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Benzydamine benefits and risks

Benzydamine (chemical name: 1-benzylindazol-3-yl)oxy-N,N-
dimethylpropan-1-amine), is a drug that has been used in medicine for 
over half a century. It belongs to non-steroidal anti-inflammatory drugs 
(NSAIDs); however, it has a different action mechanism than other drugs 
within this group. It is a weak prostaglandin inhibitor, and it does not 
inhibit cyclooxygenase nor lipoxygenase. Its anti-inflammatory action 
is due to the inhibition of pro-inflammatory cytokines, including tumor 
necrosis factor-alpha and interleukin-1β. Benzydamine also has anti-
edema, analgesic, antimicrobial, and local anesthetic properties.
Benzydamine is registered only in topical dosage forms in Poland, i.e., 
lozenges, mouthwashes, sprays for the mouth and throat, a powder 
for a vaginal solution, and a ready-made irrigation solution. This drug 
is characterized by high safety use because administered topically, 
it achieves high concentrations in inflamed tissues, but systemic 
absorption is slight in this case. It causes that also children, pregnant, 
and breastfeeding women can take it.
Despite the long history of benzydamine, new applications are still 
being researched. Clinical trials conducted in many sites worldwide 
have proven this drug’s efficacy in preventing postoperative sore throat 
(POST) and treating inflammation after radiotherapy in patients with 
head and neck cancer. Moreover, new forms of the drug are being 
developed, including prolonged action, increasing the patient’s comfort 
and therapy effectiveness.
Benzydamine can penetrate the blood-brain barrier; when taken in 
high oral doses, significantly exceeding therapeutic doses causes 
psychoactive effects, most likely associated with the activation of 
5 HT2A serotonin receptors. After taking over 500 mg of this compound, 
visual and auditory hallucinations, hallucinations, feeling unreal, 
psychomotor agitation, and euphoria may occur. Therefore the non-
medical use of benzydamine has been observed globally for several 
decades, including Italy, Romania, Turkey, Brazil, and also Poland.

Keywords: benzydamine, anti-inflamatory drug, psychoactive drug, 
hallucination.
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Wprowadzenie do lecznictwa

Benzydamina jest substancją leczniczą zsynte-
zowaną w laboratorium firmy Angelini we Wło-
szech w 1964 r., do lecznictwa została wprowa-
dzona dwa lata później [1]. Chemicznie jest to 
3-[(1-benzylo-1H-indazol-3-ilo)ksy]-N,N-dime-
tylopropan-1-amina, III rzędowa amina pochodna 
1-indazolu stosowana w lecznictwie w formie 
chlorowodorku (rycina 1).

Mechanizm działania

Benzydamina, choć należy do grupy niestero-
idowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), wyka-
zuje inny mechanizm działania niż pozostałe leki 
z tej grupy. Jest słabym inhibitorem prostaglan-
dyn, w przeciwieństwie do kwasu acetylosalicy-
lowego, nie hamuje cyklooksygenazy ani lipooksy-
genazy w szlaku przemian kwasu arachidonowego. 
W związku z tym, nie hamuje też syntezy leuko-
trienów [2, 3]. Właściwości przeciwzapalne ben-
zydaminy wynikają z hamowania prozapalnych 
cytokin, w tym czynnika martwicy nowotworów-
-alfa (TNF-α) i interleukiny-1β (IL-1β), lecz bez 
znaczącego wpływu na inne cytokiny prozapalne 
(IL-6 i 8) lub cytokiny przeciwzapalne. Podejrzewa 
się też inne mechanizmy działania, w tym hamo-
wanie wybuchu tlenowego neutrofili, jak rów-
nież stabilizację błony, na co wskazuje hamowa-
nie degranulacji neutrofili i stabilizacja lizosomów. 
Działanie miejscowo znieczulające benzydaminy 
wiąże się z oddziaływaniem na kanały kationowe 
oraz czynnik martwicy nowotworów α (TNF-α). 
Benzydamina słabo wpływa na gorączkę, która 
jest wskaźnikiem czynnościowej reakcji ogólno-
ustrojowej [3].

Rycina 1. Struktura chemiczna chlorowodorku benzydaminy.
Figure 1. Chemical structure of benzydamine hydrochloride.

Właściwości przeciwdrobnoustrojowe

Poza właściwościami przeciwzapalnymi, prze-
ciwbólowymi i przeciwobrzękowymi oraz miej-
scowym działaniem znieczulającym, benzydamina 
wykazuje także działanie przeciwdrobnoustro-
jowe. Zbadana została wrażliwość na benzydaminę 
takich bakterii jak: Escherichia coli, Klebsiella 
pneumonia, Neisseria meningitidis, Proteus vul-
garis, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococ-
cus aureus, Staphylococcus epidermidis, Strep-
tococcus pyogenes [2, 4] oraz grzybów z rodzaju 
Candida [5]. Zestawienie minimalnych stężeń 
hamujących (MIC) dla różnych drobnoustrojów 
przedstawiono w tabeli 1.

Dla większości bakterii wartość MIC jest 
w zakresie 100–1000 mg/l, a dla grzybów z gatunku 
Candida 12,5–500 mg/l, czyli poniżej zwykle sto-
sowanych stężeń leku (preparaty doustne: 0,15–
0,30%, tj. 1500–3000 mg/l, a preparaty do iryga-
cji: 0,05–0,10%, tj. 500–1000 mg/l), co dowodzi 
skuteczności działania przeciwdrobnoustrojowego 
tych preparatów. W badaniach Slukin i wsp. wyka-
zano także, że efekt hamujący benzydaminy na 
wzrost probiotycznego szczepu bakterii Lactoba-
cillus acidophilus był niewielki, tzn. MIC w tym 
przypadku wynosiło aż 20000 mg/l (tj. 2%) [4].

Wykazano także, że stosując miejscowo równo-
cześnie benzydaminę i niektóre antybiotyki (tetra-
cyklinę, chloramfenikol), można zaobserwować 
synergizm działania przeciwbakteryjnego. Jest on 
spowodowany wydajniejszym procesem wchłania-
nia tych antybiotyków przez bakterie w obecności 
benzydaminy [3].

Wchłanianie i metabolizm

Doustne dawki benzydaminy są dobrze wchła-
niane, jej biodostępność wynosi 87% [6, 7]. Lek 
wiąże się z białkami osocza w stopniu nieprze-
kraczającym 20%. Po podaniu miejscowym (np. 
w jamie ustnej) benzydamina dobrze się wchła-
nia, osiągając wysokie stężenie w tkankach obję-
tych procesem zapalnym, lecz ogólnoustrojowe 
wchłanianie jest w tym przypadku bardzo niskie 
w porównaniu z dawkami doustnymi (<10% dawki) 
[7]. Niskie wchłanianie leku podczas podaży miej-
scowej jest korzystne, gdyż ogranicza możliwość 
wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepo-
żądanych. Okres półtrwania tego leku wynosi 
około 8 godzin [7]. Benzydamina jest metabo-
lizowana w wątrobie na drodze reakcji utlenia-
nia, sprzęgania i dealkilacji [8], a 50–65% leku 
jest wydalane z moczem w niezmienionej formie. 
Główne dwa metabolity to: N-tlenek benzyda-
miny oraz 1-(p-hydroksybenzylo)-3-(3-dimetylo-
aminopropoksy)-1H-indazol (rycina 2) [3].
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Tabela 1. Minimalne stężenie hamujące chlorowodorku benzydaminy dla różnych mdrobnoustrojów – przegląd piśmiennictwa [2, 4, 5].
Table 1. Minimal inhibitory concentration of benzydamine hydrochloride for various microorganisms - review of the literature [2, 4, 5].

Gatunek Szczep Minimalne stężenie hamujące [mg/l] Piśmiennictwo

Bakterie Gram-ujemne

Escherichia coli K261 1024 4

ATCC 25922 512 4

ATCC 8739 125-500* 2

Klebsiella pneumoniae B1470k/16 512 4

izolat 125-500* 2

Neisseria meningitidis b izolat 250-2000* 2

Proteus vulgaris ATCC 13315 250-1000* 2

Pseudomonas aeruginosa ATCC 7244 500–2000* 2

Bakterie Gram-dodatnie

Enterococcus faecalis 845 512 4

Enterococcus feacium Ya235 256 4

Staphylococcus aureus ATCC 25922 512 4

244/228 512 4

839 256 4

ATCC 6538 P 250-1000* 2

Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 125-250* 2

Streptococcus agalactiae ATCC 12386 320 4

Streptococcus mitis HA102 640 4

izolat 250 2

Streptococcus pyogenes 156 256 4

izolat 125 2

Bakterie probiotyczne

Lactobacillus acidophilus L1 20000 4

Grzyby

Aspergillus niger ATCC 16404 500->2000* 2

Candida albicans ATCC 10231 125-500* 2

ATCC 10231 12,5 5

Candida glabrata H16 50 5

Candida krusei H32 25 5

Candida tropicalis ATCC 13803 12,5 5

*w zależności od zastosowanego podłoża

Rycina 2. Metabolity benzydaminy [3].
Figure 2. Metabolites of benzydamine [3].

Preparaty dostępne w Polsce

Działanie benzydaminy jest wykorzystywane 
głównie w laryngologii i ginekologii. Na polskim 
rynku farmaceutycznym chlorowodorek benzy-
daminy jest substancją czynną tabletek do ssa-
nia, płynów do płukania, sprayów do jamy ustnej 
i gardła, a także proszku do sporządzenia roztworu 
dopochwowego oraz gotowego roztworu do iryga-
cji (rycina 3).

Niezarejestrowane na terenie Polski, lecz 
dostępne w innych krajach świata są żele i kremy 
oraz tabletki powlekane z benzydaminą. Posta-
cie półstałe zawierają od 3% do 5% substan-
cji czynnej, a jej dawka w tabletkach wynosi 
zwykle 50 mg. W Polsce tabletki oraz krem były 
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produkowane od lat 70. do 90. XX wieku pod 
nazwą Benalgin przez Polfę Pabianice [8].

Nowe preparaty benzydaminy

W różnych ośrodkach naukowych opracowy-
wane są nowe postacie leku zawierające chlorowo-
dorek benzydaminy zarówno do podania miejsco-
wego do jamy ustnej [10–12], formy dopochwowe 
[13–16] oraz kontrolowane systemy uwalniania 
leku przy doustnej podaży o działaniu ogólno-
ustrojowym [17].

Szybko działającą formą doustną są lamelki, 
czyli polimerowe filmy rozpadające się w jamie 
ustnej (ang. orodispersible film, ODF), które pod 
wpływem śliny rozpadają się w kilka sekund po 
podaniu z uwolnieniem substancji leczniczej. Ta 
stosunkowo nowa postać leku ma duży poten-
cjał kliniczny, zwłaszcza w przypadku pacjen-
tów pediatrycznych i starszych, którzy mogą 
mieć trudności z połykaniem [18]. ODF są łatwe 

w podaniu, stabilne, ponadto można indywidu-
alizować ich dawkę, nie wymagają przyjmowania 
płynów w celu ich rozpadu. Istnieją także lamelki 
bioadhezyjne, które przylegają do nabłonka ślu-
zówkowego i powoli uwalniają substancję lecz-
niczą. Takie postacie leku opracowano na uni-
wersytecie w Brnie, gdzie zbadano osiem różnych 
składów lamelek zawierających około 3 mg chlo-
rowodorku benzydaminy i różne maltodekstryny, 
sorbitol lub ksylitol oraz krospowidon i stwier-
dzono, które składniki są korzystniejsze dla wła-
ściwości filmu, a także, że można takie lamelki 
produkować w niewielkim laboratorium, np. 
w aptece [10].

Nową formą podania benzydaminy testowaną 
w leczeniu owrzodzeń jamy ustnej była postać 
bioadhezyjnego żelu. Ta postać leku zapewniała 
odpowiednie właściwości mechaniczne, zmniej-
szała częstotliwość dawkowania oraz gwaranto-
wała zalety wynikające z użycia substancji bio-
adhezyjnych [11]. Podobne zastosowanie miał 

Rycina 3. Leki zawierające chlorowodorek benzydaminy dostępne na polskim rynku [9].
Figure 3. Drugs containing benzydamine hydrochloride available on the Polish market [9].
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zaprojektowany przez innych naukowców dwu-
warstwowy plaster z benzydaminą oparty na 
hydroksypropylometylocelulozie (HPMC) oraz 
kilku rodzajach Eudragitu [12].

Podczas podania doustnego, aby uzyskać pożą-
dane działanie ogólnoustrojowe, ważna jest czę-
stotliwość podawania dawek, żeby utrzymywało 
się odpowiednie, terapeutyczne stężenie leku we 
krwi. Aby uniknąć kilkakrotnego podawania leku 
w ciągu dnia, opracowano hydrofilowe tabletki ze 
150 mg benzydaminy, zawierające HPMC i chito-
zan. Zapewniały one kontrolowane dostarczanie 
oraz uwalnianie leku, pozwalające na jego dawko-
wanie raz na dobę [17].

Ten sam cel, przedłużonego działania bez 
potrzeby ponownej aplikacji leku, przyświecał 
technologom z Uniwersytetu w Perugii (Włochy), 
opracowującym nowe dopochwowe postacie leku. 
Tradycyjne tabletki dopochwowe, globulki czy 
krem mają niedostateczny czas działania w miej-
scu podania (zbyt szybkie usuwanie preparatu 
przez mechanizmy samoczyszczania pochwy), 
dlatego też sporządzono adhezyjne żele zawiera-
jące benzydaminę w stężeniu 0,5% i kombinację 
polimerów. Działanie tych preparatów porów-
nywano z dostępnym na włoskim rynku kremem 
dopochwowym z benzydaminą. Po przeprowa-
dzaniu analiz uwalniania substancji leczniczej 
oraz właściwości reologicznych, a także badań ex 
vivo oceniających bioadhezję i leczenie błony ślu-
zowej pochwy, jako najlepsze wytypowano żele 
adhezyjne zawierające 3% karboksymetyloce-
lulozę sodową i alkohol cetylostearynowy[13]. 
W tym samym zespole badawczym opracowano 
mukoadhezyjne tabletki dopochwowe z ben-
zydaminą (dawka 25 mg), do których sporzą-
dzenia użyto HPMC i Carbopolu oraz ich mie-
szaniny. Oceniono, że tabletki oparte na HPMC 
mają najlepsze parametry, charakteryzują się 
najdłuższym i całkowitym uwalnianiem leku (do 
40 godzin) [14].

Testowane klinicznie w Szwajcarii nowe glo-
bulki z benzydaminą (6 mg) były lekiem złożonym, 
który zawierał także ekonazol (150 mg) – pochodną 
imidazolu o działaniu przeciwgrzybiczym. Połą-
czenie tych dwóch substancji leczniczych o zna-
nym działaniu pozwalało uzyskać podczas leczenia 
kandydozy pochwy i sromu efekt przeciwzapalny 
i znieczulający, przez co taka terapia była bardzo 
dobrze tolerowana przez pacjentki [15].

Projektując mukoadhezyjne postacie dopo-
chwowe wykorzystywane były też nanoformula-
cje. Oceniono, że dopochwowe adhezyjne lipożele 
z benzydaminą umieszczaną w liposomach cha-
rakteryzują się lepszymi parametrami kontrolo-
wanego uwalniania leku niż w przypadku klasycz-
nych lipożeli [16].

Badania kliniczne benzydaminy

Zapobieganie pooperacyjnego bólu gardła
Pooperacyjny ból gardła (ang. postoperative 

sore throat, POST) jest negatywnym czynnikiem, 
który wpływa na satysfakcję pacjenta i wydłuża 
jego powrót do zdrowia.

W przeprowadzonej w 2018 r. metaanalizie 
13 badań klinicznych, obejmujących 1842 pacjen-
tów zebrano dowody skuteczności benzydaminy 
w zapobieganiu POST. Ból pooperacyjny w gru-
pach otrzymujących benzydaminę względem grup 
otrzymujących placebo oceniono współczynnikiem 
ryzyka, który wynosił średnio 0,31, co oznacza, 
że grupa otrzymująca w porównaniu z grupą pla-
cebo około trzy razy rzadziej zgłaszała dolegliwości 
bólowe. Co więcej, nie stwierdzono żadnych istot-
nych działań niepożądanych związanych z przyj-
mowaniem tego leku [19].

Jednym z takich badań było randomizowane, 
podwójnie ślepe badanie prospektywne z udziałem 
200 dorosłych pacjentów mające na celu ocenę czę-
stości występowania bólu gardła, kaszlu i chrypki 
po intubacji dotchawiczej. W grupie badanej stoso-
wano 30-sekundowe płukanie gardła 0,15% roz-
tworem chlorowodorku benzydaminy, na 5 minut 
przed zabiegiem wymagającym intubacji, w gru-
pie kontrolnej płukanie gardła za pomocą placebo. 
W grupie badanej obserwowano znaczne zmniej-
szenie bólu do 14% po 4 godzinach w porównaniu 
z grupą placebo, gdzie odsetek pacjentów z bólem 
wynosił 74%. Kolejnym pozytywnym efektem 
w grupie badanej był brak chrypki po ekstubacji. 
Tuż po zabiegu skarżył się na nią co czwarty pacjent 
w grupie badanej, a w grupie kontrolnej co drugi. 
Po 4 godzinach od ekstubacji różnice były wyraź-
niejsze, ból odczuwało tylko 9% pacjentów, którzy 
otrzymali lek (53% w grupie placebo). Stwierdzono 
też, że wpływ benzydaminy na występowanie 
kaszlu po operacji nie był statystycznie istotny [20].

Skuteczność chlorowodorku benzydaminy była 
również oceniana z uwzględnieniem różnych spo-
sobów aplikacji u pacjentów poddanych intuba-
cji. Badano, czy korzystniejsze jest podanie leku 
poprzez spryskanie mankietu rurki dotchawicz-
nej, czy jamy ustno-gardłowej, czy wykorzysta-
nie obu sposobów jednocześnie. Wykazano, że 
wszystkie metody podania benzydaminy zmniej-
szają występowanie POST, lecz nie ma statystycz-
nie znaczących różnic między sposobami poda-
nia, nie zaobserwowano też dodatkowego efektu 
przy podawaniu leku obu sposobami równocze-
śnie [21]. Alternatywą dla intubacji jest stosowanie 
maski krtaniowej, jednakże ten wyrób medyczny 
także powoduje ucisk i zmniejszenie przepływu 
krwi w błonie śluzowej gardła, który może prowa-
dzić do urazu gardła, tak jak w przypadku użycia 
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rurki dotchawiczej. Wykazano, że podanie chlo-
rowodorku benzydaminy w sprayu przed zabie-
giem z użyciem maski krtaniowej łagodzi ból gar-
dła po zabiegu zarówno w spoczynku, jak i w czasie 
połykania [22]. Podobne badania w zapobieganiu 
POST były przeprowadzone u pacjentów poddawa-
nych tyreoidektomii. Tym razem badacze nie tylko 
porównywali wyniki grupy otrzymującej 0,3% 
roztwór benzydaminy do wyników grupy otrzy-
mującej w tej samej postaci placebo (0,9% roztwór 
chlorku sodu), ale także konfrontowali je z wyni-
kami pacjentów przyjmujących lidokainę (10% 
roztwór). Każdy lek rozpylano trzykrotnie na man-
kiet rurki dotchawiczej 10 sekund przed intubacją. 
Okazało się, że benzydamina powoduje wyraźne 
obniżenie POST po operacji i jest około dwukrotnie 
skuteczniejsza od lidokainy [23]. Podobne badania 
przeprowadzili lekarze z Aleksandrii, porównywali 
działanie benzydaminy w 5% żelu z preparatami 
lidokainy w 5% żelu i 10% aerozolu. Wykazano, że 
benzydamina najlepiej zmniejszała nasilenie oraz 
częstość POST po intubacji dotchawiczej [24].

Inny zespół naukowców badał, czy wystę-
puje synergizm działania przeciwbólowego lido-
kainy z benzydaminą, gdy zostaną podane przed 
zabiegiem endoskopii górnego odcinka przewodu 
pokarmowego. Potwierdzono korzyść takiej pro-
cedury, gdyż w grupie pacjentów przyjmujących 
oba leki była łatwiejsza intubacja przełyku, a także 
mniejszy odsetek pacjentów odczuwał ból gardła 
po zabiegu [25].

Innym przykładem badań nad skutecznością 
przeciwbólową benzydaminy były badania nad sto-
sowaniem jej wraz z glukonianem chlorheksydyny 
w postaci kompresów podczas operacji ortogna-
tycznych (najczęściej osteotomii dwuszczękowej). 
Naukowcy z Ankary stwierdzili, że procedura ta 
osiągnęła zamierzony efekt przeciwbólowy. Zaob-
serwowali ponadto obniżenie przypadków nudno-
ści i wymiotów po takich operacjach w grupie bada-
nej, lecz różnica w porównaniu z grupą otrzymującą 
placebo nie osiągnęła istotności statystycznej [26].

Leczenie stanów zapalnych 
po radioterapii
Zapalenie błony śluzowej jamy ustnej jest czę-

stym powikłaniem po radioterapii u pacjentów 
z nowotworami głowy i szyi. W wyniku pojawienia 
się stanu zapalenia, chory odczuwa ból, pojawia się 
rumień, wrzody, zaburzenia smaku, odwodnienie, 
niedożywienie oraz zwiększone ryzyko infekcji. 
Przy ciężkich powikłaniach po radiacji chory może 
przyjmować tylko pokarmy płynne, a niekiedy 
żywienie doustne musi być całkowicie wyklu-
czone [27–29], dlatego też poszukiwane są środki 
łagodzące procesy zapalne w obrębie jamy ustnej 
i gardła. Benzydamina była wykorzystywana do 

tego celu w wieloośrodkowym badaniu klinicznym 
w USA i Kanadzie. Na podstawie analizy wyni-
ków 172 pacjentów stwierdzono, że jest skuteczna 
w profilaktyce zapalenia błony śluzowej spowodo-
wanej radioterapią. Pacjenci, którzy płukali gar-
dło 0,15% roztworem tego leku 4–8 razy dzien-
nie w okresie od 2 tygodni przed radioterapią do 
3 tygodni po napromieniowywaniu, mieli znacze-
nie mniej owrzodzeń i rumieni niż w grupie kon-
trolnej. Wykazano, że przy radioterapii dawkami 
dziennymi < 2,2 Gy ochrona benzydaminy jest 
skuteczna, co więcej, zauważono, że jej podawa-
nie pozwoliło ograniczyć stosowanie leków prze-
ciwbólowych [27]. Do tego samego wniosku doszli 
naukowcy z uniwersytetu w Teheranu, wykazali 
też, że w grupie stosującej benzydaminę było mniej 
powikłań związanych z zapaleniem błony śluzo-
wej po radioterapii, co przyczyniło się do rzadszego 
przerywania leczenia przez pacjentów [30].

Inne badanie obejmujące 60 pacjentów, którzy 
z powodu nowotworu głowy i szyi byli poddani 
radioterapii oraz chemioterapii (cisplatyną lub kar-
boplatyną) dowiodło, że benzydamina podawana 
dwa razy dziennie poprzez płukanie jamy ustnej 
i gardła zapobiega zapaleniu błony śluzowej, a także 
zmniejsza istniejące odczyny zapalne u pacjentów 
poddanych tego typu leczeniu. Stwierdzono także, 
że w porównaniu z grupą pacjentów otrzymujących 
w ten sam sposób wodorowęglan sodu, w grupie tej 
nie zachodziła potrzeba stosowania leków przeciw-
grzybiczych [31].

W celu zmniejszenia stanów zapalnych jamy 
ustnej wywołanych radioterapią, porównano sku-
teczność chlorowodorku benzydaminy (0,15%), 
chlorheksydyny (0,2%) oraz jodopowidonu (5%). 
Stwierdzono, że chlorowodorek benzydaminy naj-
lepiej opóźnia popromienne powikłania zapalne 
błony śluzowej oraz związany z nimi ból [29].

Poza tymi dwoma głównymi nurtami badań kli-
nicznych nad benzydaminą testowano jej skutecz-
ność w zapobieganiu tworzenia się płytki nazębnej 
(podaż wraz z chlorkiem cetylopirydyniowym) [32] 
oraz w przebiegu paciorkowcowych infekcji gardła 
i migdałków (wraz z chlorheksydyną pomocniczo 
przy terapii fenoksymetylopenicyliną) [33]. W obu 
tych przypadkach wykazano korzyść z podania 
benzydaminy i nie stwierdzono jej działań niepo-
żądanych.

Niemedyczne zastosowanie 
benzydaminy

Ponieważ benzydamina przenika barierę krew-
-mózg, po doustnym zażyciu wysokiej dawki leku, 
przekraczającej dawkę terapeutyczną, pojawiają się 
działania psychoaktywne. Doniesienia o zażywa-
niu benzydaminy w celu odurzającym docierały 
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z wielu części świata, m.in.: Brazylii, Włoch, Pol-
ski, Rumuni i Turcji [8, 34–37].W Brazylii początki 
odurzania się tą substancją datuje się na lata 90. XX 
w. Stała się ona bardzo popularna przez imprezy 
rave, które nosiły nazwę Benflogin Party. Nazwa 
ta wywodzi się od obecnego na tamtejszym rynku 
preparatu zawierającego benzydaminę [35]. W Pol-
sce w celu halucynogennym najczęściej przyjmo-
wany jest doustnie preparat benzydaminy prze-
znaczony do sporządzania roztworów do irygacji 
pochwy, ponieważ występuje on w formie proszku, 
którego jedna dawka zawiera aż 500 mg tej sub-
stancji [8, 38]. Nie bez znaczenia dla coraz częst-
szej intoksykacji benzydaminą w celach rekreacyj-
nych jest dostępność (lek wydawany bez recepty) 
i niska cena preparatu. Ochronę przed przedaw-
kowaniem stanowi bardzo nieprzyjemny, słony 
smak preparatu oraz podrażnienie żołądka powo-
dujące wymioty [8].

Zaobserwowano, że benzydamina zażyta 
w dawce powyżej 500 mg powoduje euforię, 
omamy wzrokowe i słuchowe, halucynacje, niepo-
kój, pobudzenie, trudności z koordynacją ruchu, 
osłabienie mięśni, zwłaszcza kończyn dolnych, 
suchość w ustach, trudności z koncentracją, napady 
drgawkowe kloniczno-toniczne. Czasem też wystę-
pują także zaburzenia czynności układu pokarmo-
wego, takie jak: nudności, bóle brzucha i wymioty.

Rycina 4. Budowa chemiczna serotoniny (a), dimetylotryptaminy (b), kwasu lizergowego (c) i benzydaminy (d).
Figure 4. Chemical structure of serotonin (a), dimethyltryptamine, lysergic acid (c) and benzydamine (d).

Mechanizm działania psychoaktywnego benzy-
daminy nie jest do końca znany. Ponieważ wyka-
zuje ona strukturalne podobieństwo do cząsteczki 
serotoniny, związane z obecnością ugrupowania 
indolu, przypuszcza się, że aktywuje receptory 
serotoninowe 5-HT2A [39]. Ten sam mechanizm 
powstawania halucynacji jest znany u pochodnych 
kwasu lizergowego oraz dimetylotryptaminy, które 
także w swej strukturze zawierają ugrupowanie 
indolu [40]. Podobieństwa elementów struktury 
tych związków przedstawiono na rycinie 4.

Benzydamina zwiększa także aktywność dopa-
minergiczną w układzie limbicznym, co prowadzi 
do zmiany postrzegania rzeczywistości i występo-
wania omamów i halucynacji [41]. Ponadto, w bada-
niach na szczurach udowodniono krzyżową wraż-
liwość na bezydaminę i kokainę oraz heroinę [1].

Wyodrębniono cztery fazy doznań psychopato-
logicznych benzydaminy:

 - faza I – charakteryzuje się poczuciem nadzwy-
czajnej lekkości, unoszenia się w powietrzu, 
z odczuwaniem braku kończyn, a w zakresie 
doznań wzrokowych –zakrzywienie światła, 
powidokami;

 - faza II – odczuwane są spontaniczne omamy, 
widzenie jest niestabilne;

 - faza III – następuje po 2 do 4 godzin od przyję-
cia leku, omamy stają się chaotyczne, następuje 
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pobudzenie z doznaniami oddzielenia się ciała 
lub jego pokawałkowania, są odczucia dźwię-
ków przenikających przez ciało;

 - faza IV – zejściowa, następuje po 1–2 godzinach 
od fazy III i powstaje w niej szczegółowa pamięć 
doznań [8, 41].
Działanie psychoaktywne benzydaminy może 

utrzymywać się do 12 godzin, jednak czas ten może 
ulec skróceniu lub wydłużeniu. Gdy objawy ustę-
pują, może pojawić się duży niepokój, splątanie, 
uczucie odrealnienia, złe samopoczucie, drżenie 
rąk, bezsenność, bóle i zawroty głowy, nadwraż-
liwość na światło [38].

Podsumowanie

Benzydamina jest lekiem stosowanym w sta-
nach zapalnych gardła oraz infekcjach ginekolo-
gicznych. W obrocie na terenie Polski są jej pre-
paraty zewnętrzne, dostępne bez recepty, które 
wykazują miejscowe działanie, przez co charak-
teryzują się wysokim stopniem bezpieczeństwa. 
Przeprowadzone badania kliniczne wykazały 
skuteczność prewencyjnego stosowania benzy-
daminy w celu ograniczenia pooperacyjnego bólu 
gardła związanego z intubacją pacjenta. Ponadto, 
stwierdzono ochronne i lecznicze działanie ben-
zydaminy w stanach zapalnych gardła wywoła-
nych radioterapią u pacjentów z nowotworami 
głowy i szyi. Niestety, odkryto psychoaktywne 
działanie benzydaminy i odnotowuje się, zarówno 
w Polsce, jak i w innych częściach świata, przyj-
mowanie wysokich dawek tego leku (≥ 500 mg) 
w celu niemedycznym. Najczęściej dla wywoła-
nia omamów i halucynacji stosowana jest benzy-
damina doustnie w postaci tabletek dostępnych 
w niektórych państwach lub w postaci proszku 
przeznaczonego do sporządzania roztworów do 
irygacji pochwy [35–39]. Zażycie takich dużych 
dawek benzydaminy może powodować poważne, 
wymagające hospitalizacji powikłania, takie jak: 
utratę przytomności, pobudzenie układu wege-
tatywnego, nasilone pobudzenie psychoruchowe, 
napady drgawkowe i/lub przejściowe osłabienie 
mięśni [8].

Można rozważyć, czy zasadna byłaby zmiana 
dostępności ginekologicznych produktów lecz-
niczych zawierających benzydaminę w dawce 
500 mg z OTC na kategorię leków dostępnych jedy-
nie na podstawie recepty (Rx). Jednakże leki te 
używane zgodnie z przeznaczeniem są bezpieczne 
i mogą być stosowane nawet przez kobiety w ciąży 
lub karmiące piersią [42]. Zgodnie z ustawą Prawo 
Farmaceutyczne [43], w przypadku gdy zachodzi 
uzasadnione podejrzenie niemedycznego użycia 
produktu leczniczego, farmaceuta może odmówić 
jego wydania. Dlatego też powinniśmy pamiętać 

o tym, że benzydamina, popularny lek o działaniu 
przeciwzapalnym, przeciwbólowym, miejscowo 
znieczulającym i odkażającym przyjęty doustnie 
w dużej dawce staje się halucynogenem.
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