизумаб е фрагмент от хуманизирано моноклонално антитяло (МАВ). Неговият афинитет на 
свързване към дабигатран е 300 пъти по-силен, отколкото афинитета на свързване на дабигатран към 
тромбина. В резултат се получава стабилен биологично неактивен комплекс идарусиумаб. 

Реактиватори на холинестеразата: Obidoxim  
Аналептици (с ограничено значе-ние): Coffeinum-Natrio benzoicum, Pentetrazole 
Вегетотропни антидоти: Atropine (при отравяне с гъби), Pilocarpine 
 Средства, действащи на токсокинетично ниво 
Адсорбиращи средства: Carbo medicinalis  
Средства, повлияващи окислителните и/или редукционните процеси: Potassium 

permanganate (Kalii permanganas), Methyltionin (Methylenum coeruleum) 
Хелатори (комплексообразуватели): Dimercaprol i.m., EDTA-Calcium Dinatrium, Penicillamine, 

Deferasirox p.o., Deferoxamine i.v. 
Метхемоглобинообразуващи средства (нитрити): Sodium nitrite (Natrium nitrosum) 
Радиопротектори: Cystamine, Mercapatamine (Lambratene) 
Средства, повлияващи метаболизма на отровите: Disulfiram, Ethanol, Fomepizole 

(алкохолдехидро-геназен инхибитор, показан при остра интоксикация с етанол, етиленгликол и 
пропиленгликол), Flumecinol (ензимен 
индуктор), Sodium thiosulfate (Natrium 
hyposulfurosum) 

Средства, засилващи уринната 
екскреция на отровите: Furosemide, 
Acidum ascorbinicum (подкисилява 
урината), Natrii hydrogencarbonas 
(алкализира урината), електролитни и 
други инфузионни разтвори 
 Антидоти с имунологично 

действие – Digibind (38 mg Digibind 
свързват 0,5 mg дигитоксин или 
дигоксин) 
 Антитоксични серуми: 

Antianthrax serum, Antidiphtheria 
serum, Botulinum antitoxin, Gas-gangrene antiserum, Tetanus antitoxin, Vipera venum antitoxin 

  ТТееррааппееввттииччнноо  ппооввееддееннииее  ппррии  ааннааффииллааккттииччеенн  шшоокк  
  
  

 

3.3. ПРИНЦИПИ НА ЛЕЧЕНИЕ НА ОСТРИТЕ ОТРАВЯНИЯ (1 уч. ч.) 
 
(1) Основни спешни мероприятия при пациенти с остро отравяне 
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 Поддържане на дишането  
 Поддържане на хемодинамиката 
 Лекарствен “коматозен коктейл” (coma cocktail) – thiamine 100 mg i.m./ i.v., 50% глюкоза 

50–100 ml i.v., naloxone 0,2–0,4 mg i.v.  
 Профилактика на хипостатична пневмония 

 
(2) Органопротекция 
 

 Церебропротекция – кислород, инфузия на глюкоза, ноотропи (пироксикам) 
 Пулмопротекция – секретолитици, бронходилататори, ГКС, антибиотици  
 Кардиопротекция – витамини от група В, кардиотоници, антиаритмици 
 Хепатопротекция – силибинин, трансметил (адеметионин), есенциале форте N 
 Нефропротекция – инфузионна терапия за подбряване на диурезата, диуретици  

 
(3) Детоксична депурация на ниво входна врата (СЧТ, дихателни пътища, кожа и лигавици) 
 
Предизвикване на повръщане 

 Механично дразнене с шпатула или лъжица на увулата, фаринкса или мекото небце 
 Apomorphine – amp. 1% 1 ml s.c. 

 
Стомашен лаваж (промивка на стомаха)  
(Пациентите в безсъзнание предварително се интубират и след това се сондират за стомашна 
промивка.) 

 Механично се премахва отровата посредством сонда с подходящ за възрастта 
диаметър. След аспирация през сондата се извършва промиване на стомаха с 50–100 
ml физиологичен разтвор при деца и с 250 ml физиологичен разтвор при възрастни.  

 Извършва се при условие, че не са изминали > 5 h от приема отровата.  
 Ефективна е, когато е направена до 1 h след отравянето (в този случай е възможно да 

се елиминира до 40% от отровата).  
 
Стомашна промивка с активиран въглен (адбсорбираща повърхност на 1 g – 1000 до 2000 m2) 

 Частиците на медицинския въглен са пронизани от множество пори, където попадат 
молекулите на отровата или лекарството.  

 За постигане на максимален ефект съотношението активиран въглен – отрова трябва да 
бъде 10:1.  

 При условие, че стомашната промивка е проведена до 1 h след отравянето, активираният 
въглен свързва до 50% от отровата (но след 5–6 h е възможна десорбция!!!). За стомашна 
промивка се използва водна суспения на активиран въглен (1–2 g/kg)  

 При предозиране на лекарства във форми със забавено освобождаване или на лекарства с 
ентерохепатален кръговрат се провеждат повторни промивки с активиран въглен в доза 1 
g/kg през 2–3  h. 

 
Активираният въглен е ефективен при отравяне със: 

 Антихистамини, Арсен, Аспирин, Атропин, Барбитурати, Дигоксин, Морфин, 
Парацетамол, Трициклични антидепресанти, Фенитоин, Фенотиазинови невролептици,  
Хинидин, Хинин 

 
Токсични вещества и лекарства, които не се адсорбират от активиран въглен 
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 Етанол и други алкохоли, Етиленгликол (антифриз), Цианиди, Малки йони (литий, калий), 
Тежки метали (олово, желязо), Киселини и основи, Флуориди, DDT (Dichloro Diphenyl 
Trichlorethane) 

 
Осмотични лаксативи  

 При отравяне с препарати, съдържащи бавно освобождаващи се лекарства. 
 Най-често се използват 70% разтвор на сорбитол в доза 1–2 ml/kg или 10% магнезиев 

сулфат в доза 2–3 ml/kg, приет през устата или влят през сондата.  
 При деца < 12 г. не се препоръчва прилагане на очистителни. 
 Иригация на целия чревен тракт (очистителна клизма)  
 Извършва се с полиетиленгликол, електролитен разтвор или калиев хлорид (при възрастни 

в обем 1–2 литра).  
 При отравяния с вещества, които се елиминират през чревната лигавица (морфин, 

трициклични антидепресанти, фалоидин) ефективността на активния въглен е ниска. 
 

(4) Детоксична депурация на ниво хуморална среда 
 
Форсирана диуреза 

 Форсираната диуреза е основен метод на елиминиране на отровата или лекарствата, 
екскрериращи се с урината. 

 Извършва се посредством въвеждане на инфузионни разтвори (водно-електролитни, 
аминокиселинни, монозахаридни) в 10–20% хипертоничен разтвор на глюкоза.  

 За 24 h се въвеждат 3,5–12 L като 1/3 до 2/3 се инфузират в първите 4–6 h. 
 

Диуреза с изменение на pH на урината – подкиселяване на урината  
 Цел на лечението е достигане на рH на урината 5,5-6,5.  
 Постига се чрез въвеждането на Ammonium chloride в доза 75 mg/kg/24 h, разделена на 

4 до 6 орални приема. 
 Провежда се предимно при отравяне с фенциклидин*, хинин, стрихнин, алкалоиди. 

 

 
 
Хемодиализа 
Хемодиализата е основен екстракорпорален метод за очистване на кръвта от токсични 
ксенобиотици. Лекарствата преминават по концентрационния градиент в диализната течност 
(диализен буфер) през диализна мембрана. Хемодиализата е ефективен метод на лечение при 
отравяне с лекарства, които имат:  

 ниска молекулна маса (< 500 D) 
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 добра разтворимост във вода 
 СПП (свързване с плазмените протеини) ≥ 70–80%  
 малък обем на разпределение (Vd < 1 L/kg) напр. Aспирин. 
 

Хемоперфузия 
 Кръвта преминава през колонка с активиран въглен или смола, където се извършва 

адсорбцията на токсичните вещества. 
 

Токсични вещества, подходящи за отстраняване с хемодиализа или хемоперфузия: 
 Ethylene glycol, Methanol, Lithium, Phenobarbital,  Theophylline, Aspirin 
 При интоксикация с лекарства с голям Vd като пропранолол ( 300 L),  трициклични 

антидепресанти ( 200 L), амиодарон (66 L/kg), хлорохин (1300 L) хемодиализата е 
неефективен метод за депурация. 
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