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NEJČASTĚJI

UŽÍVANÝ

OPIÁT

NA

SVĚTĚ

mák setý

KODEIN
VYUŽITÍ - FARMACIE
antitusikum (léky tlumící dráždivý kašel)
analgetikum (léky tlumící bolest)
dříve: potlačení průjmu (nahrazen jinými
látkami)
bílé tablety, ampule, sirup
kombinace s jinými léky => zvýšení účinku
paracetamol, ibuprofen (analgetika; NSA)

KODEIN - OBECNĚ
= methylmorfin
přírodní opiát
alkaloid (opiový alkaloid)
z řec. “kodeia” = makovice
výskyt v pryskyřici máku setého
v opiu koncentrace 0,3–3 %
výroba metylací morfinu

METABOLISMUS V TĚLE
metabolizován jaterním enzymem CYP2D6
morfin
na:
10%
norkodein
10%

kodein-6-glukuronid
70%

FUNGOVÁNÍ KODEINU V TĚLE
váže se na opioidní receptory v mozku
ovlivňuje přenos pocitu bolesti
μ-receptory, δ-receptory, κ-receptory
=> uzavření vápníkových kanálků
=> otevření draselných kanálků
=> hyperpolarizace postsynaptické
membrány
=> blokace přenosu vzruchu

ledvinami vylučováno až 16% nezměněného
kodeinu

ÚČINKY
*xenobiotika = chemic. látka, která se může vyskytovat v živých
organismech, ale jsou v těchto organismech cizorodé = organismy
je samy neprodokují; xenobiotika nejsou přirozenou složkou

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

proměnlivé:
u jednotlivců (dle enzymu CYP2D6;
metabolismu)
v kombinaci s jinými léky
méně účinný než morfin (8–12 % síly
morfinu)
méně návykový
účinek kodeinu zprostředkován morfinem

slabost
ospalost
závrať
nevolnost
bolest břicha
zácpa

LÉKY S OBSAHEM
KODEINU

NEVHODNÉ PRO
těhotné ženy
kojící ženy
děti do 12 let
lidé s dýchacími problémy
(nedoporučeno)
lidé s rychlým metabolismem
rychlejší přeměna na morfin
=> více morfinu v krvi

v ČR dostupné pouze na recept
Panadol Ultra
Panadol Ultra Rapide
Korylan
Codein Slovakofarma
Pleumolysin

ZNEUŽÍVANÍ
návyková látka
=> vznik psychické i fyzické závislosti
slangový výraz = “káčko”
bezpečnější alternativa k návykovějším drogám
Houston - komunita zaměřená na užívání kodeinu
v Česku zákaz léku Alnagon kvůli zneužívání
V ČR: cca 13 tis. problémových uživatelů opioidů
až 11% populace zneužívá léky

HISTORIE
izolován z opia později než morfin
1830
Jean-Pierre Robiquet
1969 - 2012
zaznamenáno 10 úmrtí + 3 předávkování u dětských
pacientů (21 měsíců - 9 let)
důvod: užívání kodeinu po operaci mandlí

ZÁVISLOST

spotřeba opioidů v ČR

dehydratace
vyrážka
svědění
euforie
respirační útlum
po požití: zákaz řízení a
ovládání těžkých strojů

často omylem u starých lidí (špatné dávkování)
abstinenční příznaky po 8–12 hodinách při náhlém vysazení
po dlouhodobém užívání
slzení, pocení, rýma, horečka, nevolnost, průjem, zvracení,
svalový třes, hypertenze
substituční léčba metadonem/ postupné snižování dávek
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