
 

 

 

Ενθμερωτικό φυλλάδιο Αςθενών/Φροντιςτών  
για τθν Δονεπεηίλθ (Donepezil) 

  
Η Δονεπεηίλθ (DONEPEZIL - υδροχλωρικι δονεπεηίλθ), ςυνταγογραφείται για τθ κεραπεία των διαταραχών 
μνιμθσ και τθσ άνοιασ. Είναι ζνασ από τουσ αναςτολείσ ακετυλοχολινεςτεράςθσ και ςυνικωσ 
χρθςιμοποιείται ςτθν ιπιασ ζωσ μζτριασ βαρφτθτασ ν. Alzheimer.  Το ίδιο φάρμακο μπορεί να 
χρθςιμοποιθκεί και ςε άλλα είδθ άνοιασ (π.χ. νόςοσ των ςωματίων του Lewy). 

 Η άνοια τφπου Alzheimer είναι μια νόςοσ που εξελίςςεται προοδευτικά, επθρεάηοντασ αρνθτικά τθν μνιμθ 
αλλά και άλλεσ νοθτικζσ , γνωςτικζσ λειτουργίεσ του εγκεφάλου. Θεωρείται θ πιο κοινι μορφι άνοιασ και 
οδθγεί ςε απώλεια τθσ πνευματικισ λειτουργίασ και των κοινωνικών δεξιοτιτων.  

Στόχοσ τθσ κεραπείασ είναι να βοθκιςει τουσ ανκρώπουσ που πάςχουν από ν. Αλτςχάιμερ να 
μεγιςτοποιιςουν τθ λειτουργικότθτα  τουσ αλλά και να διατθριςουν τθν ανεξαρτθςίασ τουσ. Άλλα 
ςυμπτώματα τθσ νόςου περιλαμβάνουν τθν ςφγχυςθ, τισ εναλλαγζσ ςτθν ςυμπεριφορά, τθν ζκπτωςθ τθσ 
λειτουργικότθτασ  ςτθν διεκπεραίωςθ των κακθμερινών δραςτθριοτιτων κ.α.  

Σε αντίκεςθ με το φυςιολογικό γιρασ. Η  ν. Αλτςχάιμερ , είναι μθ φυςιολογικι διεργαςία και τα εγκεφαλικά 
κφτταρα εκφυλίηονται και πεκαίνουν νωρίτερα. Ζτςι υπάρχει μια ςτακερι μείωςθ τθσ μνιμθσ και τθσ 
νοθτικισ λειτουργίασ. Σε ςυνδυαςμό με κάποιεσ ςτρατθγικζσ διαχείριςθσ,  θ δονεπεηίλθ μπορεί να 
επιβραδφνει τθν πρόοδο τθσ νόςου, προκαλώντασ κάποια προςωρινι βελτίωςθ των ςυμπτωμάτων μνιμθσ.  

Αντενδείξεισ 

Η υπερευαιςκθςία ςτθν πιπεριδίνθ και τα παράγωγα τθσ, θ κφθςθ, το πρόςφατο ιςτορικό ζλκουσ ςτομάχου 
ι δωδεκαδακτφλου, θ βραδυκαρδία (<65 ςφφξεισ), το ιςτορικό άςκματοσ, ΧΑΠ ι άλλθσ  πνευμονοπάκειασ, 
όπου ο αςκενισ εξαρτάται από κάποια βρογχοδιαςταλτικά ειςπνεόμενα φάρμακα (π.χ. ςαλβουταμόλθ), το 
ιςτορικό επιλθπτικών κρίςεων, θ θπατίτιδα ι  κίρρωςθ ιπατοσ. 

Ανεπιθφμθτεσ ενζργειεσ 

Οι  πιο ςυχνζσ ανεπικφμθτεσ ενζργειεσ  είναι οι διαρροϊκζσ κενώςεισ,  θ ναυτία, οι ζμετοι, οι μυϊκζσ κράμπεσ 
θ κόπωςθ, οι ςπαςμοί, θ βραδυκαρδία, οι διαταραχζσ αγωγιμότθτασ, θ κεφαλαλγία, οι διαταραχζσ φπνου ι 
διατροφισ αλλά και οι διαταραχζσ ςτθν οφρθςθ. 

Θεραπεία   

Η κεραπεία ζναρξθσ είναι τα 5 mg (θμεριςια δόςθ). Η δόςθ διατθρείται για τουλάχιςτον ζνα μινα. Μετά 
από ςυνεννόθςθ με τον κεράποντα  γιατρό ςασ αυτι μπορεί να αυξθκεί ςτα 10 mg τθν θμζρα, όπου είναι 
και θ μζγιςτθ δόςθ.  Σε κάκε περίπτωςθ εμφάνιςθσ παρενεργειών καλό είναι να ειδοποιιςτε τον ιατρό ςασ. 
 
 
 
Για περιςςότερεσ πληροφορίεσ διαβάςτε την περίληψη των χαρακτηριςτικϊν του προϊοντοσ (spc) που 
μπορείτε να βρείτε ςτο κουτί του φαρμάκου ςασ. 


