
ТЕЗИСИ 

за подготовка за упражнение по клинична токсикология на 
тема : 

Остро отравяне с невротропни медикаменти 
(бензодиазепини, барбитурати, невролептици, 

антидепресанти) – особености на церебродепресивния 
синдром, клинично протичане, критерии за диагноза, 

диференциална диагноза.  

Принципи и методи на лечение. 

Учебна 2021/2022 година 

Въведение 

Невротоксичността е форма на токсичност, при която биологичен, 
химичен или физичен агент предизвиква неблагоприятен ефект върху 
структурата или функцията на централната и/или периферната нервна 
система. Това се случва, когато излагането на вещество - по-специално на 
невротоксин или невротоксикант - променя нормалната дейност на 
нервната система по такъв начин, че да причини трайно или обратимо 
увреждане на нервната тъкан. Това в крайна сметка може да наруши или 
дори да убие неврони. Симптомите могат да се появят веднага след 
излагане или да се забавят. Те могат да включват слабост или изтръпване 
на крайниците, загуба на памет, зрение и/или интелект, неконтролируемо 
обсесивно и/или компулсивно поведение, заблуди, главоболие, когнитивни 
и поведенчески проблеми. 

Интоксикации с невролептици 

Невролептиците/антипсихотици са лекарства използвани за овладяването 
на психози с тяхната специфична симптоматика – най-често при 
шизофрения и мания. Шизофренията е тежко психично заболяване с 
хронично рецидивиращо протичане. Протича с разстройство във 
възприятията, мисленето и поведението. “Позитивните“ симптоми 
доминират в острите епизоди на заболяването и включват 
халюцинации(предимо слухови със заплашителен характер), налудни идеи, 
абнормно поведение. С напредване на заболяването се задълбочават 
„негативните“ симптоми – социална изолация, липса на мотивация, 
емоционално притъпяване. Постепенно се развива и когнитивен дефицит, 
засягащ паметта и вниманието.  



Невролептиците се класифицират в две основни групи – типични и 
атипични. Типични невролептици са фенотиазини (хлорпромазин), 
тиоксантени (хлорпротиксен), бутирофенони (халоперидол) и 
дифенилбутилпиперидини. Атипичните невролептици са клозапин, 
оланзапин,кветиапин.  
Всички невролептици блокират D2 допаминергични рецептори в 
ЦНС; повлияват основните допаминергични системи в мозъка и техните 
функции. Чрез блокиране на D2 рецепторите невролептиците оказват 
специфичното си влияние предимно върху „позитивните“ симптоми. 
Действието им върху другите допаминергични пътища е свързано с 
нежелани лекарствени реакции, най вече екстрапирамидни. 
Атипичните невролептици по-рядко предизвикват екстрапирамидни 
нарушения, имат терапевтична активност спрямо „негативните“ симптоми, 
благоприятно повлияват когнитивната симптоматика поради по-висок 
афинитет към 5-HT2A рецепторите.  
Невролептиците се приемат орално и парентерално.  

Вариабилна резорбция през ГИТ. Висока липофилност – широко 
разпределение в тъканите и голям обем на разпределение. Метаболизират 
се в черният дроб като някои от метаболитите са активни вещества. 
Екскретират се с урина и фецес. Плазменият полуживот на невролептиците 
е типично дълъг (>20ч). 
При интоксикация с невролептици симптоматиката се изразява в засилване 
на клиничния им ефект. 
Екстрапирамидни смущения – засягат двигателната сфера.  
Дължат се на блокиране на допаминергичните рецептори в нигростиатната 
система. Подобряват се от холинолитични антипаркинсонични лекарства. 
Симптоми: мускулни спазми засягащи орофациалната мускулатура, 
невъзможност за оставане неподвижен. Хипертония, депресия на ЦНС – 
от седация и объркване до кома и загуба на мозъчностволови 
рефлекси.  
 

Лечение: КПР, стомашна промивка, миорелаксанти/бензодиазепини, 
Акинетон(антихолинергик) за повлияване на ЕПС симптоматично. 
Малигнен невролептичен синдром: мускулна ригидност, хипертермия, 
тремор, вегетативна нестабилност, променен ментален статус. Повишени 
са серумните нива на креатин киназа и миоглобин Лечение: КПР, 
миорелаксанти, симптоматично. 



 
Интоксикации с антидепресанти 

Депресията е състояние на лошо настроение и отвращение към активност, 
което може да повлияе на мислите, поведението, чувствата и чувството за 
благополучие на човека 
Основен депресивен епизод е период, характеризиращ се със симптомите 
на тежко депресивно разстройство: главно депресивно настроение в 
продължение на две седмици или повече и загуба на интерес или 
удоволствие от ежедневните дейности, придружени от други симптоми 
като чувство на празнота, безнадеждност, безпокойство, безполезност, 
вина и / или раздразнителност, промени в апетита, проблеми с 
концентрацията, запомняне на подробности или вземане на решения и 
мисли или опити за самоубийство. Може да присъстват и безсъние или 
хиперсомния, болки, болки или храносмилателни проблеми, които са 
устойчиви на лечение. 
Водещ дисбаланс на невротрансмитерите - ниски нива на серотонин / 
норадреналин / допамин в кортикалните / лимбичните области. 
Класификация на антидепресантите: 
-инхибитори на моноаминооксидазата(ИМАО)(моклобемид, фенелзин) 
-трициклични антидепресанти(амитриптилин) 
-селективни инхибитори на обратното захващане на 
серотонин(флуоксетин) 
Антидепресантите са липофилни и преминават кръвно-мозъчната бариера. 
Имат добра резорбция след орален прием и достигат пикова плазмена 
концентрация 1-8 часа след приложение. Метаболизират се основно в 
черния дроб чрез оксидация и глюкурониране. Повечето антидепресанти 
имат висока степен на свързване с плазмените белтъци. 
Приемът на антидепресанти води до повишаване на серотонинергичните 
и/или норадреналинергични механизми чрез потискане на обратното 
захващане(реъптейк) на моноамините и съответно повишаване нивото на 
моноамини в синапса.  

ИМАО 

Инхибират ензима моноаминооксидаза и по този начин повишават 
наличноста на норепинефрин, серотонин и допамин в мозъка и 
периферните тъкани. ИМАО повишават концентрацията на моноамини в 
нервните окончания, което води до бързо повишаване на моторната 
активност и превъзбуда. 
Симптоматиката включва: хипотония, тремор, безспокойство, безсъни и 



при предозиране – конвулсии. Синдром на сиренето – при консумация на 
храни, съдържащи тирамин(сирене, вино, бира, ядки) – тежка хипертония 
и пулсиращо главоболие. 
Лечение: КПР, стомашна промивка, симптоматично 

ТЦА 

Те блокират захващането на амини от нервните окончания, като се 
конкурират за свързващото място на аминния транспортер. Предимно 
инхибират захващането на  норепинефрин и серотонин. Могат да 
повлияват и други рецептори като М-холинорецептори.  
Симптомите при предозидране се  дължат не само на серотонин подобен 
синдром, но и на техния антихолинергичен ефект.  
Церебротоксичен синдром: нарушена координация, нарушаване на 
съзнанието до кома, конвулсивен  или еквиваленти на гърчове при всеки 
опит да се докосне пациента, хипертермия 
Холинолитичен синдром: мидриаза, тахикардия психомоторна възбуда до 
делирозно променено съзнание с халюцинации, ретенция на урината 
(спазъм на сфинктерите на пикочния мехур!) 
Кардиотоксичен: пряко токсично действие с разстройства в сърдечния 
ритъм, реполаризацията и проводимостта с разнообразна ЕКГ-
характеристика: тахиаритмия, терминална брадикардия, 
идиовентрикуларен ритъм, предсърдно мъждене и трептене, камерни 
екстрасистоли, AV блок, асистолия, екзотоксичен шок, артериална 
хипотония. 
Лечение: Стабилизиране на нарушената хемодинамика, симптоматично 
лечение по отношение кардиотоксичните увреждания (антиаритмични 
средства, пейсмейкър и др.), овладяване на гърчовете с Diazepam , 
Phenobarbital, стомашна промивка с разтвор на медицински въглен, 
очистителни средства за чревния тракт, гастрален лаваж и очистителни 
клизми (елиминиране чрез жлъчката), продължителна форсирана диуреза, 
хемоперфузия, циркулаторна и дихателна реанимация. Антидотно лечение: 
Syntostigmin до 1 mg.субкутанно или i.v. капелно в банка със глюкозиран 
серум 5%, на чийто антидотен фон се провежда останалото лечение. 
Антидотен комплекс със Syntostigmin 1 mg., Pyramem 2-4 g., Vit.В6 50 - 100 
mg., Diazepam 10 - 20 mg. Катетеризиране на пикочния мехур. 

Алкализация с NaHCO3  1ммол/кг при прояви на кардиотоксичност-  
тахикардия и широк  QRS 
Селективни инхибитори на обратното поемане на серотонин SSRI 



Блокират реъптейка на серотонин и увеличават ефекта му в синапса. 
Симптоми: гадене, главоболие, седация. 

Инхибитори на обратното захващане на серотонин / норепинефрин 

Симптоми: конвулсии, гърчове, сърдечна дисритмия 
ентерохепатална циркулация- показан е мултидозов режим на прилагане на 
активен въглен 

Серотонинов синдром 

Серотонинов синдром възниква при прием на лекарства, които причиняват 
натрупване на твърде много серотонин в тялото. Наблюдават се симптоми 
от страна на мозъка, мускулите и други органи. 

По-леките форми на серотонинов синдром могат да изчезнат в рамките на 
един ден след спиране приема на лекарствата, които го причиняват. 
Тежкият серотонинов синдром обаче може да причини смърт, ако не се 
лекува. 

Симптомите могат да варират от леко изразени до животозастрашаващи. 
Наблюдават се следните оплаквания: 

 обърканост, дезориентация 

 неспокойствие, раздразнителност 

 главоболие 

 миоклонус – свиване на мускулите 

 мускулна ригидност 

 тремор 

 усилени рефлекси 

 гадене, повръщане, диария 

 изпотяване 

 студени тръпки 

 учестена сърдечна дейност 

 разширени зеници 

При тежък серотонинов синдром има висока температура над 40 °С, 
гърчове, аритмия, делир, загуба на съзнание. 



Лечение: При лека форма на серотонинов синдром е достатъчно само 
спиране приема на лекарствата, причиняващи проблема. Симптомите често 
изчезват за 24 до 72 часа. 

При тежък серотонинов синдром пациента трябва да се хоспитализира. 
Назначава се: 

 рехидратация – интравенозно вливане на течности 

 миорелаксанти – медикаменти, премахващи мускулното напрежение 

 бензодиазепини – медикаменти, повлияващи тревожността, 
гърчовете 

 медикаменти, блокиращи продукцията на серотонин – 
ципрохептадин. 

Седативи/хипнотици 

Анксиолитиците са лекарства, които действат успокояващо, премахват 
психическата напрегнатост и чувството на несигурност. Те потискат 
страха, безпокойството и нарушенията на съня, за разлика от 
повечето хипнотици дори в големи дози те не предизвикват наркоза 
(състоянието, в което се намира организмът по време на упойка). 

  

Нямат антипсихотично действие и се използват главно за лечение на 
неврози. Тъй като потенциират (засилват) действието на общите 
анестетици, хипнотици и аналгетици, те намират приложение в 
анестезиологията, неврологията и вътрешната медицина. 

Интоксикации с барбитурати 

Барбитуратите са депресанти на ЦНС, които се използват като 
антиконвулсантни, седативни, хипнотични и анестезиологични средства. 
Барбитуратите са производни на барбитуровата киселина, която сама по 
себе си не проявява директно действие върху централната нервна система 
(ЦНС). За разлика от нея, барбитуратите действат директно на мозъка и 
ЦНС. 
Силата на действието на барбитуратите зависи от индивидуалните 
особености на пациента, като възраст, телесно тегло, здравословно 
състояние, както и от приетата доза.Потискат центъра на дишането. 

Видове барбитурати 



Има много различни видове барбитурати. Основната разлика между тях е в 
продължителността на действието им. Някои от тях са с удължено 
действие и ефекта им може да продължи до два дни (най-забележителен от 
които е фенобарбитала - до 92 часа), за разлика от други, които са с много 
кратко действие - само няколко минути(тиопентал). 
Другата съществена разлика е в скоростта на настъпване на действието - 
някои барбитурати са с изключително бързо настъпващ ефект, което ги 
прави подходящи при спешни хирургични интервенции. 
Механизъм на действие – ГАБА-агонисти – свързват се с ГАБА рецептора 
и потенцират инфлукса на хлорни йони – хиперполаризация, засилват 
инхибиращият ефект на ГАБА. 
Барбитуратите може да се прилагат инжекционно - мускулно или венозно, 
да се приемат в таблетна форма или да се прилагат под формата на 
супозитории. Добре се абсорбират при орален прием. Свързването с 
плазмените белтъци е различно – фенобарбитал – 20%, тиопентал – 75%. 
Метаболизират се в черния дроб. Екскреция с урината. 
Симптоми: Церебродепресивен – забавен/завален говор, атаксия, от 
сомнолентност до кома, миоза, хипотония, тахикардия, шок, дихателен 
арест. 
Лечение: Барбитуратите нямат специфичен антидот. Неспецифичен – 
Ноотропил, Витанин B комплек, Центрофеноксин. 
Стомашна промивка+активен въглен. Симптоматично лечение. 
понеже са слаби киселини алкализацията с 1ммол NaHCO3 намалява 
редистрибуцията им и увеличва елиминацията 

Интоксикации с бензодиазепини (БДЗ) 

Бензодиазепините са широко разпространени и има честа злоупотреба с 
тях. Могат да бъдат перорални и венозни – диазепам, мидазолам, 
лоразепам. 
Те са липофилни. Бърза абсорбция, по-голям обем на разпределение – 
свързване с плазмените белтъци. Метаболизъм – в черния дроб. 
Елиминират се с урината. 
Механизъм на действие - свързват се с ГАБА рецептора и потенцират 
инфлукса на хлорни йони – хиперполаризация, засилват инхибиращият 
ефект на ГАБА. 
Симптоми: доминират количествените нарушения на съзнанието от 
сомнолентност до кома. Атаксия, дистония, дискинезия, дислексия, 
ретроградна амнезия. При по – тежките случи – хемодинамична 
нестабилност и дихателен арест. 
Лечение: КПР, стомашна промивка+активен въглен. Симптоматично 



лечение. 
Антидот : флумазенил 
 
дозировка на флумазенил (анексат) 
основно показание – ятрогенна свръхседация или интоксикация при БЗД 
наивни пациенти 
 
Много внимателно при пациенти на хрониотерапия с БЗД понеже бързото 
прилагане на флумазенил може да провокира труден за овладяване епи 
пристъп 
 
ампули 0,5мг /5мл  
100-200мкг за 30-40сек , може да се направят няколко ампули до ефект и 
ефекта да се поддържа с флумазенил в инфузия, но ако са направени 
повече от 3мг вероятно причината за потиснатото съзнание е друга, не 
само БЗД отравяне 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Утвърдил: 
доц. д-р Светлан Дерменджиев, дмн 
 



 


