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ВЪВЕДЕНИЕ
Нарушенията на съня и бодърстването са сред най–честите проблеми в съвременното ежедневие. Срещат се при всички възрасти и раси, и се наблюдават във
всички култури и страни. Проявяват се при приблизително 33% до 50% от възрастното население. Основните рискови фактори за безсъние включват увеличаване на възрастта, женски пол, съпътстващи заболявания (соматични, психиатрични, употребата на психоактивни вещества и др.), работа на смени, и вероятно безработицата и по–нисък социално–икономически статус.
Терминът „Инсомния (безсъние)“ се използва в различни контексти като се
отнася към специфични симптоми или специфично нарушение на съня и бодърстването. Обичайно, нарушенията на съня и бодърстването се определят като
субективно оплакване, изразяващо се в трудно заспиване, трудно поддържане
на съня, недостатъчна продължителност, чести нощни събуждания или липса
на отпочиналост и бодрост, като това води до нарушаване на ежедневните
дейности.
Безсънието има огромно негативно въздействие върху общото здравословно състояние. Множество епидемиологични изследвания показват връзка
между безсънието с по–лошия здравен статус и качеството на живот.
Безсънието обикновено се свързва с дневна умора и разстройства на настроението като раздразнителност, дисфория, напрежение, безпомощност и депресия. Хроничното безсъние е свързано с повишена заболеваемост и смъртност. Типични съпътстващи заболявания са респираторните (астма, хронично
обструктивно белодробно заболяване, хроничен бронхит), следвани от ревматологични, сърдечно–съдови (коронарна болест на сърцето, високо кръвно налягане), мозъчно–съдови заболявания (инсулт), диабет и хроничен болков синдром.
В допълнение към здравословните проблеми, пациентите с хронично безсъние са
с увредено социално и професионално функциониране.
Фармакоикономически изследвания проведени в САЩ показват, че пациентите с
безсъние, по–честo използват здравни услуги, кaто преките и непреките разходи за здравеопазване са до 3 пъти по–големи за тази група хора.
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I. НЕВРОФИЗИОЛОГИЯ НА СЪНЯ
НОРМАЛЕН СЪН.
СТАДИИ НА СЪНЯ ПРИ ЗДРАВИ ХОРА
Сънят е нормално, обратимо състояние на загуба на перцепция и липса на отговор към околната среда. Времето за сън отнема една трета от живота на
човека. Основният метод за изследване на съня е полисомнографията (ПСГ).
Според стандартните критерии провеждането на полиграфско изследване на
три системи е достатъчно за оценка на съня. Това са електроенцефалография
(ЕЕГ), електроокулография (ЕОГ) и електромиография (ЕМГ). В определени случаи
е възможно мониторирането и на други показатели.
Според стандартните полисомнографски критерии се разграничават два вида
сън: сън с не–бързи очни движения (Non–rapid eye movement sleep – NREM сън) и
сън с бързи очни движения (Rapid eye movement sleep – REM сън). Non – REM съня
се състои от четири стадия:

СТАДИЙ 1 – въвеждане в съня.
Първият стадий на съня се характеризира с прехода от будно състояние към
сън. Той продължава между 3 и 10 минути. ЕЕГ активността е относително
нисковолтажна със смесена честота. През този стадий на съня, ЕЕГ активността е с относително най–висока амплитуда, алфа вълните изчезват и се
появяват тета вълни. Този стадий трае от 3 до 8% от общото времетраене на
съня, сънят е повърхностен и има нисък праг на събуждане.

СТАДИЙ 2 – лек, повърхностен сън.

Фигура 1.
ЕЕГ запис на 3–те стадия
на Non–REM съня

ПСГ във втория стадий се характеризира с преходни пикове и спадове или
позитивни и негативни вълни, наречени „сънни вретена“. Тези вълни отразяват циклични промени в мускулния тонус, където има редуване на висок
тонус и мускулна релаксация. Сърдечната честота и телесната температура
намаляват. През този стадий тялото се подготвя да навлезе в дълбок сън.
Продължителността на вторият стадий е средно между 10 и 25 минути.

№1
сънни вретена

№2

№3

СТАДИИ 3 И 4 – дълбок сън.
Стадии 3 и 4 се характеризират с бавни делта вълни с честота 0,5 – 2 Hz,
като амплитудата на вълните е по–голяма през стадий 4. През тези стадии се
наблюдава по–нататъшно намаление на мускулния тонус.
Стадии 3 и 4 имат висок праг на събуждане; пробуждането е трудно, лицата
най–често са объркани, неориентирани, имат автоматизми в поведението и
неясен говор. Тези два стадия често се обединяват и се наричат бавновълнов
(дълбок) сън. Те имат продължителност от 16 до 25% от общото време на съня.
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В стадии 3 и 4 невроналната активност, кръвното налягане и сърдечната честота са ниски. Наблюдава се общо намаление на мозъчния кръвоток, притока на
кислород и метаболизма на глюкозата.

REM сън
REM съня настъпва след не–REM съня и се характеризира с нисковолтажни десинхронизирани алфа и тета вълни, липса на мускулен тонус и периодична поява на
бързи очни движения.
REM сънят има сравнително висок праг на събуждане и заема от 20 до 25% от
общото времетраене на съня. REM сънят е състояние, при което се появяват
по–голяма част от съновиденията. Той се нарича също парадоксален, десинхронизиран, активен или сън със съновидения.
Феномен, уникален за REM съня, е пълната загуба на активност от антигравитационната мускулатура. Само диафрагмата и екстраокуларните мускули
запазват тонуса си по време на REM съня.
Фигура 2.
ЕЕГ на REM сън.

REM сън

Циклична организация на съня
При здрави лица нормалният сън има определена циклична организация. Той започва
със стадий 1, преминава през стадии 2, 3 и 4 на NREM съня и накрая следва REM
стадия на съня. По този начин завършва един цикъл на съня. Средната му продължителност е около 90 минути, а в продължение на цялата нощ се регистрират от 4 до 6 последователни цикъла.
Първият цикъл на съня има най–голяма продължителност – до 120 минути. При
млади хора приблизително 75% от нощното време на съня представлява NREM
сън (3–8 % стадий 1; 50% стадий 2, 20% стадии 3 и 4) и около 25% са REM сън.
Освен това, стадий 4 се наблюдава най–често в първи и втори цикъл на съня,
докато в следващите цикли завършва често само до стадий 3 на NREM съня.
REM сънят в първия цикъл е краткотраен и има продължителност от няколко
минути, но в следващите цикли се увеличава и може да достигне до 50% от времетраенето на последния цикъл. Подобна е и динамиката на стадий 2 от NREM
съня, който в началните цикли е краткотраен, а в последния може да се регистира само стадий 2 и REM сън.
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Стадий 1
Стадий 2

Фигура 3.
Циклична организация на съня

Стадии 3 и 4
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Наблюдават се и възрастови промени в цикличната организация на съня. Много
често времетраенето на стадий 4 на NREM съня след 50–годишна възраст се
редуцира с над 50%. Общото времетраене на съня също намалява, но се увеличава продължителността на стадий 1, докато намаляват стадий 2 и REM.
Структурата на съня с напредване на възрастта показва намаляване на продължителността на първия цикъл, фрагментираност на съня и чести пробуждания,
преобладаващи в първия и последния цикъл на съня.

Фази на здравословен сън
Будно
състояние

REM

REM

3

REM

2

REM

1

REM

Фигура 4.
Хипнограма на REM и NREM сън
на здрав човек

Фази на съня

Време в минути

REM сън

4

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Часове сън
Хипнограмата на здрав човек е строго индивидуална и рядко фазите на съня
следват стриктно теоретичния модел. В дадения пример, има кратко събуждане
на 6–ия и 7–мия час от началото на съня.
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МЕХАНИЗМИ НА ОБРАЗУВАНЕТО НА СЪНЯ

Механизми на състоянието бодрост – сън
Състоянието на бодрост се дължи на корова активация, осъществявана от
ретикуларната формация в мозъчния ствол. Заедно със задния хипоталамус, субталамуса и базалните ядра, те образуват активиращата система на
мозъка, която го държи буден.
Биологичният часовник, осъществяващ цикъла бодрост – сън е разположен в супрахиазмалните ядра на хипоталамуса. Светлинната информация се провежда до
тях и след това предизвиква секреция на мелатонин в хипофизата. Ендогенният
мелатонин е най–важният биологичен маркер на циркадните ритми при човека.
Хипнотичният ефект на мелатонина е свързан с инхибирането на невроналната
активност чрез активиране на мелатониновия рецептор МТ1 в хипоталамуса.
Ацетилхолинът е отговорен за основните активиращи процеси при събуждане
и по време на REM съня.
Лекарства, които увеличават норадреналина в синаптичната цепка (трициклични антидепресанти и моноаминооксидазни инихибитори) потискат REM
съня вероятно чрез α–адренергичните рецептори.
Серотонинът участва в регулирането на цикъла бодрост и сън, както и в регулиранто на фазите на съня. Повишените нива на серотонин се свързват с индуцирането и поддържането на съня. Серотонинът е основният и единствен субстрат за синтез на мелатонин. Също така серотонинът участва в процесите
на събуждане и бодрост.
ГАМК е най–широко разпространения инхибиторен невротрансмитер в мозъка.
Повишените му нива се свързват със седация и снижаване на тревожността.
Също така ГАМК участва и в регулацията на мускулния тонус. Действието на
ГАМК се свързва с взаимодействието и с три типа ГАМК рецептори: GABA–A,
GABA–В и GABA–C. При свързването на ГАМК или ГАМК агонист към GABA рецептор се освобождават хлорни йони в невроните. Това води до увеличаване на
отрицателния електрически заряд във вътрешната страна на мембраната на
неврона, което инхибира активирането на нови потенциали на действие и предаване на импулс. По този начин ГАМК намалява активността на мозъчните
клетки и предизвиква седация. Вещества, взаимодействащи с рецепторите на
ГАМК са бензодиазепините, барбитуратите, L – теанина, таурина и някои производни на цистеина.
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Таблица 1.
Невротрансмитери и сън
Ендогенен
невротрансмитер

Поддържат
Стимулира
бодърстването съня

ГАМК

v

мелатонин

v

аденозин

v

Агенти, стимулиращи
бодърстването

Агенти, предизвикващи сън

Агенти, предизвикващи
седация

Антагонисти

Агонисти (бензодиазепини)

Агонисти

M1 и M2 агонисти
Антагонисти (кофеин)
α 1 антагонисти

норадреналин

v

Агонисти

допамин

v

Агонисти

Агонисти

серотонин*

v

Инхибитори на обратния
захват

5HT2 антагонисти,

хистамин

v

H3 антагонисти

H1 антагонисти

ацетилхолин

v

орексин

v

5–хидрокситриптофан
H1 антагонисти
Мускаринови антагонисти
OR1 и/или OR2 антагонисти

*Серотонинът играе специфична двойна роля в цикъла на бодрост и сън. От една страна, се синтезира в големи количества в будно състояние, а от друга страна, серотонинът има основна роля
в процеса на заспиване и в NREM стадиите на съня. Тези 2 процеса се регулират от ритмичната
активност на таламуса. Таламуса предопределя регионите в мозъка, в които нивата на серотонин да се повишат или понижат. В будно състояние и когнитивна активност, таламуса активно
комуникира с кората, а при заспиване тази комуникация е инхибирана.

II. ЕТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗА
НА НАРУШЕНИЯТА НА СЪНЯ
И БОДЪРСТВАНЕТО
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ИНСОМНИЯ И ЕТИОЛОГИЯ
Инсомнията като симптом се свързва с трудности в инициирането или поддържането на съня, ранно събуждане или неотморяващ сън, който продължава
повече от 4 седмици.
Инсомнията като заболяване изисква към горните оплаквания да се добави и
значително нарушение в дневното функциониране като умора, нарушения във
вниманието, концентрацията или паметта; нарушения в настроението и раздразнителност; податливост към грешки и инциденти на работа или по време
на шофиране; напрежение, главоболие или гастроинтестинални оплаквания като
отговор на липсата на сън; загриженост заради липсата на сън.
Главните симптоми са нарушено заспиване, често пробуждане през нощта и
ранно събуждане, неотморяващ сън и симптоматика през деня като нервност,
уморяемост, паметови и концентрационни нарушения.
Различават се два основни типа инсомнии: първични (идиопатични) и психофизиологични (вторични) инсомнии.
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Идиопатичните инсомнии обикновено са с голяма продължителност, понякога
от ранно детство и нямат връзка с наличие на неврози, депресии и други психиатрични, и вътрешни заболявания. При пациентите е налице намален нощен сън
с по–малко дълбоки стадии, като при някои от тях това може да предизвика и
оплаквания от уморяемост през деня.
Транзиторните психофизиологични инсомнии (под 3 седмици продължителност)
се срещат често като реактивен отговор на стрес, пребиваване в болница,
промяна на навиците на сън и/или на времевите зони и в този смисъл са част
от ежедневния живот. Много причини могат да предизвикат или подпомогнат
развитието на една хронична инсомния. Психиатрично обусловени (придружени
от депресия) са около 50% от инсомниите. Повечето от хроничните инсомнии,
продължаващи над година, са фиксирани чрез сложни поведенчески актове.
При хроничните психофизиологични инсомнии най–често става въпрос за трудно
заспиване, за което не могат да се намерят утежняващи първични соматични
и психиатрични причини. Тази форма на заболяване възниква от съчетаването
на следните фактори:
Предоминиращи фактори:
– лек, повърхностен сън и фамилно предразположение; остри нарушения на съня–
остри соматични или психични проблеми;
Повтарящи се фактори:
– например: лоша хигиена на съня, работа на смени и др.
Пациентите са изключително фиксирани към факта, че не могат да спят така
както те искат. Потискащата представа, че всяка нощ трябва непремено да се
спи през цялото време поддържа развитието на инсомнията.
Инсомния могат да причинят следните заболявания и медикаменти:
– Вътрешни заболявания: хипертиреоидизъм, захарен диабет, бронхиална
астма, рефлукс–езофагит, сърдечна недостатъчност, стенокардия, артрит,
фибромиалгия и др.
– Неврологични заболявания: паркинсонизъм, болест на Alzheimer, състояния
след инсулт и краниална травма, невро–мускулни заболявания и др.
– Първични заболявания на съня: циркадни нарушения, синдром на неспокойните
крака, дихателни нарушения по време на сън и нарколепсия.
– Алкохол, медикаменти: бета– миметици, стероиди, стимулиращи антидепресанти, бета– блокери, леводопа, тиреоидни препарати, кафе и никотин.
– Психиатрични заболявания: страхови състояния, депресия и шизофрения.
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ПРИЧИНИТЕ ЗА БЕЗСЪНИЕ
МОГАТ ДА БЪДАТ КЛАСИФИЦИРАНИ В СЛЕДНИТЕ
ОСНОВНИ КАТЕГОРИИ:
ФИЗИЧЕСКИ ПРИЧИНИ.
Безсънието може да бъде причинено от голямо разнообразие от физически причини.

1. Общи:
• Болест на Паркинсон
• Вродена сърдечна недостатъчност
• Базедова болест
• Хипотиреоидизъм
• Чернодробна недостатъчност
• Бъбречна недостатъчност
• Деменция
• Хипогликемия при лошо контролиран диабет
• Хипертония
• Ендокринни нарушения
• Чревни паразити
• Кожни заболявания
• Синдром на неспокойните крака
• Сънна апнея.

2. Състояния свързани с болка:
• Ортопедична болка като: болки в кръста, фрактури, или болка в резултат
на костна метастаза
• Ревматични болки
• Невралгия
• Крампи
• Бъбречна колика
• Сърбеж
• Менопаузални горещи вълни.

3. Ситуации, които причиняват нощен дискомфорт:
• Затруднено дишане
• Ноктурия
• Твърде топли или прекалено студени температури в помещенията.
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4. Прекратяване на прием на медикаменти и психоактивни вещества
• Транквилизатори
• Аналгетици
• Тютюн
• Алкохол
• Лекарствени средства влияещи на ЦНС.

ПРИЕМ НА МЕДИКАМЕНТИ.
Лекарства, различни от тези, известни със своите стимулиращи ефекти могат
да бъдат причина за безсънието, средства потискащи апетита, някои антидепресанти, тиреоидни хормони, антихолинергични средства и симпатикомиметици. Трябва да се има предвид, че диуретици, взети твърде късно през деня,
кортикостероиди, както и някои липофилни бета – блокери, които лесно преминават кръвно – мозъчната бариера може да индуцират и безсъние.

ПСИХИЧНИ ПРИЧИНИ.
Най–честите психични причини за безсъние са тревожни психосоциални събития,
чиито последици обикновено са временни. Психиатричните заболявания често асоциирани с безсъние са: депресии, тревожност, шизофрения, ОКР, хипомания, анорексия, хроничен алкохолизъм и наркомании.

ПОВЕДЕНЧЕСКИ ПРИЧИНИ.
Много инсомнии се дължат на начина на живот или на специфични навици, като
стимулиращи физически или умствени активности преди лягане, системно ставане от сън в различни часове на денонощието, работа на смени. Обичайно безсънието се дължи на комбинация от споменатите по–горе причини.

ПРОГНОЗА И ПРОТИЧАНЕ.
Въпреки комплексността и хроничния характер на инсомнията при постоянство
в лечението може да се постигне добър резултат. Идиопатичната инсомния е
рисков фактор за развитие на депресия.
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Таблица 2.
Дефиниции за диагноза на инсомния според различните класификации

КЛАСИФИКАЦИЯ

СИМТОМИ

ВРЕМЕВА РАМКА

International Classification
of Sleep Disorders (ICSD)
and Research Diagnostic Criteria
for Insomnia
(RDC) (Edinger et al., 2004)

Tрудност в:

Симптомите
възникват въпреки
адекватната
възможност
и обстоятелства
за сън.

– Инициирането на
съня,
– Поддържането на
съня, събуждане
твърде рано или
сънят е хронично
невъзстановителен,
или с лошо качество.

ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ЕЖЕДНЕВНОТО
ФУНКЦИОНИРАНЕ
Най–малко един симптом
на увреда на ежедневните
дейности:
I. Умора или неразположение.
II. Понижено внимание,
концентрация или
паметово нарушение.
III. Социална или професионалнa
дисфункция или слабо
представяне в училище.
IV. Промени в настроението
или раздразнителност.
V. Сънливост през деня.
VI. Намалена мотивация, енергия
или инициатива.
VII. Склонност за грешки или
аварии при работа, или
по време на шофиране.
VIII. Напрежение, главоболие или
стомашно–чревни симптоми
в отговор на нарушения сън.
IX. Притеснения и фиксация
към нарушения сън.

International Classification of
Diseases ICD–10 (1992)

Трудности в
заспиването и
поддържането на
съня. Сънят не е
отпочиващ.

Три пъти седмично
и за повече
от 1 месец.

Значителен дистрес или
значително увреждане на
ежедневното функциониране.

За най–малко 1 месец.

Клинично значим дистрес
или увреждане в социални,
професионални, или други важни
области на функциониране.

Преобладаващи
оплаквания:
– Трудности при
заспиването,
Diagnostic and Statistical Manual
of Mental Disorders DSM–IV

– Трудности при
поддържане на съня
или
– Не–възстановителен
сън.
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III. СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ
НА НАРУШЕНИЯТА НА СЪНЯ
Основна цел на лечението e да се повиши степента на удовлетвореност от
съня. Обичайният подход съчетава медикаментозни и немедикаментозни средства, като се вземат предвид всички фактори, предизвикващи безсънието.
Това води до подобряване на качеството и количеството на съня, снижава времето за заспиване, намалява нощните събуждания и подобрява ежедневното
функциониране.

НЕМЕДИКАМЕНТОЗНИ ИНТЕРВЕНЦИИ.
Немедикаментозните интервенции са насочени към подобряване на хигиената
на съня, модифициране на навиците и адаптиране към факторите на заобикалящата среда.

ХИГИЕНА НА СЪНЯ.
Представлява лист от препоръки, които пациентите трябва да спазват и са
свързани с поведението и условията на околната среда, като насърчават благоприятна атмосфера за подобряване на качеството и количеството на съня:
• Не се насилвайте за сън, спете само колкото ви се спи,
• Физическа активност през деня,
• Регулярни часове за лягане и ставане,
• Без насилие за сън,
• Да не се употребява преди сън – кафе, чай, кола, алкохол, цигари,
• Да не се ляга гладен,
• Добри условия за сън,
• Не си лягайте с тревогите и плановете си.

КОГНИТИВНО–ПОВЕДЕНЧЕСКА ТЕРАПИЯ
И РЕЛАКСИРАЩИ ТЕХНИКИ.
При когнитивната терапия, пациентът се обучава да коригира неточните си вярвания за съня, като се потиска прекомерното притеснение/ тревожност от последствията, че не успява да си осигури достатъчно сън.
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При релаксационната терапия пациентът се учи да разпознава и да контролира
напрежението чрез серия от упражнения, които се състоят от напрягане и последваща релаксация на отделни мускулни групи в систематичен ред. Част от
обучението съдържа умението пациентите да се рефокусират от мрачните си
мисли, като се съсредоточават върху неутрални или приятни мисли, или образи
преди сън.

КОНТРОЛ НА СТИМУЛИТЕ.
Има за цел да се реасоциира леглото/ мястото за спане с място за сън:
• Лягайте само когато ви се спи,
• Не яжте, не гледайте телевизия, не четете, не се тревожете в леглото,
• Ако не заспите за 30 минути, станете и се заемете с ненапрягащи занимания,
• Ставайте по едно и също време дори през уикенда,
• Не спете през деня.

РЕСТРИКЦИЯ НА СЪНЯ.
Тази терапия се основава на факта, че прекомерното време прекарано в леглото често увековечава безсънието. Ограничаването на времето, прекарано в леглото води до по–ефикасен сън, който е едновременно по–качествен, по–редовен и предвидим. Времето прекарано в леглото е позволено да
се увеличи, когато пациентите демонстрират продължаваща способност
да спят по–ефикасно. Времето прекарано в леглото се регулира на база оценката за ефикaсността на съня, която представлява съотношението на прекараното време в леглото спрямо времето на сън в проценти. Времето прекарано в леглото се увеличава с 15–30 минути за седмица, ако това съотношение е >85%, времето остава същото при 80–85% и се намалява с 15–30
минути за една седмица при съотношение <80%. Правят се периодични (ежеседмични) корекции до постигане на оптималнa продължителност на съня.
Рестрикцията на съня трябва да се прилага с повишено внимание при пациенти
с професии, за които липсата на сън може да има вредни последствия, като професионални шофьори, оператори на тежки машини, пилоти и др.

МЕДИКАМЕНТОЗНИ СРЕДСТВА, ИЗПОЛЗВАНИ
В ЛЕЧЕНИЕТО НА ИНСОМНИЯТА.
Медикаментите, използвани при нарушенията на съня се прилагат с цел предизвикване на по–бързо заспиване, намаляване на нощните събуждания, увеличаване
на общата продължителност на съня и подобряване на качеството на съня.
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Таблица 3.
Медикаменти, използвани
при нарушения на съня

ПРОДУКТОВА МОНОГРАФИЯ

ГРУПИ МЕДИКАМЕНТИ

МЕДИКАМЕНТ / ДОЗА
Triazolam 0.125 – 0.25 mg

Бензодиазепини с кратък ефект
Midazolam 7.5 – 15 mg
Temazepam 15 – 30 mg
Бензодиазепини с интермедиерен ефект
Alprazolam 0.25 – 0,5 mg
Flurazepam 15 – 30 mg
Diazepam 2,5 – 10 mg
Бензодиазепини с продължителен
ефект

Clorazepate 7,5 – 15 mg
Clonazepam 0,5 – 2 mg
Zolpidem 5 – 10 mg
Zopiclon 7.5 – 15 mg

Агонисти на мелатониновия рецептор

Agomelatin 25 – 50 mg

Антихистамини

Diphenhydramine 25 – 50 mg
Amitriptylin 10 – 75 mg

Седиращи антидепресанти

Trazodone 25 – 100 mg
Imipramine 25 – 100 mg

ОГРАНИЧЕНИЯ НА МЕДИКАМЕНТОЗНИТЕ СРЕДСТВА,
ИЗПОЛЗВАНИ В ЛЕЧЕНИЕТО НА НАРУШЕНИЯТА НА СЪНЯ.
В терапевтичен аспект все още се търси “идеалният хипнотик”, който да повлиява едновременно всички основни оплаквания при нарушенията на съня и бодърстването: трудности в инициирането или поддържането на съня, ранно събуждане или неотморяващ сън, както и значително нарушение в дневното функциониране, като умора, нарушения във вниманието, концентрацията или паметта,
нарушения в настроението и раздразнителност, податливост към грешки и
инциденти на работа.
Съществуващите терапии в момента повлияват един или няколко аспекта на
заболяването като най–често съкращават латентността на съня и удължават продължителността му, като за сметка на това не възстановяват нормалната цикличност на фазите на съня, сънят е некачествен, поради което се
уврежда и дневното функциониране.
Потискането на Стадии 3 и 4 на съня (бавновълновият сън) e характерно за бензодиазепините, както и за средства като zopiclon, zolpidem, zaleplon и eszopiclon.
Потискането на бавновълновия сън увеличава времето на REM съня и нарушава
здравословната физиология на фазите на съня. Това е причината след употребата на тези средства сънят да не е отпочиващ и да се проявяват характерните за тях странични ефекти: нощни кошмари, сънливост, паметови нарушения, лесна уморяемост, обърканост и др.
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Седиращите трициклични антидепресанти, мелатонина и агонистите на мелатониновия рецептор потискат REM съня. Съкращаването на REM съня нарушава
физиологичната цикличност на фазите на съня, като води до неотпочиващ сън и
нарушения в дневното функциониране като раздразнителност, резки промени в
настроението, трудности във възприемането на нова информация и др.
Успоредно с тези ограничения при голяма част от средствата стои и въпросът
с възможността да се прилагат дългосрочно, рискът от привикване и зависимост, относително високата честота на страничните ефекти и др.
Фигура 5.
Изисквания към “идеалният хипнотик”.

Не предизвиква
дефицит на
вниманието
и паметови
нарушения

Бърза резорбция
Бързо въвежда
в съня

Индуцира
нормален сън

Не потиска
дишането

Не взаимодейства
с други лекарства
и алкохол

Ефективен през
цялата нощ

ИДЕАЛНИЯТ
ХИПНОТИК

Възстановява
нормалната
цикличност
на фазите на съня

Не води до
привикване
и зависимост

Позволява
дългосрочно
приложение

Безопасен
при предозиране
Осигурява
отпочиващ сън
и нормално
дневно
функциониране

Липсват
странични
ефекти
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IV. ХИМИЧЕН СЪСТАВ И ФАРМАКОЛОГИЯ
НА NEODORM MR
Всяка таблетка NEODORM MR съдържа:
• мелатонин – 4 mg,
• L – теанин – 200 mg,
• 5–хидрокситриптофан (5–HTP) – 50 mg,
• β–фенил ГАМК (phenibut) – 50 mg.

5–ХИДРОКСИТРИПТОФАН
5–хидрокситриптофан [2 амино–3–(5–хидрокси–1Н–индол–3–ил) пропаноева
киселина], представлява безцветен кристален прах, който е малко разтворим
във вода. Молекулната му маса е 220,225. Емпиричната му формула е: С11Н12N2O3.
Фигура 6.
Структурна формула на
5–хидрокситриптофан.

5–хидрокситриптофанът е естествено продуцирана от организма ароматна
аминокиселина, която се синтезира от есенциалната аминокиселина L – триптофан. 5–хидрокситриптофан се използва клинично повече от 30 години. Клиничната
ефикасност на 5–хидрокситриптофан се дължи на неговата способност да повишава нивата на серотонин в централната нервна система. След перорален
прием на 5–хидрокситриптофан се увеличават нивата и на други невротрансмитери в ЦНС като мелатонин, допамин, норадреналин и бета–ендорфин.
5–хидрокситриптофан се абсорбира напълно след перорален прием, като над 80%
се свързва с плазмените протеини. Пикови плазмени концентрации се достигат
за около 2 часа след прием, а плазменият му полуживот е около 1.6 часа.
Абсорбцията на 5–хидрокситриптофан не се влияе от наличието на други аминокиселини и може да бъде приеман по време на хранене без да се намали ефективноста или бионаличноста му. За разлика от L – триптофан, 5–хидрокситриптофан
не може да бъде отклонен към продукция на ниацин или протеини.
Използваният от мозъчните клетки серотонин трябва да се произведе от невроните, тъй като серотонина не преминава кръвно мозъчната бариера. Поради
това синтеза на серотонин зависи много от наличността на 5–хидрокситриптофан и L – триптофан в централната нервна система (ЦНС). 5–хидрокситриптофанът преминава лесно през кръвно–мозъчната бариера посредством пасивен транспорт, докато L – триптофан изисква наличие на транспортна молекула
за да навлезе в ЦНС. Тъй като L – триптофан споделя тази транспортна молекула с няколко други аминокиселини, наличието на тези конкурентни аминокиселини може да инхибира транспорта на L – триптофан в мозъка.
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МЕЛАТОНИН

Фигура 7.
Структурна формула
на мелатонин.

Мелатонин (N–[2–(5–метокси–1H–indol–3–ил)етил]ацетамид) е медиатор, производен на серотонина. Представлява бял кристален прах, без мирис и е неразтворим
във вода. Молекулната му маса е 232,278. Емпиричната му формула е C13H16N2O2.
Meлатонинът е естествен хормон, образуван от пинеалната жлеза и е близък по
структура със серотонина. Физиологично, секрецията на мелатонин нараства
след смрачаване, достига своя връх между 2–4 часа през нощта и намалява през
втората половина на нощта. Meлатонинът е свързан с контрола на циркадните
ритми и поддържане на цикъла на бодърстване и сън. Мелатонинът притежава
хипнотичен ефект и предизвиква повишена нагласа за сън.
Перорално приетият мелатонин се абсорбира напълно, но резорбцията му
може да намалее до 50% с напредване на възрастта. Кинетиката на мелатонин е линейна в рамките на дози от 2 до 8 mg. Пиковите плазмените концентраци настъпват между 45–тата минута и първия час. Свързването на мелатонин с плазмените протени е приблизително 60%. Бионаличността му е от
порядъка на 15%.
Около 85% от приетата доза мелатонин се метаболизира при първото преминаване (first pass effect) през черния дроб. Чернодробният метаболизъм на мелатонина се извършва oт системата на цитохром P450 (от изоензимите CYP1A1,
CYP1A2 и от CYP2C19). Скоростта на абсорбция и пиковите плазмени концентрации на мелатонин се влияят от прием на храна. Присъствието на храна
забавя абсорбцията на мелатонин, води до 4 пъти по–бавно достигане на пикови
плазмени концентрации и до 10% по–ниски пикови плазмени концентрации.

L–ТЕАНИН
Фигура 8.
Структурна формула
на L–теаниин.

L – теанин ((N–етил–L–глутамин или L–глутамов –y–моноетиламид)) е аминокиселина. Представлява безцветен кристален прах, разтворим във вода, без
мирис. Молекулната му маса е 174,20. Емпиричната му формула е C7H14N2O3.
L – теанин е изолиран и идентифициран за първи път в листа от зелен чай
(Camellia Japonica, Sinensis) през 1949 г. от Sakato и в гъбите (Xerocomus badius) в
началото на 1950 (Казимир и сътр., 1960). В традиционната медицина е използван като релаксиращ агент.
В множество фармакологични проучвания са доказани следните ефекти
на L–теанина върху различни невротрансмитерни системи в ЦНС:
• Инхибиране на обратното захващане и транспорта на глутамат чрез инхибиране на глутаматния транспортер. (Sadzuka et al., 2001);
• Повишаване на концентрацията на γ–аминомаслена киселина (GABA). (Kimura
and Murata, 1971);
• Увеличаване на секрецията на допамин в стриатума (Yokogashi et al., 1998);
• Увеличаване на нивата на серотонин в специфични области на мозъка – стриатум, хипокампус и хипоталамус (Yokogashi et al., 1998);
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• Невропротективни ефекти в хипокампуса чрез блокада на редица глутаматни
рецептори, като NMDA ( N–метил – D–аспартат ) и АМРА ( α–амино – 3–
хидрокси – 5–метилизоксазол – 4–пропионова киселина). (Kakuda, 2002; Kakuda
et al., 2000; Lu et al., 2004).
• По време на почивка, L – теанин увеличава активността в ЕЕГ (Palva and Palva,
2007), което показва висока степен на релаксация, измерена през различни
периоди между 40 и 105 минути след перорален прием.
L – теанин е разтворим във вода и при перорален прием се абсорбира в тънките черва. Пиковите плазмени концентрации настъпват за около 30 минути
след приложение. L – теанин преминава кръвно–мозъчната бариера посредством
активен транспорт. Фармакокинетиката на L – теанин е линеарна и плазменият
му полуживот е около 4.5 часа. Метаболизира се в бъбреците от ензима глутаминаза на глутаминова киселина и етиламин. Времето за пълна елиминация от
организма е около 6 часа.

β–ФЕНИЛ ГАМК
Бета–фенил–гама–амино–маслената киселина е дериват на ГАМК с фенилов
пръстен на бета позиция. Представлява бял кристален прах с много кисел вкус.
Той е лесно разтворим във вода и алкохол. Молекулната му маса е 179,216.
Емпиричната му формула е C10H13NO2.
Фигура 9.
Структурна формула
на Бета–фенил–ГАМК.

Бета–фенил–гама–амино–маслената
киселина
(β–фенил–γ–аминомаслена
киселина) е психотропно вещество, открито и въведено в клиничната практика през 1960 г. Притежава анксиолитични и ноотропни ефекти. Основно
действа като GABA–миметик предимно към GABA B и в по–малка степен
към GABA A рецепторите. Също така стимулира допаминовите рецептори и
антагонизира β–фенилетиламина (ФЕА), предполагаем ендогенен анксиоген.
Описани и доказани са следните невропсихофармакологични ефекти на бета–
фенил–гама–аминомаслената киселина: транквилизиращ, анксиолитичен, антиконвулсантен и ноотропен.
Пик на плазмените концентрации се наблюдават около 60–70 минути след прием.
Почти цялото резорбирано количество напълно се свързва с плазмените протеини. Бета–фенил–гама–аминомаслената киселина значително по–лесно преминава кръвно–мозъчната бариера от ГАМК (GABA), заради фениловия пръстен на
бета позиция. Плазменият му полуживот е около 5.3 часа. Над 90% от приетото
количество се отделя непроменено.
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V. ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
НА NEODORM MR
Neodorm MR е таблетка с модифицирано освобождаване на активните
вещества в 2 фази – фаза с незабавно освобождаване и фаза с удължено
освобождаване.
Фракцията активни вещества с незабавно освобождаване осигурява бърза
абсорбция и постигане на адекватна бионаличност при въвеждането и началните стадии на съня.
Фракцията с удължено освобождаване осигурява оптимална концентрация на
активните вещества в мозъка през по–късните цикли на съня.
Наличието на фракция с незабавно и удължено освобождаване осигурява оптимална бионаличност на активните вещества през целия сън. Разпределението
на активните вещества между двете фази е описано в таблица 4.
Таблица 4. Разпределение на активните вещества по фази на освобождаване в Neodorm MR.

Количество във фракцията
с незабавно освобождаване

Количество във фракцията
с удължено освобождаване

Общо количество в 1
таблетка Neodorm MR

МЕЛАТОНИН

2 mg

2 mg

4 mg

5–ХИДРОКСИТРИПТОФАН

30 mg

20 mg

50 mg

L–ТЕАНИН

100 mg

100 mg

200 mg

БЕТА–ФЕНИЛ–ГАМК

50 mg

–

50 mg

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО

Фазата с незабавно освобождаване осигурява бърза резорбция и пик на плазмените концентрации на активните вещества в рамките на 30 минути до 1 час
след перорален прием (фиг.10). Пикът на плазмените концентрации е последван
от пик на концентрациите и в ЦНС. На тази фаза на таблетката се дължи бързото въвеждане в съня и съкращаването на времето на заспиване.
Фигура 10.
Плазмени концентрации на
активните вещества в Neodorm MR
след еднократен прием.

Време в часове след перорален прием на Neodorm MR
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Фазата с удължено модифицирано освобождаване осигурява наличието в терапевтични дози на активните вещества в плазмата за около 8 часа след перорален
прием на Neodorm MR (Фиг. 10). Този ефект се дължи на хидрофилната полимерна
матрица, от която е изградена втората фракция на таблетката. Хидрофилната
полимерна матрица e водноразтворим носител за активните съставки, който
определя кинетиката им на освобождаване. При контакт с биологичните течности, водата дифузира в матрицата, което води до разхлабване на полимерната
верига и увеличаване на обема на таблетката. Активните съставки се разтварят в навлизащата вода и напускат матрикса постепенно. Успоредно с разтварянето на активните съставки, тече и процес на разтваряне на полимерната
матрица, което води до увеличаване размера на порите и ускорява извеждането
на активните съставки. При Neodorm MR времето за пълно разтваряне на полимерната матрица е 6 часа. Полимерната матрица се разтваря до биологично
неактивни съставки (Фиг.11 и Фиг. 12).

Фигура 11.
Снимки на таблетки с хидрофилна полимерна матрица, показващи дифузията на течности с времето в минути.

Фигура 12.
Електронно– микроскопски снимки на таблетки с хидрофилна полимерна матрица, изобразяващи разтварянето
на полимерната матрица във времето.
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VI. МЕХАНИЗМИ НА ДЕЙСТВИЕ
НА NEODORM MR
Neodorm MR е сънотворно средство, характеризиращо се с бързо настъпващ
ефект и действие, продължаващо от 6 до 8 часа. Neodorm MR притежава
анксиолитичен, хипнотичен и миорелаксиращ ефект. Понижава психомоторната
функция и не предизвиква краткосрочни и дългосрочни странични ефекти.
Механизмите на Neodorm MR са насочени към бързо въвеждане в съня, съкращаване на нощните събуждания, поддържане на съня с достатъчна продължителност, възстановавяне на физиологичната цикличност на фазите на съня, осигуряване на здравословен отпочиващ сън и нормално дневно функциониране.

NEODORM MR УСПОКОЯВА, РЕЛАКСИРА
И ПРЕДРАЗПОЛАГА КЪМ СЪН
Този ефект на Neodorm MR се дължи на активните вещества във фазата с
незабавно освобождаване (мелатонин, 5–хидрокситриптофан, L – теанин и
бета–фенил–ГАМК).

1. Повишаване на нивата на ГАМК и допамин, инхибиране
на глутамата в ЦНС.
След перорален прием, L – теанин достига пикови плазмени концентрации за
около 30 минути, а бета–фенил–ГАМК за около 60 минути. L – теанин и бета–
фенил–ГАМК подобно на бензодиазепините повишават нивата на ГАМК и на допамин в стриатума. L – теанин инхибира възбудните невротрансмитери като глутамат и аспартат и заедно с бета–фенил–ГАМК стимулират секрецията на
инхибиторните невротрансмитери ГАМК и глицин, както и на естественият
за мозъка анксиолитик – пептида Brain Derived Neurotrophic Factor (BDNF). Това
води до снижаване на тревожността, успокоение и релаксация. Както L – теанин,
така и бета–фенил–ГАМК увеличават a–вълновата активност в ЕЕГ по време
на почивка, което е доказателство за постигната висока степен на релаксация.

2. Повишаване на нивата на мелатонин, серотонин и
норадреналин в ЦНС.
Фракцията мeлатонин с незабавно освобождаване достига пикови концентрации за около 40 минути и повишава нагласата за сън. 5–хидрокситриптофан
повишава нивата на серотонин, което допълнително снижава тревожността.
Успоредно с това, 5–хидрокситриптофан повишава секрецията на норадреналин.
Повишените концентрации на норадреналин стимулират метаболизирането на
около 5% от екзогенният 5–хидрокситриптофан до мелатонин. Това допълнително
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повишава нивата на мелатонин в ЦНС и заедно със серотонина допълнително
ускоряват процеса на седация.
Повишените нива на мелатонин, ГАМК и серотонин в ЦНС след прием на Neodorm MR
снижават тревожността и предизвикват релаксация и седация.

NEODORM MR ПРЕДИЗВИКВА БЪРЗО ЗАСПИВАНЕ.
Времето за заспиване след прием на Neodorm MR е в рамките на 30 – 40 минути
и се дължи на активните вещества във фазата с незабавно освобождаване.
Повишените нива на мелатонин, ГАМК, серотонин и допамин въвеждат бързо в
съня и предизвикват бързо заспиване.
В отворено проучване проведено с Neodorm MR, времето за заспиване се
съкращава с над 56% спрямо периода преди лечение при пациенти на средна
възраст 56.3 години. Пациентите са записвали средното време за заспиване
след лягане 1 седмица преди лечението с Neodorm MR и по време на приема му.
Преди лечение пациентите отчитат средно време за заспиване от 71 минути
и 40 секунди (вариращо в диапазона 50 – 90 минути). По време на приема на
Neodorm MR времето за заспиване се съкращава с 40 минути и 20 секунди до
31 минути и 20 секунди (–56%).

Време за заспиване
Фигура 13.
Време за предизвикване на сън
преди и след прием на Neodorm MR.

80
71 минути и 40”
70
n = 31
60
p < 0.02
50
40
31 минути и 20”
30
20
10
0

NEODORM MR преди лечение

NEODORM MR след лечение

В друго проучване проведено във Франция, изследващо фазите на съня се установява, че по отделно, активните съставки на Neodorm MR съкращават фазата
на заспиване (стадий 1 на съня– въвеждане в съня) средно с 33 %.
Комбинираният ефект на четирите активни съставки съкращава фазата на заспиване средно с около 60% в общата популация на възраст между 18 и 70 години.

22

NEODORM МR

ПРОДУКТОВА МОНОГРАФИЯ

NEODORM MR ПРЕДОТВРАТЯВА НОЩНИТЕ
СЪБУЖДАНИЯ.
Фазата с модифицирано освобождаване в таблетките Neodorm MR осигурява
излъчване на активните вещества за период от около 4.5 часа след перорален
прием. Това осигурява поддържане на терапевтични концентрации на мелатонин, 5– хидрокситриптофан и L – теанин между 70–тата минута и 6–тия час.
Бета–фенил–ГАМК е с полуживот от 4.5 часа и не е включен във фазата с модифицирано освобождаване, тъй като поддържа постоянни плазмени концентрации
между 1–вия и 6–ия час след прием.
Поддържането на терапевтични концентрации на активните вещества осигурява
постоянно високи нива на невротрансмитерите, отговорни за поддържането на
съня – мелатонин, серотонин, както и инхибиращото действие на ГАМК върху възбудните процеси. Друг фактор, водещ до намаляването на нощните събуждания е
възстановяването на физиологичната цикличност на фазите на съня.
В отворено проучване, изследващо ефекта на Neodorm MR върху нощните събуждания при 31 пациента с безсъние на средна вързаст 56.3 години се установява
бързо и пълно повлияване на този симптом. Отчита се липсата на нощни събуждания на 3–ти ден от приема при 96.8% от пациентите. Само един пациент
продължава да се оплаква от нощни събуждания, който отпада поради липса на
достатъчна ефективност.
Фигура 14.
Честота на нощните събуждания
при прием на Neodorm MR.
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23

20

15
74%
10
7
4

5
23%

13%

Отпаднал поради липса
на ефективност
1
1

0
пациенти без
ден 1 нощни
нощни събуждания събуждания

ден 2 нощни
събуждания

ден 3 нощни
събуждания

дни 4–5 нощни
събуждания
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NEODORM MR УВЕЛИЧАВА ОБЩАТА
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА СЪНЯ.
Едно от честите оплаквания при пациентите с безсъние е недостатъчната продължителност на съня. Neodorm MR благодарение на фармацевтичната си форма
осигурява терапевтични дози на активните вещества до 6 часа след прием.
Eфектът на Neodorm MR върху увеличаване на общата продължителност на
съня се наблюдава при пациенти, които имат много кратък сън: 3 – 4 часа на
денонощие. При пациенти, имащи продължителност на съня над 6 часа, този
ефект не се отчита.
В отворено проучване на Neodorm MR при 31 пациенти, страдащи от безсъние
се наблюдава средно увеличаване на продължителността на съня от 3 часа и 35
минути на 5 часа и 36 минути. Neodorm MR е приеман в продължение на седем
дни, като ефекта на увеличаване на продължителността на съня настъпва още
през първите 3 дни на прием.

Фигура 15.
Увеличаване на продължителността
в часове след едноседмичен прием на
Neodorm MR.

5.6

6

5 ч и 36 мин.

5
4
3

3.58
3 ч и 35 мин.

2
1
0

NEODORM MR
ПРЕДИ ЛЕЧЕНИЕ

СЛЕД ЛЕЧЕНИЕ

NEODORM MR РЕГУЛИРА ФАЗИТЕ НА СЪНЯ И
ВЪЗСТАНОВЯВА ТЯХНАТА НОРМАЛНА ФИЗИОЛОГИЯ.
Neodorm MR подобрява качеството на съня. Този ефект на Neodorm MR се дължи
на комбинацията на активните му съставки и специфичната фармацевтична
форма, осигуряваща наличието им през целия сън.
Neodorm MR увеличава REM съня с над 25% и фазите на дълбок сън 3 и 4, без да
се увеличава общото време на съня. Успоредно с това се съкращават фазите на
заспиване (стадий 1) и фазата на лек a–вълнови сън (стадий 2). Тези ефекти на
Neodorm MR са дозо– зависими и с увеличаване на дозата се удължават продължителноста на REM съня и на фазите на дълбок сън. Ефектът на удължаване на
REM фазата на съня основно се дължи на 5–хидрокситриптофана, а увеличаването на фазите на дълбок сън – на мелатонина, бета–фенил–ГАМК и 5–хидрокситриптофана. Съкращаването на фазата на заспиване и на лекия сън се дължи и
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на четирите съставки: L – теанин, бета–фенил–ГАМК, мелатонин и 5–хидрокситриптофан. В таблица 6. са описани ефектите на Neodorm MR върху отделните
фази на съня и активните съставки, отговорни за тези ефекти.
Таблица 5.
Ефекти на Neodorm MR върху фазите на съня.

ФАЗИ НА СЪНЯ

СТАДИЙ

1

Не REM сън

2

ХАРАКТЕРИСТИКА

ЕФЕКТ НА NEODORM MR
ВЪРХУ ФАЗИТЕ НА СЪНЯ

Заспиване

Предизвиква бързо заспиване,
съкращава времето на фаза 1 на
съня.

Лек сън, α – бързо вълнови
сън.

Намалява времето на фаза 2 – лек
сън.

АКТИВНА СЪСТАВКА
ОТГОВОРНА ЗА ЕФЕКТА
мелатонин,
L – теанин,
бета–фенил–ГАМК,
5–хидрокситриптофан
мелатонин,
L – теанин,
бета–фенил–ГАМК,
5–хидрокситриптофан
мелатонин,

3–4

Дълбок сън, Δ сън.

Увеличава времето на дълбок сън

бета–фенил–ГАМК и
5–хидрокситриптофан

REM сън

5

Сън с бързи очни движения,
сънуване.

Увеличава REM съня с над 25%.

5–хидрокситриптофан

Ефектът на активните вещества в състава на Neodorm MR върху фазите на съня
е оценяван в едно отворено проучване проведено във Франция. Пациентите с безсъние са изследвани за продължителност на всяка една фаза съня без медикаментозна терапия и с медикаменти. Резултатите от това проучване са представени
в таблица 6.
Таблица 6.
Ефект на Neodorm MR върху фазите на съня в отворено проучване.

ФАЗИ НА СЪНЯ

Не REM сън

REM сън

СТАДИЙ

БЕЗ МЕДИКАМЕНТОЗНА
ТЕРАПИЯ (продължителност
като % от целия цикъл)

С МЕДИКАМЕНТОЗНА
ТЕРАПИЯ
(продължителност като %
от целия цикъл)

РАЗЛИКА В %

1

30%

20%

Съкратена с 33%

2

30%

25%

Съкратена с 25%

3–4

20%

30%

Увеличена с 50%

5

20%

25%

Увеличена с 25%

Посредством възстановяването на физиологичния баланс на фазите на съня,
Neodorm MR подобрява качеството на съня, възстановява отпочиващия сън и
чувството за бодрост и свежест при събуждане.
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NEODORM MR ОСИГУРЯВА НОРМАЛНО ДНЕВНО
ФУНКЦИОНИРАНЕ.
Този ефект на Nedorm MR се дължи както на възстановяването на здравословния физиологичен сън, така и на липсата на краткосрочни и дългосрочни странични ефекти, увреждащи дневното функциониране.
Осигуряването на сън с достатъчна продължителност, липсата на нощни събуждания, както и възстановяването на физиологичната цикличност на фазите на
съня, го правят отпочиващ и възстановяващ.
Активните съставки на Neodorm MR имат терапевтична бионаличност 6 часа
след прием и се елиминират преди да настъпи събуждане. Събуждането е с чувство на бодрост и свежест.
Липсата на странични ефекти като сънливост, уморяемост, гадене и паметови
нарушения осигуряват нормалното ежедневно функциониране.
Възможността Neodorm MR да се използва дългосрочно без да предизвиква привикване и зависимости, като позволява шофиране и работа с машини, го правят
средство на избор при пациентите с инсомния.

VII. ИНДИКАЦИИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ
НА NEODORM MR
Neodorm MR е показан като монотерапия в дългосрочното лечение на следните
форми нарушения на съня и бодърстването:
• Първични и вторични инсомнии,
• Коморбидни състояния, протичащи с нарушения на съня, като: психични разстройства, паркинсонизъм, менопауза, постинсултни състояния, сърдечно–
съдови болести,
• Нарушения на циркадния ритъм,
• Злоупотреба с психоактивни вещества – медикаменти, алкохол, наркотици и
други.

Видове инсомнии показани за дългосрочно лечение с Neodorm MR:
• Психофизиологична инсомния;
• Парадоксална инсомния;
• Инсомния при напасване;
• Лоша хигиена на съня;

• Инсомния при вътрешни и неврологични
болести;
• Инсомния при злоупотреба с медикаменти
и субстанции;
• Други инсомнии– при психични заболявания.

• Идиопатична инсомния;
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Видове нарушения на циркадния ритъм показани за дългосрочно
лечение с Neodorm MR:
• Нарушения с ранно и късно заспиване;
• Нерегулярен ритъм сън/бодърстване. вкл. free–running type;
• Нарушения при работа на смени;
• Нарушения при смяна на времевите пояси.

VIII. ДОЗИРАНЕ НА NEODORM MR
Обичайната препоръчителна доза на Neodorm MR е 1 таблетка 30 – 40 минути
преди сън (таблица 7).
Таблица 7.
Препоръчителен режим на
дозиране на Neodorm MR

ИНДИКАЦИИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ДОЗА

Първични и вторични инсомнии
Коморбидни състояния протичащи
с нарушения на съня
Нарушения на циркадния ритъм

1 таблетка
30 – 40 минути преди сън

Злоупотреба с психоактивни вещества

При пациенти над 55 годишна възраст, както и при пациенти, при които може да
бъде намалена резорбцията на активните съставки на Neodorm MR е възможно
клиничният отговор да е недостатъчен. Ако клиничният отговор е недостатъчен след едноседмично приложение, се препоръчва повишаване на дозата от 1
таблетка на 2 таблетки Neodorm MR, 30 – 40 минути преди сън.

IX. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА NEODORM MR
С ЛЕКАРСТВА И ХРАНИ
До момента няма документирани случаи за нежелани лекарствени взаимодействия между активните вещества на Neodorm MR и други лекарства.
Neodorm MR трябва да се препоръчва с повишено внимание при пациенти на дългосрочно лечение с медикаменти, метаболизиращи се в черния дроб през CYP450 ензимната система, както и при пациенти, приемащи трициклични антидепресанти,
СИОЗС и естрогени (хормонална контрацепция или ХЗТ). Някои от тези медикаменти
могат да повишат плазмените концентрации на мелатонин, серотонин или ГАМК.
Neodorm MR трябва да се прилага поне 90 минути след прием на храна. Приемът
на храна може да забави резорбцията на мелатонин.
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X. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НА NEODORM MR
Neodorm MR не се препоръчва при свръхчуствителност към някоя от
съставките на препарата.
Експерименталните проучвания на активните съставки на Neodorm MR при
животни не показват пряко или непряко вредно въздействие върху бременността, ембрионалното/ фетално развитие, раждането или постнаталното
развитие. Поради липса на клинични данни, не се препоръчва употребата при бременни жени и при жени, които възнамеряват да забременеят.
Ендогенните мелатонин и серотонин се установяват в кърмата. Поради това
е вероятно и екзогенните мелатонин и серотонин да се секретират в кърмата.
Данни от модели върху животни, включващи гризачи, овце, едър рогат добитък
и примати, показват преминаване на тези вещества от майката към фетуса
чрез плацентата или с млякото. Поради това не се препоръчва кърмене при
жени, които са на лечение с Neodorm MR.
Не се препоръчва употребата на Neodorm MR при деца под 12 годишна възраст,
тъй като данните за безопасност и ефикасност са недостатъчни.

XI. НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ
НА NEODORM MR
Neodorm MR е изключително безопасен. Страничните ефекти при прием на
Neodorm MR могат да се наблюдават много рядко, като отзвучават през
първите няколко дни на прием.
Най–често се съобщава за преходна сънливост през първите 1–2 дни след започване на приема му.
Други изключително редки и преходни оплаквания могат да бъдат: раздразнителност, нервност, неспокойствие, психомоторна хиперактивност, много ярки
и цветни сънища. Тези оплаквания се съобщават обичайно през първите дни от
прием като постепенно намаляват до пълното им отзвучаване.
Neodorm MR позволява дългосрочно приложение, като не предизвиква привикване
и зависимост към активните съставки.
Neodorm MR не предизивиква синдром на отнемане при рязко спиране на приема
му. Приемът на Neodorm MR може да бъде спрян без последствия, предизвикване
на странични ефекти или безсъние следствие на прекратяването на приема му.

ЕФЕКТИ ВЪРХУ СПОСОБНОСТТА ЗА ШОФИРАНЕ
И РАБОТА С МАШИНИ
За разлика от други средства използвани при безсъние, Neodorm MR не влияе
върху способността за шофиране и работа с машини.
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