
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II pielikums 

 

Zinātniskie secinājumi un pamatojums reģistrācijas apliecību 
nosacījumu atsaukšanai vai izmaiņām un detalizēts paskaidrojums 

par atšķirībām no PRAC ieteikuma 
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Zinātniskie secinājumi 
 
CMDh izskatīja turpmāk minētos 2013. gada 13. jūnija PRAC ieteikumu attiecībā uz kodeīnu 
saturošām zālēm, kas ir indicētas sāpju remdēšanai bērniem. 
 
1. PRAC ieteikums 
 
Kodeīnu saturošās zāles Eiropā tiek reģistrētas nacionālā līmenī, un tās ir indicētas sāpju 
ārstēšanai pieaugušiem un bērniem. Tās parasti lieto kopā ar citiem pretsāpju līdzekļiem, 
piemēram, nesteroīdajiem pretiekaisuma līdzekļiem un neopioīdu pretsāpju līdzekļiem. Kodeīna 
pretsāpju īpašības skaidrojamas ar  citohroma P450 enzīma CYP2D6 veicinātās pārveidošanās 
par morfīnu, un kodeīna toksicitāte ir saistīta ar tā opoīdajiem efektiem. Ir konstatēts, ka 
CYP2D6 ir raksturīgs plašs polimorfisms, un indivīdus parasti klasificē kā vājus (PM), plašus (EM) 
vai īpaši ātrus metabolizētājus (UM) atkarībā no šā fermenta aktivitātes. Gadījumos, kad EM vai 
UM indivīdi ir pakļauti morfīna toksicitātes riskam, PM indivīdi var būt pakļauti efektivitātes 
trūkuma riskam. 

Literatūrā ir minēti opioīdu toksicitātes gadījumi bērniem, kuriem lietota terapija ar kodeīnu, daži 
no tiem ar letālu iznākumu. Šiem bērniem obstruktīvās miega apnojas dēļ veica tonsilektomiju 
un novēroja elpošanas nomākumu pēc kodeīna kā pretsāpju līdzekļa lietošanas terapeitiskās 
devās. Turklāt publicētā gadījuma ziņojumā aprakstīts elpošanas nomākums, kā rezultātā 
iestājās nāve ar krūti barotam jaundzimušajam, kura māte bija īpaši ātra CYP2D6 
metabolizētāja. Farmakovigilances riska novērtēšanas komiteja (PRAC) apsprieda šo jautājumu 
2012. gada septembra sanāksmes laikā un pauda bažas attiecībā uz potenciāli nopietnu opioīdu 
toksiskumu, kas saistīts ar kodeīna kā pretsāpju līdzekļa lietošanu tieši bērniem. Saskaņā ar 
Direktīvas 2001/83/EK 31. pantu tika uzsākta pārskatīšanas procedūra, lai pārskatītu kodeīna 
ieguvumu un riska attiecību sāpju ārstēšanā bērniem. 

Izskatot pieejamo datu kopumu par kodeīnu saturošo zāļu efektivitāti un drošumu sāpju 
ārstēšanai bērniem, tostarp reģistrācijas apliecības īpašnieku (MAH) atbildes, PRAC norādīja, ka 
attiecībā uz kodeīna metabolisma farmakokinētiku bērniem informācija ir daudz ierobežotāka 
nekā pieaugušajiem. Pieejamie dati liecina, ka nieru nobriedums un zāļu vielmaiņas enzīmi, 
ķermeņa svars un uzbūve, kā arī kodeīna metabolismā un farmakoloģijā iesaistīto fermentu 
ontoģenēze var būt noteicošie faktori pretsāpju vai toksiskajam efektam un tādējādi radīt 
farmakokinētikas atšķirības bērniem, salīdzinot ar pieaugušajiem, kā arī starp dažāda vecuma 
grupu bērniem (jaundzimušajiem, maziem bērniem). 

Attiecībā uz efektivitāti, pēc tās rīcībā esošo efektivitātes datu pārskatīšanas PRAC uzskatīja, ka 
kodeīna pretsāpju darbība pēcoperācijas sāpju gadījumā bērniem nav pārāka par citiem 
pretsāpju līdzekļiem, piemēram, nesteroīdajiem pretiekaisuma līdzekļiem un neopioīdu pretsāpju 
līdzekļiem. Tomēr PRAC secināja, ka kodeīnam joprojām ir loma akūtu sāpju ārstēšanā bērniem, 
bet, ņemot vērā bažas par riskiem, to vajadzētu lietot tikai tad, ja akūtu mērenu sāpju ārstēšanā 
citi pretsāpju līdzekļi nepalīdz. Tika arī ieteikts tās lietot ar mazāko efektīvo devu visīsāko laika 
periodu. 

Atzīstot, ka pastāv neskaidrības attiecībā uz konkrētas lielākā riska mērķa grupas noteikšanu un 
vecuma ietekmi uz kodeīna vielmaiņu, PRAC pauda viedokli, ka jaundzimušie, zīdaiņi un mazi 
bērni var būt neaizsargāti pret opioīdu toksicitāti. Lai attiecīgi mazinātu šo risku, PRAC uzskatīja, 
ka kodeīns būtu lietojams bērniem, kas vecāki par 12 gadiem, jo fermentu sistēmas, kas atbild 
par kodeīna vielmaiņu bērniem, kuri vecāki par 12 gadiem, ir samērojamas ar pieaugušajiem. 
Turklāt CYP2D6 ir novērojams izteikts polimorfisms, vājajiem metabolizētājiem varētu būt 
mazāks ārstēšanas efekts, kamēr plašs un īpaši ātrs metabolisms ir risks nopietnām un fatālām 
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opioīdu toksicitātes nevēlamām blakusparādībām. PRAC norādīja, ka pacientiem pirms kodeīna 
izrakstīšanas ir praktiski neiespējami veikt genotipa/fenotipa pārbaudi, tādēļ tika ieteikti 
atbilstošie brīdinājumi, lai izceltu šos riskus, tostarp opioīdu toksicitātes pazīmes, simptomus un 
īpaši ātru metabolizētāju paredzamo izplatību dažādās populācijās. 

PRAC norādīja uz sešiem publicētiem opioīdu toksicitātes gadījumiem (tostarp trim ar letālu 
iznākumu) bērniem, kuri lietoja kodeīnu ieteicamās devās pēc tonsilektomijas vai/un 
adenoidektomijas pēc obstruktīvas miega apnojas. Pēc tam tika konstatēts, ka trīs gadījumos 
bija iesaistīti īpaši ātrie vai plašie kodeīna metabolizētāji un to pamatā esošās elpošanas 
problēmas, iespējams, ir padarījušas viņus jutīgākus, lai attīstītos elpošanas depresija, īpaši 
ātrajiem metabolizētājiem kodeīnam pārveidojoties lielā daudzumā morfija. Tāpēc PRAC 
uzskatīja, ka bērniem līdz 18 gadu vecumam, kuriem veic tonsilektomiju un/vai adenoidektomiju 
obstruktīvās miega apnojas sindroma dēļ, kodeīna lietošana ir kontrindicēta. Turklāt PRAC 
ieteica ievērot piesardzību īpaši pacientiem, kuriem, iespējams, jau ir apdraudēta elpceļu darbība 
un nepieciešama pēcoperācijas sāpju remdēšana, iekļaujot atbilstošus brīdinājumus zāļu 
aprakstā. 

PRAC arī atzīmēja publicēto elpošanas nomākuma gadījumu, kā rezultātā ar krūti barotam 
jaundzimušajam, kura mātei bija CYP2D6 ātrs metabolisms, iestājās nāve. Tika atzīts, ka tas 
bija saistīts ar kodeīna metabolītu klātbūtni mātes pienā, tāpēc PRAC norādīja uz bažām par 
opioīdu toksiskuma risku bērniem, kas var būt ar letālu iznākumu, ja māte ir īpaši ātra 
metabolizētāja. Līdz šim ir publicēti vismaz 44 jaundzimušo elpošanas nomākuma gadījumi 
bērniem, kuru mātes, lietojot kodeīnu, baroja viņus ar krūti. PRAC, ņemot vērā šos datus, ieteica 
nelietot kodeīnu sievietēm zīdīšanas laikā. Kodeīna lietošana būtu kontrindicēta arī visiem 
pacientiem jebkurā vecumā, kuri ir zināmi kā īpaši ātri CYP2D6 metabolizētāji. 

PRAC arī secināja, ka pieejamie dati rāda, ka kodeīnam ir griestu efekts, lietojot augstākas 
devas, virs kura ievērojami palielinās nevēlamu zāļu blakusparādību biežums, un ka tās ir 
atkarīgas no devas. Tāpēc PRAC uzskatīja, ka piemērotākais devu diapazons pediatrijā ir no 0,5 
līdz 1 mg/kg, turklāt, ja nepieciešams, nosakot precīzu devu, ņemot vērā ķermeņa masu un 
ierobežojot lietošanas ilgumu līdz trim dienām. 

 

Ieguvumu un riska attiecība 

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, PRAC secināja, ka ieguvumu un riska attiecība kodeīnu 
saturošām zālēm akūtu mērenu sāpju ārstēšanai bērniem joprojām ir pozitīva, ievērojot 
noteiktās indikācijas, kontrindikācijas, brīdinājumus un citas izmaiņas zāļu aprakstā, kas 
iekļautas šā atzinuma III pielikumā. 

 

PRAC ieteikuma pamatojums 

Ņemot vērā, ka: 

• PRAC izskatīja procedūru saskaņā ar Direktīvas 2001/83/EK 31. pantu, pamatojoties uz 
farmakovigilances pasākumu rezultātiem, attiecībā uz kodeīnu saturošām zālēm, kas indicētas 
sāpju ārstēšanai bērniem (skatīt I pielikumu); 

• PRAC izskatīja visu pieejamo informāciju par kodeīnu saturošām zālēm, kas ir indicētas sāpju 
ārstēšanai bērniem attiecībā uz opioīdu toksicitātes risku. Tā ietvēra reģistrācijas apliecības 
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īpašnieka atbildes un publicētos datus, kas kļuvuši pieejami pēc sākotnējās reģistrācijas 
apliecības piešķiršanas; 

• PRAC secināja, ka pieejamie dati liecina, ka kodeīns joprojām ir efektīvs pretsāpju līdzeklis, 
ārstējot akūtas mērenas sāpes, kad citi pretsāpju līdzekļi vairs nav efektīvi. Tomēr PRAC arī 
uzskatīja, ka to lietošana var būt saistīta ar opioīdu toksicitātes nevēlamām blakusparādībām, jo 
īpaši bērniem līdz 12 gadu vecumam; 

• PRAC uzskatīja, ka nopietnas opioīdu toksicitātes nevēlamas blakusparādības īpašas bažas rada 
bērniem, kuriem veic tonsilektomiju un/vai adenoidektomiju obstruktīvas miega apnojas 
sindroma gadījumā un pacientiem ar elpošanas darbības traucējumiem; 

• PRAC arī noteica, ka polimorfisms citohroma P450 CYP2D6 sistēmā ietekmē kodeīna 
metabolismu, kas var radīt opioīdu toksicitātes nopietnas nevēlamas blakusparādības īpaši 
ātriem vai plašiem kodeīna metabolizētājiem. PRAC uzskatīja, ka šis risks būtu attiecināms arī uz 
zīdaiņiem, kuri baroti ar krūti un kuru mātes ir īpaši ātras metabolizētājas; 

• tādēļ PRAC uzskatīja, ka, ņemot vērā pieejamos datus, lai uzturētu labvēlīgu ieguvumu un riska 
attiecību, kodeīna saturošās zāles sāpju ārstēšanā bērniem var lietot tikai no 12 gadu vecuma, 
un tās ir kontrindicētas bērniem līdz 18 gadu vecumam, kuriem veikta tonsilektomija un/vai 
adenoidektomija obstruktīvā miega apnojas sindroma dēļ, kā arī sievietēm zīdīšanas laikā, kā arī 
pacientiem, kuri zināmi kā īpaši ātri CYP2D6 metabolizētāji. Turklāt kodeīna saturošās zāles 
jālieto mazākajā devā iespējami īsāku laika periodu. 

Tā rezultātā PRAC secināja, ka, ievērojot apstiprinātās indikācijas, kontrindikācijas, 
ierobežojumus, brīdinājumus un citas izmaiņas zāļu aprakstā, ieguvumu un riska attiecība 
kodeīnu saturošām zālēm, kas indicētas akūtu mērenu sāpju ārstēšanai bērniem no 12 gadu 
vecuma, joprojām ir pozitīva. 

Tādēļ saskaņā ar Direktīvas 2001/83/EK 31. un 32. pantu PRAC iesaka veikt izmaiņas visu I 
pielikumā minēto zāļu reģistrācijas apliecībās, kuru zāļu apraksta grozījumi ir izklāstīti šā 
ieteikuma III pielikumā. 

 

2. Detalizēts PRAC ieteikumu atšķirību skaidrojums 
 
Pēc PRAC ieteikuma izskatīšanas CMDh piekrita vispārējiem zinātniskajiem secinājumiem un 
ieteikuma pamatojumam. Tomēr CMDh uzskatīja, ka nepieciešamas izmaiņas zāļu apraksta 
4.2 apakšpunktā un lietošanas instrukcijas 3. iedaļā, lai atvieglotu praktisko ieviešanu valstu 
līmenī, ņemot vērā procedūrā iekļauto kombinēto zāļu klāstu. 
 

Tāpēc CMDh pārfrāzēja šo apakšpunktu šādi: 

 
Zāļu apraksta 4.2. apakšpunkts – “Devas un lietošanas veids” 
 
Piezīme: Zālēm, kas satur tikai kodeīnu, jāizmanto šāds teksts: 
 
“Kodeīns jālieto mazākajā efektīvajā devā pēc iespējas īsāku laika periodu. Šo devu var lietot 
līdz četrām reizēm dienā ar laika intervālu ne mazāk kā sešas stundas. Maksimālā kodeīna 
dienas deva nedrīkst pārsniegt 240 mg.” 
 
Piezīme: kombinētā sastāva zālēm devas jāpārskata nacionālā līmenī un jāpielāgo, lai 
atspoguļotu īpašās prasības, ņemot vērā citas aktīvās vielas. Maksimālā kodeīna dienas deva 
nedrīkst pārsniegt 240 mg. 
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“Ārstēšanas ilgums jāierobežo līdz trim dienām, un, ja nav panākts efektīvs pretsāpju efekts, 
pacientiem/aprūpētājiem jāvēršas pie ārstējošā ārsta.” 
 
“Pediatriskā populācija: 
 
Bērniem vecumā no 12 gadiem līdz 18 gadiem: 
 
Piezīme: zālēm, kas satur tikai kodeīnu, jāizmanto šāds teksts, bet tas jāpārskata un jāpielāgo 
nacionālā līmenī, atspoguļojot konkrētās prasības attiecībā uz  zālēm devas diapazona ziņā. 
Ieteicamais devu diapazons ir no 30 līdz 60 mg. 
 
“Ieteicamā kodeīna deva bērniem no 12 gadiem un vecākiem ir [devas diapazons tiks definēts 
nacionāli] ik pēc sešām stundām, ja nepieciešams, līdz maksimālajai kodeīna devai 240 mg 
dienā. Deva tiek noteikta, to attiecinot pret ķermeņa svaru (0,5–1 mg/kg).” 
 
Piezīme: kombinētām zālēm deva jāpārskata nacionālā līmenī un jāpielāgo, atspoguļojot 
konkrētās prasības attiecībā uz  zālēm, ņemot vērā citas aktīvās vielas.” 
 
Bērniem, kuri jaunāki par 12 gadiem: 
“Kodeīnu nedrīkst lietot bērniem, kuri jaunāki par 12 gadiem, jo pastāv opiātu toksicitātes risks 
saistībā ar mainīgo un neparedzamo kodeīna pārveidošanu morfīnā (skatīt 4.3. apakšpunktu un 
4.4. apakšpunktu).” 
 
Lietošanas instrukcija 3. iedaļa – “Kā <lietot> [Zāļu nosaukums]” 

“Bērniem līdz 12 gadu vecumam un vecākiem lietot [aizpilda valstu līmenī] ik pēc sešām 
stundām pēc nepieciešamības. 
Nelietojiet vairāk kā [aizpilda valstu līmenī,  skatīt piezīmi tālāk tekstā] 24 stundu laikā. 
 
Piezīme: Devas jāpārskata nacionālā līmenī un jāpielāgo, konkrētās prasības attiecībā uz  zālēm, 
ja nepieciešams, ņemot vērā citas aktīvās vielas kombinētajās zālēs. Maksimālā kodeīna dienas 
deva nedrīkst pārsniegt 240 mg. 
 
Šīs zāles nedrīkst lietot ilgāk par trim dienām. Ja sāpes trīs dienu laikā nemazinās, 
konsultējieties ar ārstu. 
 
[Zāļu nosaukums] nedrīkst lietot bērni, kuri jaunāki par 12 gadiem, saistībā ar nopietnu 
elpošanas darbības traucējumu risku.” 
 
Turklāt CMDh uzskatīja, ka, ņemot vērā iepriekš minētos ierobežojumus attiecībā uz devām, kā 
arī ierobežojumus kodeīna lietošanai sāpju ārstēšanā bērniem no 12 gadu vecuma, dažas 
reģistrācijas apliecības vajadzētu atsaukt. Tāpēc papildus PRAC reģistrācijas apliecības izmaiņu 
ieteikumam CMDh piekrita, ka gadījumā, ja izmaiņas kādā reģistrācijas apliecībā nevar veikt 
saskaņā ar CMDh vienošanās noteikumiem, dalībvalstis var apsvērt šīs reģistrācijas apliecības 
atsaukšanu. 
 
CMDh vienošanās 

Pēc PRAC 2013. gada 13. jūnija ieteikuma izskatīšanas saskaņā ar Direktīvas 2001/83/EK 
107k. panta 1. un 2. punktu CMDh vienojās par kodeīnu saturošu zāļu, kas indicētas sāpju 
ārstēšanai bērniem, reģistrācijas apliecību atsaukšanu vai to izmaiņām. 

Laika grafiks vienošanās izpildei ir noteikts IV pielikumā. 
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