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Antitusika      ČR, 2016 

• ATC  R05D  

• kašel (R05 dle MKN-10) 

• suchý dráždivý kašel  

 

• cca 35 účinných látek 

• V ČR jen 5 účinných látek s registrovaným LP na trhu:  

kodein 

dextrometorfan  

butamirát 

   dropropizin 

    levodropropizin  



Rozdělení antitusik 
dle struktury 

Kodeinová  
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http://en.wikipedia.org/wiki/Retort 



Rozdělení antitusik 
dle mechanismu účinku 

Centrální 

Centrum pro kašel 

- medulla oblongata 

- nucleus tractus solaris  

 

Agonismus  opioidních,  
σ rcp.  

 

 

 

 

 

 



Periferní 

Sliznice bronchů 

Efektorová část oblouku 
kašle 

Anticholinergní účinek 

Anti- H1 

Rozdělení antitusik 
dle mechanismu účinku 
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Centrum pro kašel 

- medulla oblongata 

- nucleus tractus solaris  

 

Agonismus  opioidních, 
σ rcp.  

 

 

 

 

 

 

Periferní 

Sliznice bronchů 

Efektorová část oblouku 
kašle 

Anticholinergní účinek 

Anti H1 

Centrální + Periferní  

Rozdělení antitusik 
dle mechanismu účinku 
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MÚ:  inh. centrum pro kašel 
 analgezie 
 
 
FK:  účinek 30 min po podání 
 
 CYP2D6  –   7 % PM 
 

Kodein 

Přehled antitusik – centrální MÚ 
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MÚ:  inh. centrum pro kašel 
 analgezie 
 
FK:  účinek 30 min po podání 
 
 CYP2D6  –   7 % PM 
 

Kodein 

IT:  SSRI, opioidy, risperidon, paliperidon,     
       aripiprazol, antiarytmika,  
       beta blokátory, TCA, setrony 

Přehled antitusik – centrální MÚ 



NÚ:  útlum dechového centra, ospalost,   
 obstipace, 
 sumace sedativních účinků 

 

 
Nízká účinnost kodeinu  ve srovnání  
s placebem – velký efekt placeba??? 

 
Eccles R; Morris S; Jawad M. J. Clin Pharm Ther 17 (3) 175-180.  

 

Přehled antitusik – centrální MÚ 
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MHRA  

Medicines and Healthcare products Regulatory Agency 

Kodein 

nedoporučuje kodein   

u všech <  18 let 

Britská léková agentura  

Přehled antitusik – centrální MÚ 
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EMA 

European Medicines Agency  

Evropská autorita v oblasti léčiv – registrace, bezpečnost, dozor… 

 

Kodein 

nedoporučuje kodein  

(ani jako analgetikum)   <  12 let 

Přehled antitusik – centrální MÚ 
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Dextrometorfan 
MÚ: agonista σ1 rcp. 
antag. NMDA rcp. 

 
 v prodloužené míše, nucleus  
            tractus solaris, zvyšuje práh pro  
  kašel 
  
 
FK:  nástup účinku po 30 min 
 
 CYP2D6  –   7 % PM 
 

Přehled antitusik – centrální MÚ 



FK:  účinek po 30 min 
 
 CYP2D6  –   7 % PM 
 
    
NÚ:   útlum dech. centra, ospalost, závratě,
  
 
 vzácně serotoninový syndrom  
 (SSRI, triptany) 

Dextrometorfan 
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Přehled antitusik – centrální MÚ 
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MÚ: není zcela objasněn 
        centrální anticholinergní a bronchospasmolytický účinek 
  
FK:  účinné metabolity    
 Cmax  90 min, T1/2     6-26 h 
 
NÚ:  ospalost, nauzea, urtikarie 
   
Použití u dětí:  ČR od  2 měsíců 
 

Butamirát 

Přehled antitusik – centrální MÚ 



MÚ:  blokuje senzitivní percepční místa v laryngotracheální 
 oblasti 
 antagonismus na H1 , α1 rcp. 
 neovlivňuje β, M rcp. 
  
FK:  T1/2     1-2 h 
 nízká vazba na proteiny, 
 jaterní hydroxylace, konjugace s glukuronovou kys. 
 vylučován ledvinami 
 
NÚ:  ospalost, nauzea, urtikarie 
 
Použití u dětí: od 6 měsíců 
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Dropropizin 
Přehled antitusik – periferní  MÚ 
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MÚ:  blokuje percepci v tracheobronchiální oblasti: 
• inh. uvolňování neuropeptidů z C-vláken  
• inh. bronchospasmus vyvolaný histaminem, serotoninem či 

bradykininem  
 antialergický účinek 
 antibronchospastický 

• nepotlačuje respirační fce ani mukociliární clearence 
 

FK:  T1/2     1-2 h 
 nízká vazba na proteiny, 
 jaterní hydroxylace, konjugace, vylučován ledvinami 
 
NÚ:  méně sedace než racemický dropropizin     (Lexicomp 2015) 

 
Použití u dětí:  v ČR od  2 let 

Levodropropizin 
Přehled antitusik –periferní MÚ 





Léčiva vlhkého produktivního kašle 
Mukoaktivní léčiva 

• ATC  R05C : Expektorancia 14 účinných látek  

   Mukolytika 11 účinných látek 

• ATC V11:  „Fytofarmaka a živočišné produkty“ 

    - rostlinné extrakty, silice 

 

• V ČR  7 účinných látek s registrovaným LP (+ cca 50 fytofarmak): 

  

   erdostein, N-acetylcystein, karbocystein, 

   bromhexin, ambroxol, guaifenesin, 

   extr. H. Helix 



Mukolytika 

 mění viskozitu hlenu 
(fyz.- chem. vlastnosti) 

  

 

 

 

 

 

 

Sekretolytika   
stimulace tvorby řídkého 

sekretu bronchiálními 

žlázkami   

 

 

 

 

 

 

Sekretomotorika  
podporují ciliární funkce 

 

Rozdělení mukoaktivních léčiv 
dle mechanismu účinku 



Sekretomotorika  

 podporují ciliární funkce 

 

Mukolytika  

 mění viskozitu hlenu 
(fyz.- chem. vlastnosti) 

  

 

 

 

 

 

 

Sekretolytika  
stimulace tvorby řídkého 

sekretu bronchiálními 
žlázkami 

 

Rozdělení mukoaktivních léčiv 
dle mechanismu účinku 



 mukoregulační látky – normalizují složení i objem hlenu 

                                                    (karbocystein, erdostein) 
 
 

 mukolytika – ↓ viskozitu, ↑ mukociliární clearance  

           (nemusí ale ↑ kašlací clearance – jde i o adherenci)                         
                                           (ambroxol, bromhexin, erdostein, NAC) 
 
 

 mukokinetika – zlepšují pohyblivost hlenu a jeho    

                            odstraňování (mukociliární i kašlací clearance)               
                                        (ambroxol, bronchodilatancia, surfaktant) 
 
 

 expektorancia – vagově / osmoticky ↑ produkci řídkého hlenu 
           (guaifenezin, salinická expektorancia, emetin) 

Rozdělení mukoaktivních léčiv 
dle hlavního účinku 



MÚ: aktivuje nespec. hydrolasy, 

      rozkládá mukopolysacharidy bronch. sekretu,  

       sekretomotorický účinek 

       zvyšuje produkci hlenu 

 

NÚ: nadměrná stimulace pohárkových buněk – atrofie 

     lokální iritace sliznice GIT, aktivace vředové choroby  

 

KI: vředová choroba, hypersekrece hlenu, přecitlivělost na 
 bromhexin  

 

Děti: novorozenci, do 2 let výjimečně 
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Bromhexin 
Přehled mukoaktivních léčiv 

Stejně jako u ambroxolu EMA na popud belgické lékové 

agentury přezkoumávala  (2014-2015) jeho bezpečnost – 

uzavřeno 

„riziko alergických reakcí, které ale zůstává malé“ 



MÚ: aktivuje nespec. hydrolasy, 

      rozkládá mukopolysacharidy bronch. sekretu,  

       sekretomotorický účinek 

       zvyšuje produkci hlenu 

 

NÚ: nadměrná stimulace pohárkových buněk – atrofie, 

     lokální iritace sliznice GIT, aktivace vředové choroby  

 

KI: vředová choroba, hypersekrece hlenu, přecitlivělost na 
 bromhexin  

 

Děti: novorozenci, do 2 let výjimečně 
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Bromhexin 
Přehled mukoaktivních léčiv 



N- demetylovaný metabolit bromhexinu 
 
 
MÚ:  ↑produkci sekretu i mukociliární clearance 
        ↓cytokinů z mononukleárů a polymorfonukleárů 
 
Obě látky: ↓ adhezi hlenu ke sliznici  dýchacích cest 
          ↑ průniku ATB do plicní tkáně 
                   dráždí žaludek 
 
KI:  vředová choroba, hypersekrece hlenu, přecitlivělost  
       na ambroxol 
 
Děti:  novorozenci, do 2 let 7,5 mg 2x denně 
  od 6 let 30-45 mg ve 2-3 dávkách 
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Ambroxol 
Přehled mukoaktivních léčiv 



expektorans + anxiolytikum + centrální myorelaxans  
 

MÚ:  ↑ sekreci bronchiálních žláz 

  ↓viskozity hlenu 

  expektorační účinek 

 

NÚ:    vyrážky, zvracení,  

  zesiluje účinky látek s depresivním účinkem na CNS  

      (sedativa, opioidy, antihistaminika) 

 

KI: poruchy hybnosti (myorelaxační účinek) 

     nadprodukce sekretu (A.B., emfyzém) 

 

Děti: od 3 let O

O

OH

OH

Přehled mukoaktivních léčiv 

Guaifenesin 



MÚ: štěpí S-S můstky a iontové interakce molekul  

        bronchiálního sekretu  

       interference se syntézou mucinu 

      ↑ produkci řídkého podílu bronchiálního sekretu 

 

NÚ: bolesti hlavy, bronchospazmus, přecitlivělost 

  

KI: vředová choroba, ulcerace GIT, přecitlivělost 

 

Děti: od 2 let 
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Přehled mukoaktivních léčiv 

Karbocystein 



MÚ:  štěpí  S-S můstky mukopolysacharidů  

       depolymerizuje řetězce DNA v hlenohnisu  

 

       donor SH skupin   ↑ glutathionu  antidotum    

          paracetamolu 

 ! Snižuje účinnost některých ATB ! 

NÚ: nauzea, vomitus, přecitlivělost, urtikarie, bronchospasmus 

 

KI: vředová choroba gastroduodena, přecitlivělost, status   

      astmaticus 

Děti: od 6 měs. 
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Přehled mukoaktivních léčiv 

N - Acetylcystein 



Erdostein 
prodrug aktivních mtb. 

MÚ:   štěpí S-S můstky  

        normalizuje složení i množství hlenu 

        ↓ elasticitu a viskozitu hlenu 

        ↓ adheze G+ a G- bakterií (synergie s ATB terap.) 

          scavenger ROS 

        ↓ prozánětlivé cytokiny IL-6, IL-8 

 

NÚ: pyróza, nauzea, hypersenzitivní reakce 

 

KI: alergie na SH- látky, těžké orgánové poškození 

 

Děti: nad 15 kg 
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Přehled mukoaktivních léčiv 



• Jitrocel 

• Proskurník 

• Sléz 

• Podběl 

 

• Prvosenka 

• Mýdlokor 

• Břečťan 

• Lékořice 

 

 

 

ATC V11 
 „různé přípravky“- rostlinné extrakty, silice 
 

•  Tymián 

•  Anýz 

•  Mateřídouška  

•  Máta 

slizy slizy 

saponiny 

silice 

Přehled mukoaktivních léčiv 

CHMP Comitee on Herbal Medicinal Products 



Solná expektorancia 

 

 Kalii iodidum  (DTS v lékopise 2009 není, dříve 0,5) 

 Ammonii chloridum  (DTS: 0,3-1,0) 

 Natrii iodidum  (DTS v lékopise 2009 není, dříve 0,5) 

 

 

   

Přehled mukoaktivních léčiv 



Nové / neobvyklé mukoaktivní látky 

•Desoxyribonukleáza  - štěpí extracelulární DNA při CF   
     (Pulmozyme inh.)  

•Mannitol  - viskoelastické vlastnosti hlenu u CF, zvyšuje hydrataci 
      (Bronchitol plv. Inh.)  

 

 

• Fudostein – derivát cysteinu 

               (Cleanal; JPN, 2001, CHOPN) 

Přehled mukoaktivních léčiv 



Suchý dráždivý, neproduktivní kašel:  
bezpečné (netlumí dechové centrum, nesedativní) a účinné 
antitusikum (především periferně účinkující) 

Vlhký, produktivní kašel:  
mukomodulační látka s dobrým bezpečnostním profilem    
 (↓objem, viskozitu,↑mukociliární clearance) 

     (erdostein, acetylcystein) 
 

 + H1 antihistaminika (desloratadin) 

 + β2 sympatomimetika (klenbuterol) 

 + adekvátní hydratace 

Kombinace antitusikum + expektorans = neracionální !!! 
• Účinnost mukoaktivních léčiv i antitusik je u dětí pod 6 let sporná.  

• pod 6 let věku by terapii měl vést pediatr 

 

Závěr 



Děkuji za pozornost ! 


