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Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την επανεξέταση των 
αδειών κυκλοφορίας για τα φαρμακευτικά προϊόντα που 
περιέχουν φολκοδίνη 
Αποτέλεσμα διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 31 της οδηγίας 2001/83/ΕΚ, 
όπως τροποποιήθηκε 

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων ολοκλήρωσε την επανεξέταση της ασφάλειας και της 

αποτελεσματικότητας της φολκοδίνης, κατόπιν ανησυχιών σύμφωνα με τις οποίες η χρήση της μπορεί 

να προκαλέσει αναφυλακτικές (σοβαρές αλλεργικές) αντιδράσεις των ασθενών στους παράγοντες 

νευρομυικού αποκλεισμού που χορηγούνται κατά τη διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων. Η Επιτροπή 

Φαρμάκων για Ανθρώπινη Χρήση (CHMP) του Οργανισμού κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα διαθέσιμα 

στοιχεία σχετικά με τον κίνδυνο είναι ανεπαρκή και ότι τα οφέλη της φολκοδίνης εξακολουθούν να 

υπερτερούν των κινδύνων που συνδέονται με αυτήν. Κατά συνέπεια, η επιτροπή εισηγήθηκε τη 

διατήρηση όλων των αδειών κυκλοφορίας των φαρμάκων που περιέχουν φολκοδίνη σε ολόκληρη την 

Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). 

Τι είναι η φολκοδίνη; 

Η φολκοδίνη είναι οπιοειδές φάρμακο που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία του μη παραγωγικού (ξηρού) 

βήχα σε παιδιά και ενήλικες. Επιδρά απευθείας στον εγκέφαλο, καταστέλλοντας το αντανακλαστικό του 

βήχα μέσω της μείωσης των νευρικών σημάτων τα οποία αποστέλλονται στους μυς που συμμετέχουν 

στην πρόκληση βήχα. 

Η φολκοδίνη χρησιμοποιείται ως αντιβηχικό από τη δεκαετία του 1950. Τα φάρμακα που περιέχουν 

φολκοδίνη είναι επί του παρόντος εγκεκριμένα στην ΕΕ, συγκεκριμένα στο Βέλγιο, στη Γαλλία, στην 

Ιρλανδία, στη Λιθουανία, στο Λουξεμβούργο, στη Μάλτα, στη Σλοβενία, στην Ισπανία και στο Ηνωμένο 

Βασίλειο και χορηγούνται με ή χωρίς ιατρική συνταγή. Διατίθενται σε μορφή σιροπιού, πόσιμου 

διαλύματος, υπόθετων, δισκίων και καψακίων με διάφορες εμπορικές ονομασίες και ως γενόσημα 

φάρμακα. 

Για ποιούς λόγους επανεξετάστηκε η φολκοδίνη; 

Κατά τον χρόνο της επανεξέτασης, τα φάρμακα που περιείχαν φολκοδίνη είχαν αποσυρθεί από τις αγορές 

της Σουηδίας (στη δεκαετία του 1980) και της Νορβηγίας (το 2007). Το 2009 δημοσιεύθηκε μελέτη βάσει 
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της οποίας η μείωση της κατανάλωσης φολκοδίνης στις χώρες αυτές συσχετιζόταν με μείωση των 

αναφορών αναφυλακτικών αντιδράσεων στους παράγοντες νευρομυικού αποκλεισμού (NMBA). Οι 

παράγοντες νευρομυικού αποκλεισμού χρησιμοποιούνται σε επείγουσες νοσοκομειακές διαδικασίες για 

την αποτροπή ακούσιων μυικών συσπάσεων κατά τη διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων. Περαιτέρω 

δημοσιεύσεις το 2010 και το 2011 από τους ίδιους συγγραφείς υποστήριζαν την υπόθεση ότι η χρήση της 

φολκοδίνης ενδέχεται να αυξάνει την πιθανότητα αναφυλακτικής αντίδρασης των ασθενών κατόπιν της 

έκθεσής τους σε παράγοντες νευρομυικού αποκλεισμού. Σύμφωνα, επίσης, με δεδομένα αυθόρμητων 

αναφορών, στη Γαλλία μια αύξηση των αναφυλακτικών αντιδράσεων στους παράγοντες νευρομυικού 

αποκλεισμού της τάξης του 25% συνέπεσε με αύξηση της χρήσης της φολκοδίνης κατά 9%. 

Κατά συνέπεια, ο ρυθμιστικός οργανισμός φαρμάκων της Γαλλίας προέβη σε τροποποίηση του 

καθεστώτος συνταγογράφησης των συγκεκριμένων φαρμάκων, τα οποία από μη συνταγογραφούμενα 

καταστάθηκαν συνταγογραφούμενα. Ο εν λόγω οργανισμός ζήτησε επίσης από τη CHMP να διενεργήσει 

πλήρη αξιολόγηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου της φολκοδίνης και να εκδώσει γνώμη σχετικά με το 

κατά πόσον οι άδειες κυκλοφορίας των προϊόντων που περιέχουν φολκοδίνη έπρεπε να διατηρηθούν, να 

τροποποιηθούν, να ανασταλούν ή να ανακληθούν σε ολόκληρη την ΕΕ. 

Ποια δεδομένα εξέτασε η CHMP; 

Η CHMP εξέτασε όλα τα διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με τις επιδράσεις της φολκοδίνης ως αντιβηχικού. 

Για την αξιολόγηση της ασφάλειας της φολκοδίνης, η επιτροπή εξέτασε τα αποτελέσματα κλινικών και 

προκλινικών μελετών, μετεγκριτικά δεδομένα, επιδημιολογικές μελέτες και δεδομένα από τη 

δημοσιευμένη βιβλιογραφία. Συστάθηκε επίσης ομάδα εμπειρογνωμόνων σε θέματα ανοσολογίας και 

αναισθησίας με σκοπό την παροχή συμβουλών. 

Ποια είναι τα πορίσματα της CHMP; 

Όσον αφορά τα οφέλη της φολκοδίνης, η CHMP επεσήμανε ότι υπάρχει πλήθος στοιχείων που 

καταδεικνύουν την αποτελεσματικότητα των οπιοειδών στη διαχείριση του μη παραγωγικού βήχα, καθώς 

και ότι η φολκοδίνη χρησιμοποιείται επί δεκαετίες. Όσον αφορά την ασφάλεια της φολκοδίνης, η 

πλειονότητα των ανεπιθύμητων αντιδράσεων που αναφέρθηκαν με τη φολκοδίνη παρατηρείται συνήθως 

και με άλλα οπιοειδή φάρμακα. 

Η υπόθεση ότι η χρήση της φολκοδίνης μπορεί να προκαλέσει αναφυλακτικές αντιδράσεις σε παράγοντες 

νευρομυικού αποκλεισμού βασίζεται στην παραγωγή αντισωμάτων κατά της φολκοδίνης από τον 

οργανισμό, με αποτέλεσμα την πρόκληση αναφυλακτικών αντιδράσεων στους παράγοντες νευρομυικού 

αποκλεισμού («διασταυρούμενη ευαισθητοποίηση»). Η CHMP έκρινε ότι, αν και η υπόθεση αυτή είναι 

βάσιμη από βιολογικής άποψης, τα διαθέσιμα δεδομένα είναι ανεπαρκή και στερούνται συνοχής. Η 

επιτροπή επεσήμανε ότι η μελέτη στη Σουηδία και στη Νορβηγία εξέτασε τις αλλαγές στα αναφερόμενα 

ποσοστά ανεπιθύμητων αντιδράσεων στους παράγοντες νευρομυικού αποκλεισμού κατόπιν της 

απόσυρσης αυτών των προϊόντων, χωρίς να τεκμηριώνει αιτιώδη σχέση μεταξύ των ανεπιθύμητων 

αντιδράσεων και της χρήσης της φολκοδίνης. Η διασταυρούμενη ευαισθητοποίηση παρατηρήθηκε και σε 

χώρες στην αγορά των οποίων δεν κυκλοφορεί η φολκοδίνη, γεγονός το οποίο υποδηλώνει ότι και άλλες 

ουσίες προκαλούν ενδεχομένως διασταυρούμενη ευαισθητοποίηση και ότι οι αλλαγές που 

παρατηρήθηκαν στα αναφερόμενα ποσοστά είναι πιθανό να οφείλονται σε άλλους παράγοντες. Κατά 

συνέπεια, η CHMP κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα διαθέσιμα στοιχεία δεν τεκμηριώνουν την υπόθεση 

ότι η χρήση φαρμάκων που περιέχουν φολκοδίνη συνδέεται με κίνδυνο εμφάνισης αναφυλακτικών 

αντιδράσεων στους παράγοντες νευρομυικού αποκλεισμού. Παρ’ όλα αυτά, η επιτροπή εισηγήθηκε τη 

διενέργεια νέας μετεγκριτικής μελέτης για τη διερεύνηση της πιθανής σχέσης μεταξύ της φολκοδίνης και 

αναφυλακτικών αντιδράσεων στους παράγοντες νευρομυικού αποκλεισμού. 
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Βάσει της αξιολόγησης των επί του παρόντος διαθέσιμων δεδομένων και της επιστημονικής συζήτησης 

που πραγματοποιήθηκε στους κόλπους της επιτροπής, η CHMP κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα οφέλη 

των φαρμακευτικών προϊόντων που περιέχουν φολκοδίνη εξακολουθούν να υπερτερούν των κινδύνων 

που συνδέονται με αυτά και, ως εκ τούτου, εισηγείται τη διατήρηση όλων των αδειών κυκλοφορίας για 

τα προϊόντα αυτά στην ΕΕ.  

Ποιες είναι οι συστάσεις για τους ασθενείς και τους επαγγελματίες του τομέα 
της υγείας; 

 Υπενθυμίζεται στους ασθενείς και στους επαγγελματίες του τομέα της υγείας ότι τα οφέλη της 

φολκοδίνης εξακολουθούν να υπερτερούν των κινδύνων που συνδέονται με αυτήν για τη θεραπεία 

του μη παραγωγικού βήχα. Δεν έχουν εντοπιστεί νέοι κίνδυνοι που σχετίζονται με τη φολκοδίνη. 

 Οι ασθενείς που λαμβάνουν φάρμακα τα οποία περιέχουν φολκοδίνη πρέπει να συνεχίσουν τη 

θεραπεία τους και, εάν έχουν απορίες σχετικά με την αγωγή τους, να επικοινωνήσουν με τον γιατρό 

ή τον φαρμακοποιό τους. 

Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εκδόθηκε στις 17 Φεβρουαρίου 2012. 


