
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priloga II 

 

Znanstveni zaključki in razlogi za razveljavitev dovoljenj za promet z 
zdravili ali spremembo pogojev dovoljenj za promet z zdravili ter podrobna 

obrazložitev odstopanj od priporočila odbora PRAC 
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Znanstveni zaključki 
 
Skupina CMDh je preučila spodnje priporočilo odbora PRAC z dne 13. junija 2013 glede zdravil, ki 
vsebujejo kodein in so indicirana za obvladovanje bolečine pri otrocih. 
 
1. Priporočilo odbora PRAC 
 
Zdravila, ki vsebujejo kodein, se odobrijo na nacionalni ravni v Evropi in so indicirana za obvladovanje 
bolečine pri otrocih in odraslih. Zdravila se pogosto uporabljajo v kombinaciji z drugimi analgetiki, kot 
so na primer nesteroidna protivnetna zdravila in neopioidni analgetiki. Analgetične lastnosti kodeina 
izhajajo iz njegove pretvorbe s pomočjo encima CYP2D6 citokroma P450 v morfin, toksičnost kodeina 
pa je v glavnem posledica njegovih opioidnih učinkov. Ugotovljeno je bilo, da je encim CYP2D6 
podvržen obsežnemu polimorfizmu, posameznike pa se običajno razvrsti kot osebe z upočasnjeno 
presnovo (PM), obsežno presnovo (EM) ali izredno hitro presnovo (UM), odvisno od aktivnosti encima. 
Osebe z obsežno in izredno hitro presnovo so izpostavljene tveganju za toksičnost morfina, osebe z 
upočasnjeno presnovo pa večjemu tveganju za pomanjkanje učinkovitosti. 

V literaturi je bilo opisanih več primerov toksičnosti opioidov pri otrocih, zdravljenjih s kodeinom, med 
katerimi so se nekateri končali s smrtnim izidom. Ti otroci so imeli tonzilektomijo zaradi obstruktivne 
apneje med spanjem in so po uporabi kodeina kot analgetika v terapevtskem odmerku doživeli 
depresijo dihanja. Poleg tega je bila v objavljenem kliničnem primeru opisana depresija dihanja, ki se 
je končala s smrtjo, pri dojenem novorojenčku, katerega mati je imela izredno hitro presnovo encima 
CYP2D6. Odbor za oceno tveganja na področju farmakovigilance (PRAC) je o tej temi razpravljal na 
septembrskem sestanku leta 2012 in opozoril na zadržke glede potenciala za resno toksičnost opioidov, 
povezano z uporabo kodeina kot analgetika pri pediatrični populaciji. Zaradi tega je bil v skladu s 
členom 31 Direktive 2001/83/ES sprožen napotitveni postopek za pregled razmerja med tveganji in 
koristmi kodeina pri obvladovanju bolečine pri otrocih. 

Po pregledu vseh razpoložljivih podatkov o učinkovitosti in varnosti zdravil, ki vsebujejo kodein in so 
indicirana za obvladovanje bolečine pri otrocih, vključno z odgovori, ki so jih predložili imetniki 
dovoljenj za promet z zdravili, je PRAC zabeležil, da so informacije o farmakokinetiki presnove kodeina 
pri otrocih bolj omejene kot pri odraslih. Razpoložljivi podatki kažejo, da so lahko zrelost sistema ledvic 
in encimov za presnovo zdravil, telesna masa ali sestava in ontogenija encimov, ki sodelujejo pri 
presnovi, ter farmakologija kodeina odločilnega pomena za njegov analgetični ali toksični učinek in zato 
povzročijo farmakokinetične razlike med otroki in odraslimi ter med različnimi starostnimi skupinami 
otrok (novorojenčki, dojenčki). 

V zvezi z učinkovitostjo je PRAC po pregledu razpoložljivih podatkov o učinkovitosti menil, da 
analgetični profil kodeina ni učinkovitejši od profilov drugih analgetikov, kot so na primer nesteroidna 
protivnetna zdravila in neopioidni analgetiki, pri obvladovanju pooperativne bolečine pri otrocih. Ne 
glede na to je PRAC zaključil, da je kodein še vedno primeren za zdravljenje akutne bolečine pri 
pediatrični populaciji, vendar se ga lahko zaradi zadržkov glede z njim povezanih tveganj uporablja 
samo pri obvladovanju zmerne akutne bolečine, ki je ni mogoče ublažiti z drugimi analgetiki. PRAC je 
prav tako priporočil, da ga je treba uporabiti pri najmanjšem učinkovitem odmerku za najkrajši mogoči 
čas. 

PRAC je kljub priznavanju, da še vedno obstajajo negotovosti glede opredelitve specifičnih pediatričnih 
populacij z večjim tveganjem in vpliva starosti na presnovo kodeina, menil, da so lahko novorojenčki, 
malčki in mlajši otroci dovzetnejši za toksičnost opioidov. Da bi ustrezno zmanjšali to tveganje, je 
PRAC menil, da je treba kodein uporabljati samo pri otrocih, starejših od 12 let, saj so encimski 
sistemi, odgovorni za presnovo kodeina, pri otrocih, starejših od 12 let, ocenjeni kot primerljivi z 
encimskimi sistemi odraslih. Poleg tega je encim CYP2D6 podvržen obsežnemu polimorfizmu, zato je 
pri osebah z upočasnjeno presnovo verjetneje, da se bodo slabše odzvale na zdravljenje, osebe z 
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obsežno in izredno hitro presnovo pa so izpostavljene tveganju za nastanek resnih in smrtno nevarnih 
neželenih dogodkov zaradi toksičnosti opioidov. PRAC je zabeležil, da presejanje bolnikov po 
genotipu/fenotipu pred predpisovanjem kodeina v praksi ni izvedljivo, zato je priporočil ustrezna 
opozorila, s katerimi se bodo izpostavila omenjena tveganja, vključno z znaki in simptomi toksičnosti 
opioidov, ter ocene razširjenosti oseb z izredno hitro presnovo v različnih populacijah. 

PRAC je zabeležil, da se je šest objavljenih primerov toksičnosti opioidov (vključno s tremi primeri s 
smrtnim izidom) pri otrocih, ki so jemali priporočene odmerke kodeina po tonzilektomiji in/ali 
adenoidektomiji zaradi obstruktivne apneje med spanjem, pojavilo pri otrocih.  Trije od njih so imeli 
izredno hitro ali obsežno presnovo kodeina, zaradi obstoječih težav z dihanjem pa so morda bili 
občutljivejši za razvoj depresije dihanja, ko se kodein pretvori v visoke ravni morfina pri osebah z 
izredno hitro presnovo. PRAC je zato menil, da je treba pri otrocih, mlajših od 18 let, ki so imeli 
tonzilektomijo in/ali adenoidektomijo zaradi obstruktivne apneje med spanjem, uporabo kodeina 
kontraindicirati. PRAC je prav tako priporočil previdnost pri specifični podskupini bolnikov, pri katerih je 
morda že ogrožena prehodnost dihalnih poti in potrebujejo zdravila za ublažitev bolečine po operaciji, 
in v informacije o zdravilu so bila v zvezi s tem vključena ustrezna opozorila. 

PRAC je prav tako zabeležil objavljen primer depresije dihanja, ki se je končala s smrtjo, pri dojenem 
novorojenčku, katerega mati je imela izredno hitro presnovo encima CYP2D6. Potrdili so, da je bilo to 
posledica prisotnosti metabolitov kodeina v materinem mleku, in PRAC je izrazil zadržke glede tveganja 
za toksičnost opioidov za novorojenčke, ki je lahko smrtna, kadar ima mati izredno hitro presnovo. Do 
zdaj so objavili najmanj 44 primerov depresije dihal pri dojenih novorojenčkih, katerih matere so 
prejemale kodein. Glede na navedene podatke je PRAC priporočil, da je treba uporabo kodeina pri 
ženskah v času dojenja kontraindicirati. Uporabo kodeina je treba prav tako kontraindicirati pri bolnikih 
vseh starosti, pri katerih je znano, da imajo zelo hitro presnovo encima CYP2D6. 

PRAC je prav tako zaključil, da razpoložljivi podatki kažejo, da ima kodein pri višjih odmerkih mejni 
učinek, nad katerim obstaja znatno povečanje pojavnosti neželenih reakcij na zdravilo, in da so te 
reakcije odvisne od odmerka. PRAC je zato menil, da je ustrezen razpon odmerka pri pediatrični 
populaciji od 0,5 do 1 mg/kg, pri čemer natančno odmerjanje temelji na telesni masi, kadar je to 
izvedljivo, in je trajanje uporabe omejeno na tri dni. 

 

Razmerje med tveganji in koristmi 

Ob upoštevanju vsega zgoraj omenjenega je PRAC zaključil, da razmerje med tveganji in koristmi za 
zdravila, ki vsebujejo kodein in so indicirana za obvladovanje zmerne akutne bolečine pri otrocih, 
ostaja ugodno, če se upoštevajo dogovorjena indikacija, kontraindikacije, opozorila in druge 
spremembe informacij o zdravilu, kot so navedene v Prilogi III k temu mnenju. 

 

Podlaga za priporočilo PRAC 

Ob upoštevanju naslednjega: 

• PRAC je obravnaval napotitev po členu 31 Direktive 2001/83/ES, ki je bila na podlagi 
farmakovigilančnih podatkov sprožena za zdravila, ki vsebujejo kodein in so indicirana za 
obvladovanje bolečine pri otrocih (glejte Prilogo I); 

• PRAC je upošteval celokupne razpoložljive podatke za zdravila, ki vsebujejo kodein in so 
indicirana za obvladovanje bolečine pri otrocih, v povezavi s tveganjem za toksičnost opioidov. 
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Mednje spadajo odgovori imetnikov dovoljenj za promet z zdravili in podatki iz objavljene 
literature, ki so postali na voljo po začetni odobritvi dovoljenj za promet z zdravili; 

• PRAC je zaključil, da razpoložljivi podatki kažejo, da je kodein še zmeraj učinkovit analgetik za 
zdravljenje zmerne akutne bolečine, ki je ni mogoče ublažiti z drugimi analgetiki. Vendar je 
PRAC prav tako menil, da je mogoče njegovo uporabo povezati z resnimi neželenimi dogodki 
toksičnosti opioidov, zlasti pri pediatrični populaciji, mlajši od 12 let; 

• PRAC je menil, da so resni neželeni dogodki toksičnosti opioidov zlasti zaskrbljujoči pri 
pediatričnih bolnikih, ki so imeli tonzilektomijo in/ali adenoidektomijo zaradi obstruktivne 
apneje med spanjem, in pri bolnikih z ogroženim delovanjem dihal; 

• PRAC je prav tako zaključil, da polimorfizmi pri citokromskem encimskem sistemu P450 
CYP2D6 vplivajo na presnovo kodeina, kar lahko povzroči resne neželene dogodke toksičnosti 
opioidov pri osebah z izredno hitro ali obsežno presnovo. PRAC je menil, da je to tveganje 
pomembno za dojene dojenčke, katerih matere imajo zelo hitro presnovo; 

• PRAC je zato menil, da je treba glede na razpoložljive podatke in da bi ohranili ugodno 
razmerje med tveganji in koristmi zdravila, ki vsebujejo kodein in so indicirana za 
obvladovanje bolečine, indicirati samo pri otrocih, starejših od 12 let, ter kontraindicirati pri 
pediatričnih bolnikih, mlajših od 18 let, ki so imeli tonzilektomijo in/ali adenoidektomijo zaradi 
obstruktivne apneje med spanjem, kakor tudi pri doječih materah in pri bolnikih, pri katerih je 
znano, da imajo zelo hitro presnovo encima CYP2D6. Prav tako je treba zdravila, ki vsebujejo 
kodein, uporabljati pri najnižjem odmerku za najkrajši možni čas; 

je PRAC zaključil, da ob upoštevanju dogovorjene indikacije, kontraindikacij, omejitev, opozoril in 
drugih sprememb v informacijah o zdravilu razmerje med tveganji in koristmi za zdravila, ki vsebujejo 
kodein in so indicirana za obvladovanje zmerne akutne bolečine pri otrocih, starejših od 12 let, ostaja 
ugodno. 

V skladu s členoma 31 in 32 Direktive 2001/83/ES zato PRAC priporoča spremembo dovoljenj za 
promet z zdravili za vsa zdravila, ki so navedena v Prilogi I in za katera so dopolnila informacij o 
zdravilu navedena v Prilogi III k temu priporočilu. 

 

2 – Podrobna obrazložitev odstopanj od priporočila PRAC 
 
Potem ko je pregledala priporočilo, ki ga je izdal PRAC, se je skupina CMDh strinjala s splošnimi 
znanstvenimi zaključki in podlago za priporočilo. Vendar je CMDh menila, da so potrebne spremembe 
besedila, predlaganega v poglavju 4.2 povzetka glavnih značilnosti zdravila in poglavju 3 navodila za 
uporabo, da se olajša praktična izvedba na nacionalni ravni, upoštevajoč razpon kombiniranih zdravil, 
vključenih v postopek. 
 
Zato je CMDh spremenila besedilo teh poglavij, kot sledi: 
 
Poglavje 4.2 povzetka glavnih značilnosti zdravila – Odmerjanje in način uporabe 
 
Opomba: Za zdravila, ki vsebujejo samo kodein, je treba uporabiti spodnje besedilo. 
 
„Kodein je treba uporabljati pri najmanjšem učinkovitem odmerku za najkrajši možni čas. Odmerek se 
lahko vzame do 4-krat na dan v presledkih najmanj 6 ur. Največji dnevni odmerek kodeina ne sme 
preseči 240 mg.‟ 
 
Opomba: Za kombinirana zdravila je treba na nacionalni ravni pregledati odmerjanje in ga prilagoditi 
tako, da odraža specifične zahteve za zdravilo glede na druge zdravilne učinkovine. Največji dnevni 
odmerek kodeina ne sme preseči 240 mg. 
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„Trajanje zdravljenja je treba omejiti na 3 dni, če se z njim ne doseže učinkovitega olajšanja bolečine, 
pa je treba bolnikom/skrbnikom svetovati, da se posvetujejo z zdravnikom.‟ 
 
„Pediatrična populacija 
 
Otroci, stari od 12 do 18 let: 
 
Opomba: Za zdravila, ki vsebujejo samo kodein, je treba uporabiti spodnje besedilo, ki ga je treba 
pregledati na nacionalni ravni in prilagoditi tako, da odraža specifične zahteve za zdravilo glede 
razpona odmerka. Priporočen približen razpon je od 30 do 60 mg. 
 
„Priporočen odmerek kodeina pri otrocih, starih 12 let ali več, je [razpon odmerka, ki ga vpiše država] 
vsakih 6 ur, po potrebi, do največjega odmerka kodeina 240 mg na dan. Odmerek temelji na telesni 
masi (0,5−1 mg/kg).” 
 
Opomba: Za kombinirana zdravila je treba na nacionalni ravni pregledati odmerjanje in ga prilagoditi 
tako, da odraža specifične zahteve za zdravilo glede na druge zdravilne učinkovine. 
 
Otroci, mlajši od 12 let: 
„Kodeina ni dovoljeno uporabljati pri otrocih, mlajših od 12 let, zaradi tveganja za toksičnost opioidov, 
do katere lahko pride zaradi spremenljive in nepredvidljive presnove kodeina v morfin (glejte poglavji 
4.3 in 4.4).” 
 
Poglavje 3 navodila za uporabo − Kako <jemati> <uporabljati> [ime zdravila] 

„Otroci, starejši od 12 let, lahko [izpolni država] vzamejo vsakih 6 ur, po potrebi. Ne vzemite več kot 
[izpolni država in glejte obvestilo spodaj] v 24 urah. 
 
Opomba: Odmerjanje je treba pregledati na nacionalni ravni in ga prilagoditi tako, da odraža specifične 
zahteve za zdravilo, da se, po potrebi, upoštevajo druge zdravilne učinkovine v kombiniranih zdravilih. 
Največji dnevni odmerek kodeina ne sme preseči 240 mg. 
 
Zdravilo se lahko uporablja največ 3 dni. Če se bolečina po 3 dneh ne izboljša, se posvetujte s svojim 
zdravnikom. 
 
Zdravila [ime zdravila] ne smejo jemati otroci, mlajši od 12 let, zaradi tveganja za nastanek resnih 
težav z dihanjem.” 
 
CMDh je prav tako menila, da je treba glede na zgornje omejitve odmerjanja ter omejitve uporabe 
kodeina pri obvladovanju bolečine pri otrocih, starejših od 12 let, nekatera dovoljenja za promet z 
zdravili razveljavili. Zato je CMDh poleg priporočila PRAC za spremembo dovoljenj za promet z zdravili 
prav tako soglašala, da lahko države članice razmislijo o razveljavitvi dovoljenja za promet z zdravilom 
v primeru, da dovoljenja za promet z zdravilom ni mogoče spremeniti skladno s pogoji sporazuma 
CMDh. 
 

Sporazum skupine CMDh 

CMDh se je po preučitvi priporočila, ki ga je dne 13. junija 2013 v skladu s členoma 107k(1) in (2) 
Direktive 2001/83/ES podal PRAC, strinjala z razveljavitvijo ali spremembo, kot velja za dovoljenja za 
promet z zdravili za zdravila, ki vsebujejo kodein in so indicirana za obvladovanje bolečine pri otrocih. 
 
Časovni razpored za izvajanje sporazuma je opredeljen v Prilogi IV. 
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