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Vědecké závěry a podrobné vysvětlení vědeckého zdůvodnění rozdílů oproti doporučení 
výboru PRAC 
Kodein, známý také jako methylmorfin, se váže na µ-opioidní receptory a působí analgeticky 
a euforicky, navozuje respirační depresi, miózu a snižuje motilitu žaludku. Používá se jako analgetikum 
ke zmírnění bolesti a také k symptomatické léčbě kašle nebo nachlazení. 

V roce 2013 byla záležitost kodeinu podávaného ke zmírnění bolesti u pediatrické populace (dále jen 
„děti“) předložena k přezkoumání výboru PRAC podle článku 311, a to kvůli obavám týkajícím se 
toxického působení opioidů a absence jednotných opatření k minimalizaci rizik, které vyvstaly poté, co 
byly v literatuře popsány případy smrtelné nebo život ohrožující respirační deprese při podání kodeinu 
dětem po adenotomii/tonzilektomii z důvodu obstrukční spánkové apnoe. 

Po posouzení všech tehdy dostupných údajů dospěl výbor PRAC k závěru, že kodein je i nadále 
účinným analgetikem pro léčbu akutní středně silné bolesti u dětí starších 12 let, u níž se má za to, že 
ji nelze zmírnit jinými analgetiky. Výbor PRAC dále dospěl k závěru, že je třeba kodein kontraindikovat 
u pediatrických pacientů mladších 18 let, kteří podstoupili tonzilektomii nebo adenotomii z důvodu 
syndromu obstrukční spánkové apnoe, a také u kojících žen a u pacientů se známým ultrarychlým 
metabolismem CYP2D6. Výbor PRAC se také domníval, že používání kodeinu ke zmírnění bolesti může 
být spojeno se závažnými nežádoucími příhodami toxického působení opioidů z důvodu variabilní 
a nepředvídatelné přeměny kodeinu na morfin, zejména u pediatrické populace mladší 12 let, a proto 
by kodein neměl být u této populace používán. Podobně výbor nedoporučil používat kodein u dětí, 
u nichž může být dýchání narušeno, včetně dětí s neuromuskulárními chorobami, závažnými 
kardiologickými nebo respiračními onemocněními, infekcemi horních cest dýchacích nebo plic, 
mnohočetnými úrazy a rozsáhlými chirurgickými zákroky. Příznaky toxického působení morfinu se 
mohou u těchto stavů zhoršit. 

Současné předložení záležitosti k přezkoumání podle článku 31 směrnice 2001/83/ES se týká používání 
kodeinu u pediatrických pacientů v indikaci kašle nebo nachlazení. Bylo zahájeno dne 2. dubna 2014 
na žádost příslušného orgánu Německa (BfArM), protože výše uvedená rizika se týkají také těchto 
indikací. 

Výbor PRAC zahájil přezkum poměru přínosů a rizik kodeinu při léčbě kašle nebo nachlazení 
u pediatrických pacientů. Přezkum zahrnuje všechny léčivé přípravky obsahující kodein schválené 
k léčbě kašle nebo nachlazení u pediatrické populace včetně přípravků obsahujících jednu léčivou látku 
nebo kombinaci léčivých látek schválených v Evropské unii. 

Výbor PRAC přezkoumal všechny dostupné údaje z různých zdrojů: klinické studie, observační studie, 
metaanalýzy, údaje získané po uvedení přípravku na trh a údaje z další publikované literatury 
o používání přípravků obsahujících kodein u dětí k léčbě kašle nebo nachlazení. Výbor PRAC také zvážil 
údaje z Evropské farmakovigilanční databáze (Eudravigilance) a studie užívání léků týkající se způsobu 
předepisování kodeinu, přičemž záležitost konzultoval s evropskými organizacemi zdravotnických 
pracovníků a s Pediatrickým výborem (PDCO). 

Kašel je reflexní reakce na mechanické, chemické nebo zánětlivé dráždění tracheobronchiálního 
stromu. Kašel je fyziologickou funkcí, jejímž cílem je vyčištění dýchacích cest od obstruktivního nebo 
dráždícího materiálu nebo varování, že vdechovaný vzduch obsahuje škodlivé látky. 

Kodein potlačuje reflex kašle přímým působením na centrum kašle v míše. Ve zdravotnické literatuře 
ovšem existuje jen málo klinických údajů, které by podporovaly účinnost kodeinu v symptomatické 
léčbě kašle nebo nachlazení, protože současné důkazy neukazují, že by kodein byl při akutním kašli 
u dětí účinnější než placebo. 

1 Article 31 pharmacovigilance referral for codeine used for management of pain in paediatric patients (EMA/H/A-31/1342) 
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/referrals/Codeine-
containing_medicines/human_referral_prac_000008.jsp&mid=WC0b01ac05805c516f. 
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Celkově se podařilo vyhledat jen čtyři publikované studie, které hodnotily používání přípravků 
obsahujících kodein při léčbě kašle u dětí. Dvě studie (Kelly a kol., 1963, a Jaffe a kol., 1983), které 
nezahrnovaly kontrolní skupinu užívající placebo, naznačily, že účinnost kodeinu nebyla větší než 
u ostatních antitusik, incidence nežádoucích účinků však byla ve skupině užívající kodein vyšší než 
ve skupině léčené srovnávacím přípravkem. Randomizovaná klinická studie (Jaffe, G. a kol., 1983) 
a epidemiologická studie (De Blasio, F. a kol., 2012) neukázaly významný účinek léčby kodeinem 
na kašel nebo nachlazení u dětí. Další randomizovaná klinická studie (Taylor a kol., 1993) u dětí 
léčených kodeinem, dextromethorfanem jako účinným srovnávacím přípravkem nebo placebem navíc 
ukázala, že ani kodein, ani dextromethorfan nevykazovaly při symptomatické léčbě kašle u dětí 
mladších 12 let významně větší účinnost než placebo. V roce 2012 byla studie Taylora a kol. zahrnuta 
do přehledu z databáze Cochrane týkajícího se léčivých přípravků, které nejsou na předpis / jsou volně 
prodejné, pro léčbu akutního kašle u dětí a dospělých v ambulantních podmínkách. V tomto přehledu 
byly dodatečně identifikovány dvě randomizované kontrolované studie, ve kterých byl kodein hodnocen 
u dospělých (Eccles a kol., 1992, Freestone, C., 1997): bylo zjištěno, že kodein nebyl účinnější než 
placebo. 

Údaje o účinnosti jsou proto omezené a chybějí dobře provedené kontrolované vědecké studie 
z poslední doby, které by jasně podporovaly přínos kodeinu ve schválených indikacích kašle nebo 
nachlazení u pediatrické populace. 

Kodein je v organismu přeměňován na morfin působením cytochromu P450 2D6 (CYP2D6), což je 
enzym vykazující genetický polymorfismus. Jedinci jsou v závislosti na aktivitě tohoto enzymu běžně 
klasifikováni na osoby s pomalým (PM), nadměrným (EM) a ultrarychlým metabolismem (UM). Osoby 
s nadměrným nebo ultrarychlým metabolismem jsou vystaveny riziku toxického působení morfinu, 
zatímco u osob s pomalým metabolismem může být zvýšené riziko nedostatečné účinnosti. 
Nepředvídatelný a variabilní metabolismus kodeinu u dětí, daný polymorfismem CYP2D6, může vést 
u některých dětí k závažným nežádoucím příhodám souvisejícím s morfinem, jako jsou dýchací obtíže 
nebo respirační deprese, a to i při doporučených dávkách. To znamená, že různorodé bezpečnostní 
riziko přetrvává u všech pediatrických věkových skupin. Přezkum závažných a smrtelných případů 
u pediatrických pacientů získaných z literatury, celosvětových farmakovigilančních databází 
a od regulačních orgánů naznačuje, že účinek kodeinu na respirační depresi může mít vliv na výskyt 
respiračních komplikací. Riziko toxického působení opioidů je zvláště významné u osob s ultrarychlým 
metabolismem, a to z důvodu závažných důsledků respirační deprese. 

Celkem bylo v publikované literatuře nalezeno čtrnáct zpráv o intoxikaci dětí kodeinem v souvislosti 
s léčbou kašle a infekce dýchacích cest. Přezkum těchto případů ukázal, že 4 z nich skončily úmrtím. 
Ve všech zbývajících případech byly ohroženy životy pacientů, kteří se ale nakonec plně zotavili. Věk 
dětí se pohyboval od 17 dní do 6 let. Při analýzách údajů z databáze Eudravigilance bylo identifikováno 
celkem 50 hlášených případů, které by mohly souviset s toxickým působením opioidů: 31 případů 
u dětí mladších 6 let (včetně 4 smrtelných případů), 7 případů u dětí starších 6 let, ale mladších 12 let 
(včetně 1 smrtelného případu) a zbývajících 12 případů u dětí starších 12 let a mladších 18 let (včetně 
1 smrtelného případu). Celkově se ve většině případů (38/50) jednalo o pacienty mladší 12 let včetně 
6 smrtelných případů. 

Vzhledem k tomu, že i nadále panuje nejistota ohledně identifikace konkrétních pediatrických populací 
s vyšším rizikem a ohledně vlivu věku pacientů na metabolismus kodeinu, dospěl výbor PRAC k názoru, 
že novorozenci, batolata a malé děti mohou být k toxickému působení opioidů náchylnější, a proto jsou 
nejvíce vystaveni život ohrožující respirační depresí. Výbor PRAC přihlédnul ke skutečnosti, že 
enzymatické systémy zodpovědné za metabolismus kodeinu u dětí starších 12 let lze považovat 
za srovnatelné s těmito systémy u dospělých. 
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Výbor PRAC rovněž uvedl, že hlavní příčinou kašle u dětí jsou infekce horních cest dýchacích. Velká 
většina dětských infekcí dýchacích cest s kašlem je vyvolána viry, což jsou onemocnění, která sama 
odezní a trvají pouze několik dní, zatímco v případě chronického kašle je třeba léčbu zaměřit 
na základní onemocnění2,3 (Výbor pro léčivé přípravky při Americké pediatrické akademii, 1997, 
Americká pediatrická akademie – AAP, stažené nebo znovu potvrzené publikace AAP za rok 2006). 
U těchto klinických stavů se neočekává významnější přínos kodeinu, zjištěné riziko však může mít 
závažné důsledky. Na základě všech výše uvedených skutečností výbor PRAC doporučil omezit 
používání kodeinu z důvodu kašle nebo nachlazení u pediatrické populace. Výbor PRAC se domníval, že 
děti mladší 12 let jsou životu nebezpečnou respirační depresí zvláště ohroženy, a proto stanovil 
kontraindikaci pro používání kodeinu u dětí mladších 12 let. Výbor PRAC se dále domníval, že u dětí 
ve věku od 12 do 18 let, u nichž může být respirační funkce zhoršena, včetně dětí 
s neuromuskulárními chorobami, závažnými srdečními nebo respiračními onemocněními, infekcemi 
horních cest dýchacích nebo plic, mnohočetnými úrazy nebo rozsáhlými chirurgickými zákroky, není 
kodein vhodný, protože tyto stavy mohou zhoršit příznaky toxického působení morfinu. 

Výbor PRAC dále doporučil, aby relevantní opatření k minimalizaci rizik z předchozího předložení 
záležitosti k přezkoumání platila také pro používání kodeinu v symptomatické léčbě kašle nebo 
nachlazení. To se týká i kontraindikace u pacientů jakéhokoliv věku, o nichž je známo, že mají 
ultrarychlý metabolismus CYP2D6, a kojících žen jakéhokoliv věku. Výbor PRAC v tomto ohledu uvedl, 
že všechny přípravky obsahující kodein, schválené u dospělých bez ohledu na indikaci, mají mít tyto 
kontraindikace uvedeny na označení na obalu. Výbor PRAC proto navrhuje, aby příslušné orgány 
členských států EU podnikly nezbytné kroky a aktualizovaly označení na obalu u přípravků obsahujících 
kodein schválených pouze u dospělých tak, aby zahrnovaly tyto kontraindikace. 

Výbor PRAC se rovněž domníval, že riziko náhodného předávkování (zjištěny čtyři případy) lze 
minimalizovat používáním obalů s dětským bezpečnostním uzávěrem. Výbor PRAC proto doporučuje 
obaly s dětským bezpečnostním uzávěrem pro všechny perorální tekuté léčivé přípravky obsahující 
kodein. 

Na základě všech výše uvedených skutečností výbor PRAC dospěl k závěru, že poměr přínosů a rizik 
přípravků obsahujících kodein, které jsou indikovány z důvodu kašle nebo nachlazení u dětí, je i nadále 
příznivý, avšak za podmínky schválených omezení, kontraindikací, upozornění a dalších změn 
v informacích o přípravku, které jsou uvedeny v příloze III tohoto stanoviska. 

 

Celkové závěry a zdůvodnění změny podmínek rozhodnutí o registraci 

Vzhledem k tomu, že: 

• výbor PRAC vzal v úvahu postup podle článku 31 směrnice 2001/83/ES vycházející 
z farmakovigilančních údajů pro léčivé přípravky obsahující kodein určených k léčbě kašle nebo 
nachlazení u dětí, 

• výbor PRAC posoudil dostupné údaje o bezpečnosti a účinnosti léčivých přípravků obsahujících 
kodein určených k léčbě kašle nebo nachlazení u dětí v souvislosti s rizikem toxického působení 
opioidů. Ty zahrnovaly odpovědi držitelů rozhodnutí o registraci, údaje z literatury publikované 
po původním udělení registrace a konzultace se zdravotnickými pracovníky a dalšími 
odborníky,  

2 American Academy of Pediatrics Committee on Drugs ‘Use of codeine- and dextromethorphan-containing cough remedies 
in children’, Pediatrics 1997;99:918-20. 
3 American Academy of Pediatrics. AAP Publications Retired or Reaffirmed, October 2006. Pediatrics 2007;119(2):405. 
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• výbor PRAC se domníval, že existují jen omezené důkazy podporující účinnost kodeinu u kašle 
a nachlazení, což jsou obecně stavy, které samy odezní. Terapeutické standardy doporučují 
léčit přetrvávající chronický kašel u pediatrických pacientů na základě etiologie, 

• výbor PRAC byl po přezkumu dostupných důkazů a zejména rizika závažných nežádoucích 
reakcí toxického působení opioidů u dětí, povahy onemocnění a stanovisek klinických 
odborníků toho názoru, že používání přípravků obsahujících kodein k léčbě kašle nebo 
nachlazení u pediatrické populace nelze doporučit, 

• výbor PRAC se kromě toho domníval, že podle současných důkazů jsou riziku život ohrožující 
respirační deprese vystaveny zejména děti mladší 12 let, a proto dospěl k závěru, že používání 
přípravků obsahujících kodein k léčbě kašle nebo nachlazení má být u dětí mladších 12 let 
kontraindikováno, výbor PRAC se dále domníval, že u dětí ve věku od 12 do 18 let se 
zhoršenou respirační funkcí nelze používání kodeinu doporučit, 

• výbor PRAC v souladu s omezeními zavedenými během předložení záležitosti k přezkoumání 
u kodeinu podávaného ke zmírnění bolesti u dětí dospěl také k závěru, že všechny přípravky 
obsahující kodein určené k léčbě kašle nebo nachlazení mají být kontraindikovány u kojících 
žen a u pacientů se známým ultrarychlým metabolismem CYP2D6. 

 

Výbor PRAC následně dospěl k závěru, že poměr přínosů a rizik léčivých přípravků obsahujících kodein 
podávaných z důvodu kašle nebo nachlazení zůstává příznivý, pokud budou do informací o přípravku 
zařazena omezení, upozornění a další schválené změny. 

Výbor PRAC proto doporučil změnu podmínek rozhodnutí o registraci pro léčivé přípravky obsahující 
kodein podávané z důvodu kašle nebo nachlazení u dětí uvedené v příloze I, přičemž příslušné body 
souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace jsou uvedeny v příloze III doporučení výboru PRAC. 

 

2 – Podrobné vysvětlení vědeckého zdůvodnění rozdílů oproti doporučení výboru PRAC 

Po přezkoumání doporučení výboru PRAC souhlasila skupina CMDh s celkovými vědeckými závěry 
a odůvodněním doporučení. 

Skupina CMDh se však domnívala, že z hlediska doporučené kontraindikace používání kodeinu 
z důvodu kašle nebo nachlazení u dětí mladších 12 let bude možná nutné některé registrace zrušit. 
Kromě doporučení výboru PRAC změnit registraci proto skupina CMDh rovněž schválila, že pokud 
nebude možné registraci změnit v souladu s dohodou skupiny CMDh, mohou členské státy zvážit 
zrušení takového rozhodnutí o registraci. 

Skupina CMDh dále usoudila, že je nutná malá změna navrhovaného znění v bodech 4.2 a 4.6 souhrnu 
údajů o přípravku a v bodě 2 příbalové informace, a to kvůli jeho snazšímu zavedení do praxe na 
vnitrostátní úrovni vzhledem k rozsahu kombinovaných přípravků, jichž se postup týká. Pokud tedy 
souhrn údajů o přípravku odkazuje na kodein a přípravek je kombinací kodeinu a dalších léčivých látek, 
je třeba jeho znění upravit tak, aby namísto mezinárodního nechráněného názvu „kodein“ obsahovalo 
smyšlený název těchto přípravků. 

Skupina CMDh navíc uvedla, že podle doporučení výboru PRAC by, bez ohledu na indikaci, měla pro 
všechny přípravky obsahující kodein schválené u dospělých platit kontraindikace pro kojící ženy 
jakéhokoliv věku. Proto je třeba na vnitrostátní úrovni posoudit, zda má být tato kontraindikace 
zařazena do označení na obalu přípravků s kodeinem schválených pouze pro dospělé prostřednictvím 
žádosti o změnu předložené příslušnými držiteli rozhodnutí o registraci. 
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Skupina CMDh se rovněž domnívala, že riziko náhodného předávkování (zjištěny čtyři případy) lze 
minimalizovat používáním obalů s dětským bezpečnostním uzávěrem pro všechny perorální tekuté 
léčivé přípravky obsahující kodein. Proto mají držitelé rozhodnutí o registraci léčivých přípravků 
obsahujících kodein v perorální formě s příslušnými orgány členských států prodiskutovat 
proveditelnost tohoto opatření k minimalizaci rizik na jejich území. 

 

Dohoda skupiny CMDh  

Skupina CMDh po zvážení doporučení výboru PRAC souhlasí s celkovými vědeckými závěry výboru 
PRAC a schválila, že registrace mají být případně zrušeny nebo pozměněny. 

Harmonogram plnění dohody je uveden v příloze IV. 
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