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Vedecké závery a dôvody pre zachovanie povolení na uvedenie na trh 
predložené agentúrou EMA 
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Vedecké závery 
 
Celkové zhrnutie vedeckého hodnotenia liekov obsahujúcich folkodín (pozri prílohu I) 
 
Základné informácie 
 
Folkodín je opiát s centrálnym antitusickým pôsobením používaným na liečbu kašľa a príznakov 
nachladnutia u detí a dospelých. Prvé klinické štúdie o účinnosti folkodínu ako prostriedku proti 
kašľu pochádzajú z päťdesiatych rokov dvadsiateho storočia. Folkodín sa už desaťročia uvádza na 
trh v Európskej únii a v súčasnosti existujú povolenia na uvedenie na trh v Belgicku, Francúzsku, 
Írsku, Litve, Luxembursku, na Malte, Slovinsku, Spojenom kráľovstve a Španielsku, pričom výdaj 
tohto lieku je buď viazaný na lekársky predpis, alebo sa predáva ako voľnopredajný liek.  
 
Dňa 28. januára 2011 Francúzsko iniciovalo postúpenie veci podľa článku 31 smernice 2001/83/ES 
v znení zmien a doplnení. Výbor CHMP bol požiadaný, aby poskytol stanovisko k tomu, či by sa 
povolenia na uvedenie liekov obsahujúcich folkodín na trh majú zachovať, zmeniť, pozastaviť alebo 
stiahnuť. 
 
Obavy francúzskej agentúry pre lieky vyvolalo možné riziko, že folkodín môže viesť k IgE 
senzibilizácii na neuromuskulárne blokátory (NMBA). V publikovanej literatúre sa uvádzalo spojenie 
medzi užívaním folkodínu a skríženou senzibilizáciou na NMBA, čo viedlo k anafylaktickým 
reakciám počas operácií. Publikované údaje sa týkajú hlavne Nórska a Švédska, kde sa folkodín už 
nepredáva. Vo Francúzsku údaje zo spontánnych hlásení naznačujú 25 % nárast počtu 
anfylaktických šokov na NMBA v období rokov 2008/2009 v porovnaní s obdobím rokov 2003/2004. 
Zhoduje sa to s 9 % nárastom užívania liekov s obsahom folkodínu medzi týmito dvomi obdobiami 
vo Francúzsku. Na základe toho francúzska agentúra pre lieky zmenila informácie o predpisovaní 
liekov obsahujúcich folkodín na len na lekársky predpis a postúpila túto vec. 
 
 
Vedecká diskusia 
 
V priebehu niekoľkých desaťročí bolo užívanie liekov obsahujúcich folkodín rozšírené, čo umožnilo 
zhromaždiť príslušné údaje o bezpečnosti. Nežiaduce účinky uvádzané v klinických skúšaniach, 
literatúre a vyplývajúce zo skúseností po uvedení lieku na trh sú väčšinou gastrointestinálne 
poruchy a psychiatrické poruchy, ktoré sú aj nežiaducimi účinkami známymi a často uvádzanými v 
súvislosti s opiátmi. Z terajších údajov vyplýva, že folkodín je prinajmenšom rovnako bezpečný ako 
kodeín, ale má výhodu, že nemá rovnaký potenciál závislosti. 
 
V posledných rokoch pozorovania v Nórsku viedli k tomu, že jeden tím výskumníkov dospel 
k záveru, že je možné, že vysoká spotreba zmesí proti kašľu v týchto krajinách súvisí so zvýšeným 
výskytom protilátok IgE proti folkodínu, morfínu a suxametóniu a v konečnom dôsledku aj s vyšším 
výskytom anafylaktických reakcií na NMBA sprostredkovaných IgE1,2. Na základe imunologických 
analýz stanovujúcich výskyt protilátok proti týmto účinným látkam v rôznych populáciách a počtu 
hlásení anafylaxií súvisiacich s NMBA počas anestézie výskumní pracovníci dospeli k záveru, že 
stiahnutím folkodínu z trhu v Nórsku sa v priebehu 1 – 2 rokov významne znížili hladiny IgE a 
protilátok IgE proti folkodínu a do 3 rokov sa znížila frekvencia anafylaxií s podozrením na NMBA. Z 
údajov zo Švédska, kde folkodín nie je prítomný na trhu už od osemdesiatych rokov, vyplýva 
podobne, ako v Nórsku, že úroveň IgE senzibilizácie na folkodín klesá v čase súbežne so znížením 
počtu prípadov anafylaxie súvisiacich s NMBA3. 
 
Dokazujú to ekologické štúdie, ktoré vykonal jeden výskumný tím opierajúci sa o spontánne 
hlásené nežiaduce reakcie na NMBA. Zatiaľ čo údaje zo Švédska a Nórska sú podľa všetkého 

                                                      
1 Johansson SGO a kol. National pholcodine consumption and the prevalence of IgE-sensitisation; a multicenter study. 

(Národná spotreba folkodínu a výskyt senzibilizácie na IgE; multicentrická štúdia.) Allergy 2010 Apr; 65 (4): 498 (-

502). 
2 Florvaag E, Johansson SGO, Irgens Å, de Pater GH. IgE-sensitisation to the cough suppressant pholcodine and the 

effects of its withdrawal from the Norwegian market (IgE senzibilizácia na folkodín potláčajúci kašeľ a dôsledky jeho 

stiahnutia z nórskeho trhu). Allergy 2011; 66: 955 (-960). 
3 Johansson SGO a kol. Pholcodine caused anaphylaxis in Sweden 30 years ago (Folkodín pred 30 rokmi vyvolal 

anafylaxiu vo Švédsku.). Allergy 2009; 64: 820 (-821). 
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konzistentné, pozorovania môžu byť vysvetlené ďalšími faktormi. V posledných rokoch bola nórska 
sieť pre anafylaxiu v celkovej anestézii, ktorá zhromažďuje tieto správy, v menšej miere 
propagovaná, a preto je možné, že pozorované zníženie hlásení v skutočnosti neodráža nižší 
výskyt. Potrebné je tiež uviesť, že v Nórsku, napriek nižšiemu počtu hlásení prípadov anafylaxie, 
odkedy bol folkodín stiahnutý z trhu, sa závažnosť hlásených účinkov nezmenila. Reakcie typu II a 
III stále predstavujú väčšinu hlásených prípadov rovnako, ako keď bol ešte folkodín na trhu.  
 
Absencia správ o anafylaktickej reakcii na NMBA sprostredkovanej IgE vo Švédsku od roku 1990 
vyvoláva ďalšie otázky týkajúce sa spoľahlivosti údajov, pretože bez ohľadu na užívanie folkodínu, 
by sa stále dalo očakávať, že NMBA bude spôsobovať anafylaktické reakcie a švédske údaje podľa 
všetkého neodrážajú túto očakávanú mieru pozadia. 
 
V krajinách s malým počtom obyvateľov, akými sú Nórsko (4,8 mil.) a Švédsko (9,3 mil.), by 
mätúce faktory, ako napríklad zmena anestetických postupov, typ liekov používaných pri anestézii 
a celkové užívanie NMBA mohli zohrávať úlohu pri vysvetľovaní zistení.  
 
Dokonca aj za predpokladu, že existuje určitá biologická vierohodnosť senzibilizácie v dôsledku 
užívania folkodínu a že spontánne hlásené prípady odrážajú skutočný výskyt anafylaktických 
reakcií počas operácií, zodpovedný za tento stav môže byť celý rad iných látok. Ak skutočne iné 
látky obsahujúce kvartérne amónne ióny majú schopnosť vyvolať skríženú senzibilizáciu na NMBA a 
ak možno takéto látky nájsť v mnohých výrobkoch pre domácnosť, špecifickosť IgE na folkodín je 
nutné spochybniť. Týmto by sa dalo vysvetliť, prečo údaje z krajín ako USA alebo Holandska nie sú 
v súlade s hypotézou týkajúcou sa folkodínu: v týchto krajinách sa folkodín nepredáva a predsa sa 
zistil vysoký výskyt protilátok IgE proti folkodínu a morfínu. Napokon, dokonca aj v prípade 
vysokého výskytu senzibilizácie je klinická relevantnosť týchto nálezov sporná. 
 
Ďalšou otázkou, ktorú treba posúdiť, je, že anafylaktické reakcie na folkodín samotný sú podľa 
všetkého zriedkavé. Opísaných bolo veľmi málo prípadov s látkou, ktorá sa v rozsiahlej miere užíva 
celé desaťročia a ktorá je v niektorých krajinách dokonca dostupná bez lekárskeho predpisu.  
 
Na účely poskytnutia poradenstva výboru CHMP v tejto otázke sa uskutočnili konzultácie s ad hoc 
expertnou skupinou zloženou prevažne z imunológov a anestéziológov. V skupine boli rozdielne 
názory na silu dôkazov o súvislosti medzi vystavením folkodínu a alergickými reakciami na NMBA, 
aj keď sa dohodlo, že v prípade tohto problému je potrebné ďalšie skúmanie.  
 
Väčšina odborníkov bola toho názoru, že aj keď senzibilizácia na folkodín a rozvoj alergických 
reakcií na NMBA sú možné, existujúce dôkazy sú nedostatočné, najmä pre nezrovnalosti a 
metodickú predpojatosť. Na podporu tohto názoru niektorí odborníci poukázali na údaje z USA 
preukazujúce, že k senzibilizácii dochádza aj pri absencii užívania folkodínu, čo posilňuje názor, že 
tento druh skríženej senzibilizácie dokážu vyvolať iné látky. Ďalší experti spochybnili špecifickosť 
testov používaných nórskym výskumným tímom na zistenie IgE senzibilizácie na folkodín, 
poukázali na to, že chýba prísne kritérium týkajúce sa zaradenia anafylaktickej reakcie do skúmaní 
(t. j. umožňujúce zaradenie prípadov, keď prebehlo spontánne zotavenie, alebo došlo 
k „miernemu“ priebehu) a poukázali tiež na používanie spontánne hlásených nežiaducich účinkov 
na stanovenie výskytu anafylaxie na NMBA. Odlišné názory boli vyjadrené k sile epidemiologických 
dôkazov založených na švédskych a nórskych skúsenostiach a kvázi experimente vyplývajúcom 
z ukončenia užívania lieku v dvoch krajinách v rôznom čase a biologickej vierohodnosti hypotézy.  
 
Experti boli tiež názoru, že rozhodnutie použiť NMBA je založené na klinickej potrebe a nemožno ho 
obísť bez ohľadu na históriu užívania folkodínu. Z tohto dôvodu sa skúmanie vystavenia folkodínu 
pred anestéziou v súčasnosti nerobí a bolo by pravdepodobne zložité, pretože väčšina pacientov 
buď nebude vedieť, alebo si nebude pamätať, že ho užívali. V reálnej situácii, keď odborníci 
nedokážu zohľadniť tento faktor v klinickej praxi, skúmanie vystavenia folkodínu v prípade 
jednotlivých pacientov pred anestéziou sa nepovažuje za prínosné, pretože sa tým nezmení 
anestetický postup. 
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K dispozícii je veľké množstvo literatúry dokazujúcej existenciu centrálne pôsobiacich vlastností 
opiátov pri potláčaní kašľa a v tejto indikácii sa od 50. rokov 20. storočia užíval najmä folkodín. 
Keďže je to starý produkt, používaná metodika vo väčšine štúdií účinnosti s folkodínom sa považuje 
podľa moderných kritérií za nedostačujúcu. Väčšina štúdií nebola primerane kontrolovaná buď na 
základe aktívnych, alebo placebo liekov a v niektorých štúdiách sa používala kombinácia 
produktov, ktoré je ťažké od seba oddeliť a merať účinnosť folkodínu ako jednej zložky. 
Neuskutočnila sa žiadna štúdia týkajúca sa dlhodobých účinkov folkodínu. Existujúce údaje sú však 
konzistentné a podporujú účinnosť folkodínu v liečbe akútneho neproduktívneho kašľa.  
 
V najnovšej štúdii, ktorá bola uverejnená v roku 2006, Zambon porovnával folkodín 
a dextrometorfan v randomizovanej a zaslepenej skúške, pričom preukázal, že mali podobnú 
účinnosť pri znižovaní frekvencie kašľa počas dňa a počas noci u dospelých pacientov s akútnym 
neproduktívnym kašľom. Táto štúdia má obmedzenia, ako napr. nedostatočnú placebo kontrolu 
a nepotvrdený a subjektívny charakter výsledkov (frekvencia a intenzita kašľa), účinok sa však 
pozoroval vo veľmi skorých štádiách liečby. Výsledky podporujú účinnosť folkodínu v liečbe 
akútneho neproduktívneho kašľa. 
 
 
Záver a odporúčania 
 
Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti výbor CHMP dospel k záveru, že dôkazy o vzťahu medzi 
folkodínom a anafylaxiou súvisiacou s NMBA sú nepriame, nie sú úplne konzistentné a nepodporujú 
záver, že existuje závažné riziko skríženej senzibilizácie na NMBA a následného rozvoja anafylaxie 
počas operácie. Je potrebné získať ďalšie údaje vzhľadom na objasnenie možnej súvislosti medzi 
užívaním folkodínu a anafylaxiou súvisiacou s NMBA. 
 
Výbor preto dospel k záveru, že na základe v súčasnosti dostupných informácií prínos folkodínu 
v liečbe neproduktívneho kašľa prevažuje nad rizikami a že pomer prínosu a rizík v prípade liekov 
obsahujúcich folkodín v liečbe neproduktívneho kašľa je pozitívny za bežných podmienok užívania. 
Výbor preto odporučil zachovať povolenie na uvedenie liekov obsahujúcich folkodín na trh. 
 
Výbor však bol názoru, že možná súvislosť medzi užívaním folkodínu a anafylaxiou súvisiacou s 
NMBA sa musí ďalej skúmať. Na tento účel držitelia povolenia na uvedenie na trh vykonajú štúdiu 
typu prípad-kontrola, ako je uvedené v prílohe III k tomuto stanovisku. Návrh protokolu štúdie by 
sa mal predložiť výboru CHMP do 3 mesiacov od rozhodnutia Komisie. 
 
Vzhľadom na to, že v rámci tohto postupu: 
- výbor CHMP už vyhodnotil dôkazy, ktoré k tejto téme doposiaľ poskytli členské štáty a počas 
hodnotenia odhalil ich nedostatky, 
- predbežné návrhy protokolu štúdie, ktoré predložili rôzni držitelia povolení na uvedenie na trh, 
výbor CHMP už preskúmal počas tohto konania o postúpenej veci, 
výbor považuje za dôležité koordinovať preskúmanie protokolu štúdie typu prípad-kontrola, aby sa 
zabezpečilo, že štúdie budú vhodné na to, aby sa z nich získavali údaje požadované na 
vyhodnotenie možnej súvislosti medzi používaním folkodínu a výskytom anafylaktických reakcií 
spojených s NMBA.  
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Dôvody pre zachovanie povolenia na uvedenie na trh 
 
 
Výbor preskúmal dostupné údaje o bezpečnosti a účinnosti folkodínu, najmä údaje na podporu 
súvislosti medzi užívaním folkodínu a rozvojom anafylaxie spojenej s NMBA. 
 
Výbor usúdil, že dôkazy o súvislosti medzi užívaním folkodínu a rozvojom anafylaxie súvisiacej s 
NMBA sú nepriame, nie sú úplne konzistentné, a preto nepodporujú záver, že existuje závažné 
riziko skríženej senzibilizácie na NMBA a následného rozvoja anafylaxie počas operácie. 
 
Výbor je tiež názoru, že údaje z klinických skúšaní a rozsiahleho užívania po uvedení lieku na trh 
preukázali účinnosť folkodínu v liečbe neproduktívneho kašľa. 
 
Výbor preto dospel k záveru, že na základe v súčasnosti dostupných informácií pomer prínosov 
a rizík v prípade liekov obsahujúcich folkodín v liečbe neproduktívneho kašľa je pozitívny za 
bežných podmienok užívania. 
 
Výbor odporučil zachovať povolenie na uvedenie liekov uvedených v prílohe I na trh. 
 
Podmienky, ktoré majú vplyv na povolenie na uvedenie na trh, sú uvedené v prílohe III. 
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