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Teaduslikud järeldused 
 
Inimravimite vastastikuse tunnustamise ja detsentraliseeritud menetluste kooskõlastusrühm arutas 
ravimiohutuse riskihindamiskomitee allpool esitatud 13. juuni 2013 soovitust lastel valu 
vähendamiseks näidustatud kodeiini sisaldavate ravimite kohta. 
 
1. Ravimiohutuse riskihindamiskomitee soovitus 
 
Kodeiini sisaldavatel ravimitel on Euroopas riiklikud müügiload ja neid kasutatakse valu vähendamiseks 
täiskasvanutel ja lastel. Neid ravimeid kasutatakse tavaliselt koos muude valuvaigistitega, näiteks 
mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite ja mitteopioidsete valuvaigistitega. Kodeiini valuvaigistav 
toime tuleneb selle muundamisest morfiiniks tsütokroom P450 perekonna ensüümi CYP2D6 poolt ning 
kodeiini toksilisus avaldub peamiselt selle opioidse mõju tõttu. CYP2D6 korral on täheldatud ulatuslikku 
polümorfismi ja ensüümi aktiivsusest sõltuvalt jagatakse inimesed tavaliselt aeglasteks, kiireteks ja 
ülikiireteks metaboliseerijateks. Kiiretel ja ülikiirete metaboliseerijatel esineb morfiini toksilisuse risk, 
aeglastel metaboliseerijatel aga võib tekkida risk, et ravim on ebaefektiivne. 

Kirjanduse andmeil on kodeiinravi saanud lastel täheldatud mitmel juhul opioidimürgistust, mis on 
mõnel juhul olnud fataalne. Nendele lastele tehti obstruktiivse uneapnoe raviks tonsillektoomia ja neil 
esines pärast valuvaigistina kodeiini raviannuses manustamist respiratoorne depressioon. Peale selle 
kirjeldatakse ühes avaldatud juhtumikirjelduses surmaga lõppenud respiratoorset depressiooni 
rinnatoidul imikul, kelle ema oli CYP2D6 osas ülikiire metaboliseerija. Ravimiohutuse 
riskihindamiskomitee arutas seda küsimust oma koosolekul septembris 2012 ja avaldas muret raske 
opioidimürgistuse võimaluse pärast, mis kaasneb kodeiini kui valuvaigisti kasutamisega pediaatrilises 
populatsioonis. Seetõttu algatati vastavalt direktiivi 2001/83/EÜ artiklile 31 esildismenetlus, et lastel 
valu vähendamiseks kasutatava kodeiini kasulikkuse ja riski tasakaalu uuesti hinnata. 

Vaadanud läbi kõik olemasolevad andmed lastel valu vähendamiseks näidustatud kodeiini sisaldavate 
ravimite efektiivsuse ja ohutuse kohta, sealhulgas müügilubade hoidjate saadetud vastused, märkis 
ravimiohutuse riskihindamiskomitee, et kodeiini metabolismi farmakokineetika kohta lastel on vähem 
teavet kui täiskasvanutel. Kättesaadavad andmed viitavad sellele, et kodeiini valuvaigistava või 
toksilise mõju võivad määrata erituselundite ja ravimeid metaboliseerivate ensüümide küpsus, 
kehakaal või keha koostis ning kodeiini metabolismi ja farmakoloogiaga seotud ensüümide ontogenees, 
mistõttu esinevad farmakokineetilised erinevused laste ja täiskasvanute ning eri vanuserühmades laste 
(vastsündinud, väikelapsed) vahel. 

Efektiivsuse küsimuses oli ravimiohutuse riskihindamiskomitee pärast kättesaadavate 
efektiivsusandmete läbivaatamist arvamusel, et kodeiini valuvaigistavad omadused laste 
operatsioonijärgse valu vähendamisel ei ole paremad kui muudel valuvaigistitel, näiteks 
mittesteroidsetel põletikuvastastel ravimitel ja mitteopioidsetel valuvaigistitel. Komitee jõudis siiski 
järeldusele, et kodeiinil on pediaatrilises populatsioonis akuutse valu vähendamisel oma koht, kuid 
arvestades muret sellega seotud riskide pärast, tuleb seda kasutada mõõduka akuutse valu 
vähendamiseks üksnes juhul, kui muid valuvaigisteid peetakse ebatõhusateks. Samuti soovitati seda 
kasutada väikseimas efektiivses annuses võimalikult lühikese aja vältel. 

Ravimiohutuse riskihindamiskomitee oli arvamusel, et ehkki suurema riskiga pediaatriliste 
populatsioonide identifitseerimise kohta ja vanuse mõju kohta kodeiini metabolismile ei ole täit selgust, 
võivad vastsündinud, imikud ja väikelapsed olla opioidide toksilisusele vastuvõtlikumad. Komitee oli 
seisukohal, et selle riski piisavaks minimeerimiseks tuleb kodeiini kasutada üksnes lastel, kes on üle 12 
aasta vanused, sest nendel lastel võib kodeiini metabolismi eest vastutavaid ensüümsüsteeme pidada 
võrreldavaks täiskasvanute omadega. Peale selle esineb CYP2D6 ulatuslik polümorfism ja sellest 
tulenevalt on aeglaste metaboliseerijate ravivastus tõenäoliselt kehvem, samal ajal kui kiiretel ja 
ülikiiretel metaboliseerijatel esineb opioidimürgistusest tingitud oluliste ja fataalsete kõrvalnähtude 
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risk. Ravimiohutuse riskihindamiskomitee märkis, et patsientide genotüpiseerimine/fenotüpiseerimine 
enne kodeiini väljakirjutamist on praktikas ebaotstarbekas, mistõttu soovitati võtta nendele riskidele 
tähelepanu juhtimiseks piisavad hoiatusmeetmed, mis muuhulgas hõlmaksid opioidimürgistuse 
tundemärke ja sümptomeid ning ülikiirete metaboliseerijate hinnangulist esinemissagedust eri 
populatsioonides. 

Ravimiohutuse riskihindamiskomitee märkis, et 6 avaldatud opioidimürgistuse juhtumit (sealhulgas 3 
fataalset) pärast soovitatud annuses kodeiini manustamist obstruktiivse uneapnoe raviks tehtud 
tonsillektoomia ja/või adenoidektoomia järgselt leidsid aset lastel. 3 nendest leiti hiljem olevat kodeiini 
ülikiired või kiired metaboliseerijad ning nende algsed hingamisprobleemid võisid muuta nad 
respiratoorse depressiooni suhtes vastuvõtlikumaks pärast seda, kui ülikiiretel metaboliseerijatel tekkis 
kodeiini muundamisel suures koguses morfiini. Seetõttu leidis komitee, et kodeiini kasutamine alla 18 
aasta vanustel lastel, kellele tehakse obstruktiivse uneapnoe sündroomi raviks tonsillektoomia ja/või 
adenoidektoomia, peaks olema vastunäidustatud. Peale selle soovitas komitee olla ettevaatlik 
konkreetsete alampopulatsioonide patsientidel, kelle hingamisteed võivad juba olla kahjustatud ja kes 
vajavad operatsioonijärgset valuvaigistit, ning vastavad hoiatused lisati ravimiteabesse. 

Samuti vaatles ravimiohutuse riskihindamiskomitee avaldatud respiratoorse depressiooni juhtumit, mis 
lõppes rinnatoidul vastsündinu surmaga, sest tema ema oli CYP2D6 osas ülikiire metaboliseerija. 
Komitee möönis, et juhtum oli põhjustatud kodeiini metaboliitide esinemisest rinnapiimas, ning 
väljendas seetõttu muret surmaga lõppeda võiva opioidimürgistuse riski pärast imikutel, kelle emad on 
ülikiired metaboliseerijad. Praeguseks on avaldatud vähemalt 44 rinnatoidul imikute respiratoorse 
depressiooni juhtumit, kus ema oli kasutanud kodeiini. Neid andmeid arvestades soovitas komitee 
vastunäidustada kodeiini kasutamise naistel rinnaga toitmise ajal. Kodeiini kasutamine tuleb 
vastunäidustada ka mis tahes vanuses patsientidel, kellest on teada, et nad on CYP2D6 osas ülikiired 
metaboliseerijad. 

Peale selle jõudis ravimiohutuse riskihindamiskomitee järeldusele, et vastavalt kättesaadavatele 
andmetele täheldatakse kodeiinil suuremate annuste korral laeefekti, mistõttu ülalpool teatud lävitaset 
suureneb oluliselt ravimi kõrvalnähtude esinemissagedus, ja et see on sõltuvuses annuse suurusest. 
Seepärast leidis komitee, et lastele sobiv annusevahemik on 0,5–1 mg/kg, kusjuures täpsel 
annustamisel lähtutakse võimaluse korral kehakaalust, ja et annustamise kestus on kuni 3 päeva. 

 

Kasulikkuse ja riski tasakaal 

Arvestades kõike eespool kirjeldatut, jõudis ravimiohutuse riskihindamiskomitee järeldusele, et lastel 
mõõduka akuutse valu vähendamiseks näidustatud kodeiini sisaldavate ravimite kasulikkuse ja riski 
tasakaal on jätkuvalt positiivne, kui võetakse arvesse arvamuse III lisas sätestatud kokkulepitud 
näidustusi, vastunäidustusi, hoiatusi ja teisi ravimiteabe muudatusi. 

 

Ravimiohutuse riskihindamiskomitee soovituse alused 

Arvestades, et 

• ravimiohutuse riskihindamiskomitee viis läbi ravimiohutuse järelevalve andmetest lähtuva, 
direktiivi 2001/83/EÜ artikli 31 kohase menetluse lastel valu vähendamiseks näidustatud 
kodeiini sisaldavate ravimite kohta (vt I lisa); 

• ravimiohutuse riskihindamiskomitee vaatas läbi kõik opioidimürgistuse riskiga seotud 
kättesaadavad andmed lastel valu vähendamiseks näidustatud kodeiini sisaldavate ravimite 
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kohta, sealhulgas müügilubade hoidjate vastused ja avaldatud kirjandusandmed, mis olid 
muutunud kättesaadavaks pärast esmakordset müügilubade andmist; 

• ravimiohutuse riskihindamiskomitee jõudis järeldusele, et kättesaadavate andmete kohaselt on 
kodeiin jätkuvalt efektiivne valuvaigisti mõõduka akuutse valu vähendamisel nendel juhtudel, 
kus muid valuvaigisteid peetakse ebatõhusateks. Samas leidis komitee siiski, et selle 
kasutamine võib olla seotud opioidimürgistusest tingitud oluliste kõrvalnähtudega, eriti alla 12 
aasta vanustel lastel; 

• ravimiohutuse riskihindamiskomitee leidis, et opioidimürgistusest tingitud olulised kõrvalnähud 
on eriti muret tekitavad pediaatrilistel patsientidel, kellele tehakse obstruktiivse uneapnoe 
sündroomi raviks tonsillektoomia ja/või adenoidektoomia, ja puuduliku hingamisfunktsiooniga 
patsientidel; 

• ravimiohutuse riskihindamiskomitee tegi samuti kindlaks, et tsütokroom P450 süsteemi 
kuuluva CYP2D6 polümorfism mõjutab kodeiini metabolismi, mis võib kodeiini ülikiiretel ja 
kiiretel metaboliseerijatel tuua kaasa opioidimürgistusest tingitud olulised kõrvalnähud. 
Komitee leidis, et seda riski tuleb arvestada nende rinnatoidul imikute korral, kelle emad on 
ülikiired metaboliseerijad; 

• ravimiohutuse riskihindamiskomitee leidis seetõttu, et kättesaadavatest andmetest lähtudes 
ning positiivse kasulikkuse ja riski tasakaalu säilitamiseks peaksid kodeiini sisaldavad valu 
vähendamiseks kasutatavad ravimid olema näidustatud üksnes üle 12 aasta vanustel lastel ja 
vastunäidustatud alla 18 aasta vanustel pediaatrilistel patsientidel, kellele tehakse 
obstruktiivse uneapnoe sündroomi raviks tonsillektoomia ja/või adenoidektoomia, samuti 
naistel rinnaga toitmise ajal ja patsientidel, kes on teadaolevalt CYP2D6 osas ülikiired 
metaboliseerijad. Peale selle tuleb kodeiini sisaldavaid ravimeid kasutada võimalikult väikeses 
annuses võimalikult lühikese aja vältel, 

jõudis ravimiohutuse riskihindamiskomitee kokkuvõttes järeldusele, et arvestades kokkulepitud 
näidustusi, vastunäidustusi, piiranguid, hoiatusi ja teisi ravimiteabe muudatusi, on üle 12 aasta 
vanustel lastel mõõduka akuutse valu vähendamiseks näidustatud kodeiini sisaldavate ravimite 
kasulikkuse ja riski tasakaal jätkuvalt positiivne. 

Seetõttu soovitab komitee direktiivi 2001/83/EÜ artiklite 31 ja 32 kohaselt muuta kõikide I lisas 
viidatud ravimite müügilubasid, millele vastavad ravimiteabe muudatused on sätestatud soovituse III 
lisas. 

 

2. Üksikasjalikud selgitused ravimiohutuse riskihindamiskomitee soovitusest kõrvalekallete 
kohta 
 
Vaadanud läbi ravimiohutuse riskihindamiskomitee soovituse, nõustus inimravimite vastastikuse 
tunnustamise ja detsentraliseeritud menetluste kooskõlastusrühm üldiste teaduslike järeldustega ja 
soovituse alustega. Inimravimite vastastikuse tunnustamise ja detsentraliseeritud menetluste 
kooskõlastusrühm leidis siiski, et ravimi omaduste kokkuvõtte lõigus 4.2 ja pakendi infolehe lõigus 3 
tuleb kavandatud sõnastust muuta, et soodustada nende praktilist rakendamist riiklikul tasandil, võttes 
arvesse menetlusega hõlmatud kombinatsioonravimite laia valikut. 
 
Seetõttu sõnastas inimravimite vastastikuse tunnustamise ja detsentraliseeritud menetluste 
kooskõlastusrühm need jaotised järgmiselt ümber. 
 
Ravimi omaduste kokkuvõtte lõik 4.2 – Annustamine ja manustamisviis 
 
Märkus: allpool olevat teksti tuleb kasutada nende ravimite korral, mis sisaldavad üksnes kodeiini. 
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„Kodeiini tuleb kasutada väikseimas efektiivses annuses võimalikult lühikese aja vältel. Kodeiini võib 
sellises annuses manustada kuni 4 korda ööpäevas mitte sagedamini kui iga 6 tunni järel. Kodeiini 
suurim ööpäevane annus ei tohiks ületada 240 mg.” 
 
Märkus: kombinatsioonravimite korral tuleb annustamine riiklikul tasandil läbi vaadata ja kohandada 
seda vastavalt ravimiga seotud erinõuetele, võttes arvesse muude toimeainete sisaldust. Kodeiini 
suurim ööpäevane annus ei tohiks ületada 240 mg. 
 
„Ravi peaks kestma kuni 3 päeva. Kui valuvaigisti ei ole efektiivne, soovitatakse 
patsientidel/hooldajatel küsida arsti arvamust.” 
 
„Pediaatriline populatsioon 
 
Lapsed vanuses 12–18 aastat” 
 
Märkus: allpool olevat teksti tuleb kasutada üksnes kodeiini sisaldavate ravimite korral, ent see tuleb 
riiklikul tasandil läbi vaadata ja kohandada seda annusevahemiku osas vastavalt ravimiga seotud 
erinõuetele. Soovitatav ligikaudne annusevahemik on 30–60 mg. 
 
„Kodeiini soovitatav annus vähemalt 12-aastastel lastel on [riiklikult kehtestatud annusevahemik] 
vajaduse korral iga 6 tunni järel, ületamata kodeiini suurimat ööpäevast annust 240 mg. Annus 
määratakse kehakaalu põhjal (0,5–1 mg/kg).” 
 
Märkus: kombinatsioonravimite korral tuleb annustamine riiklikul tasandil läbi vaadata ja kohandada 
seda vastavalt ravimiga seotud erinõuetele, võttes arvesse muude toimeainete sisaldust. 
 
„Alla 12 aasta vanused lapsed 
Alla 12 aasta vanustel lastel ei tohiks kodeiini kasutada opioidimürgistuse riski tõttu, mis tuleneb 
kodeiini morfiiniks muundamise metabolismi varieeruvusest ja ennustamatusest (vt lõigud 4.3 ja 4.4).” 
 
Pakendi infolehe jaotis 3 – Kuidas [ravimi nimi osastavas käändes] <võtta> <kasutada>  

„Vähemalt 12-aastased lapsed peaksid võtma [kehtestatakse riiklikult] iga 6 tunni järel vastavalt 
vajadusele. Ärge võtke 24 tunni jooksul rohkem kui [kehtestatakse riiklikult, vt märkust allpool].” 
 
Märkus: annustamine tuleb riiklikul tasandil läbi vaadata ja kohandada seda vastavalt ravimiga seotud 
erinõuetele, võttes vajaduse korral arvesse muude toimeainete sisaldust kombinatsioonravimites. 
Kodeiini suurim ööpäevane annus ei tohiks ületada 240 mg. 
 
„Seda ravimit ei tohiks võtta üle 3 päeva. Kui valu 3 päeva möödudes ei vähene, pidage nõu oma 
arstiga. 
 
Alla 12 aasta vanused lapsed ei tohiks tõsiste hingamisprobleemide riski tõttu X-i võtta.” 
 
Peale selle leidis inimravimite vastastikuse tunnustamise ja detsentraliseeritud menetluste 
kooskõlastusrühm, et arvestades eespool kirjeldatud annustamispiiranguid ja kodeiini 
kasutamispiiranguid valu vähendamisel üle 12 aasta vanustel lastel, võib tekkida vajadus mõni 
müügiluba tühistada. Seetõttu leppis inimravimite vastastikuse tunnustamise ja detsentraliseeritud 
menetluste kooskõlastusrühm lisaks müügilubade muutmist käsitlevale ravimiohutuse 
riskihindamiskomitee soovitusele kokku ka selles, et kui müügiluba ei ole võimalik inimravimite 
vastastikuse tunnustamise ja detsentraliseeritud menetluste kooskõlastusrühma kokkuleppe tingimuste 
kohaselt muuta, võivad liikmesriigid kaaluda asjaomase müügiloa tühistamist. 
 

Inimravimite vastastikuse tunnustamise ja detsentraliseeritud menetluste 
kooskõlastusrühma kokkulepe 

Olles vastavalt direktiivi 2001/83/EÜ artikli 107k lõigetele 1 ja 2 kaalunud ravimiohutuse 
riskihindamiskomitee soovitust 13. juunist 2013, jõudis inimravimite vastastikuse tunnustamise ja 
detsentraliseeritud menetluste kooskõlastusrühm kokkuleppele lastel valu vähendamiseks näidustatud 
kodeiini sisaldavate ravimite müügilubade muutmises või vajaduse korral tühistamises. 
 
Kokkuleppe rakendamise ajakava on sätestatud IV lisas.
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