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Yskän lääkehoito
Yskän tehokas hoito tarkoittaa yleensä yskän taustasairauden huolellista hoitoa. Ikävä kyllä tausta
sairautta ei aina löydy tai sen tavanomainen hoito ei tuo apua yskään. Esittelemme yskän lääke
hoitomahdollisuuksia näissä tilanteissa. Hengitystieinfektioon liittyvään yskään voi kokeilla hunajaa tai
mentolia, allergiseen nuhaan liittyvään yskään antihistamiineja, astmaan liittyvään yskään leukotrieeni
reseptorin tai muskariinireseptorin salpaajia ja pahanlaatuiseen sairauteen liittyvään yskään morfiinia.
Pitkittyneeseen idiopaattiseen yskään voi kokeilla mentolia, muskariinireseptorin salpaajia tai dekstro
metorfaania. Kodeiinia ei tarvita yskän hoidossa. Pikkulapsille ei tule käyttää mitään tavanomaisia yskän
lääkkeitä. Kaikkien yskänlääkkeiden teho on huonosti dokumentoitu, ja lääkehoidosta pidättäytymistä
tulee aina harkita.

Y

dyistä kokeista ei kuitenkaan voida päätellä varmasti sitä, kuinka hyvin lääke auttaa ihmisillä.
Yskänärsykkeiden aistimukseen osallistuvat
sensoriset hermot poikkeavat rakenteellisesti
ihmisten ja jyrsijöiden välillä: jyrsijöillä sensoriset C-hermosyyt sisältävät runsaasti neuropeptidejä, kuten P-ainetta ja neurokiniini A:ta.
Niitä ei juuri ole ihmisen vastaavissa hermosyissä. Siksi niin sanottu aksoniheijaste on jyrsijöillä huomattavasti tärkeämpi kuin ihmisillä.
Ihmisillä tehdyt provokaatiotutkimukset
muistuttavat edellä kuvattuja eläinkokeita.
Tavallisimmat yskää provosoivat aineet ovat
sitraatti ja kapsaisiini, joita tutkittava hengittää aerosolina niin, että pitoisuuksia suurennetaan, kunnes yskävaste havaitaan. Lääkkeen
kykyä hillitä vastetta tutkitaan. Näin saatua
tietoa tulee myös arvioida kriittisesti. Mekanismit, joilla jokin sairaus aiheuttaa yskää, ovat
todennäköisesti erilaisia kuin ne mekanismit,
joilla sitraatti tai kapsaisiini provosoivat yskää.
Eräässä tuoreessa tutkimuksessa oli kehitetty
vahva vastavaikuttaja keskeiselle yskäreseptorille (TRPV‑1, transient receptor potential vanilloid 1) (4). Se kykeni selvästi hillitsemään
kapsaisiinilla provosoitua yskää. Ikävä kyllä sen
teho pitkittyneestä yskästä kärsivien henkilöiden spontaaniin yskään ei eronnut lumelääkityksestä.

skä on tavallisin oire, jonka vuoksi ihmiset hakeutuvat yleislääkärin vastaanotolle (1). Tehokkain tapa hoitaa yskää on yskän taustasairauden tunnistaminen ja
hoito, esimerkiksi astman hoito hengitettävillä
glukokortikoideilla tai allergisen nuhan hoito
glukokortikoidinenäsuihkeilla. Näitä hoitoja on
käsitelty aiemmin Aikakauskirjassa (2). Yskälle
ei aina löydy taustasairautta tai taustasairauden
tavanomainen hoito ei tuo apua yskään. Tässä
artikkelissa pyritään esittelemään lääkehoidon
mahdollisuuksia tässä tilanteessa. Taustasairauden hoitoon käytettäviä lääkkeitä käsitellään vain, mikäli lääke saattaa tehota erityisesti
yskään. Kokeellisia tai vain ulkomailla kaupan
olevia lääkkeitä emme käsittele.

Näyttö yskänlääkkeiden tehosta
Tieteellinen näyttö yskänlääkkeistä tulee kolmelta tasolta: eläinkokeista, ihmisillä tehdyistä
provokaatiotutkimuksista sekä yskäpotilailla
tehdyistä kliinisistä tutkimuksista. Eläinkokeissa koe-eläin, yleensä jyrsijä, asetetaan kam
mioon, jonne sumutetaan jotakin tunnettua
yskää aiheuttavaa ainetta, esimerkiksi sitraattia.
Eläimille annetaan tutkittavaa lääkettä ennen
altistusta, ja yskimiskertoja laskemalla arvioidaan lääkkeen kykyä estää yskää. Jyrsijöillä teh455
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Paras näyttö yskänlääkkeen tehosta saadaan,
kun lääkettä kokeillaan lumekontrolloidusti
spontaanista yskästä kärsiville potilaille. Lume
kontrolloimattomia kliinisiä tutkimuksia ei
voida pitää hyvänä näyttönä, sillä nimenomaan
yskätutkimuksissa lumevaikutus on erittäin
voimakas (5). Käsittelemmekin ainoastaan lumekontrolloituja kliinisiä tutkimuksia. Kuten
aina, myös yskätutkimuksia tarkasteltaessa tulee pitää mielessä julkaisuharha: on mahdollista, ettei negatiivisia tutkimuksia ole koskaan
julkaistu.

Varsinaiset yskänlääkkeet eli
mahdollisesti yskänrefleksiin
vaikuttavat lääkkeet
Morfiini. Oopiumia on käytetty yskän hillintään antiikin ajoista lähtien (6). Opioidit vaikuttanevat lähinnä keskushermostoon stimu
loiden myy-opioidireseptoreja aivojen yskä
keskuksissa, mutta on saatu viitteitä siitäkin,
että ne vaikuttaisivat yskään myös ääreishermoissa. Morfiinin käyttöä hillitsee sen tunnettu
taipumus aiheuttaa riippuvuutta. Se saattaa lisätä muiden keskushermostoa lamaavien lääke
aineiden ja alkoholin vaikutuksia.
Suoneen annettu morfiini vähentää terveiden henkilöiden yskäherkkyyttä kapsaisiinille,
ja tämä vaikutus on estettävissä naloksonilla
(opioidireseptorien yleinen vastavaikuttaja)
(7). Morfiinin kliinisestä tehosta on julkaistu yksi laadukas tutkimus (8). Siinä annettiin pitkittyneestä yskästä kärsiville potilaille
lumekontrolloidusti 5 mg hitaasti vapautuvaa
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morfiinia tabletteina aamuin illoin neljän viikon ajan. Avoimessa jatkovaiheessa potilaille
annettiin lupa suurentaa annos 10 mg:aan aamuin illoin. Morfiini oli lumetta tehokkaampi
subjektiivisella yskäpisteytyksellä arvioituna.
potilaista 40 % potilaista koki morfiinin aiheuttaneen ummetusta ja 25 % väsyneisyyttä.
Kodeiinia pidetään yskän vertailulääkkeenä,
johon uusien lääkkeiden tehoa usein verrataan.
Se metaboloituu CYP 450-2D6-entsyymin vaikutuksesta pääasiassa morfiiniksi. Kodeiinin
metabolia on herkkä entsyymien geneettiselle
monimuotoisuudelle ja lääkkeiden yhteisvaikutuksille (6). Kuten morfiini, kodeiini saattaa lisätä muiden keskushermostoa lamaavien lääke
aineiden ja alkoholin vaikutuksia. Se on euforisoiva ja aiheuttaa riippuvuutta. Sitä ei suositella
käytettäväksi yskänlääkkeenä lapsilla (9).
Sekä eläimillä että ihmisillä tehtyjen tutkimusten tulokset kodeiinin kyvystä hillitä sitraatilla tai kapsaisiinilla aiheutettua yskää ovat
ristiriitaisia. Kahdessa lumekontrolloidussa
tutkimuksessa kodeiini on osoittautunut tehottomaksi hengitystieinfektioon liittyvän yskän hillitsemisessä. Kodeiinin tehosta keuhko
ahtaumatautiin liittyvässä yskässä on tehty
kolme lumekontrolloitua tutkimusta. Kaksi
vanhaa, pientä tutkimusta viittasivat siihen,
että kodeiinilla saattaisi olla tehoa (6). Sen sijaan uusin, nykyaikaisin menetelmin tehty tutkimus osoitti kodeiinin tehottomaksi tässäkin
potilasryhmässä (5). Näiden lisäksi on tehty
kaksi pientä tutkimusta pitkittyneestä yskästä
sekalaisissa potilasaineistoissa, joissa 30 mg
kodeiinia oli lumetta tehokkaampi (10, 11).
Molemmissa tutkimuksissa oli mukana myös
dekstrometorfaani, jonka teho objektiivisesti
rekisteröityyn yskän määrään oli kodeiinin veroinen. Lääkkeen tehon subjektiivisen arvioin
nin perusteella dekstrometorfaani kuitenkin
auttoi kodeiinia paremmin.
Dekstrometorfaanin vaikutusmekanismi
on epäselvä, mutta tiettävästi se ei vaikuta ainakaan opioidireseptorien kautta (6). Kuten
kodeiini, dekstrometorfaanikin on metaboliansa vuoksi altis lääkkeiden yhteisvaikutuksille.
Yhteiskäyttö monoamiinioksidaasin estäjien tai
kodeiinin kanssa lisää serotoniinioireyhtymän
vaaraa. CYP2D6-entsyymin estäjät (esimerkik456

Hunajaa on käytetty yskän hoitoon vuosien
ajan, mutta sen vaikutusmekanismit ovat epäselvät. Sillä lienee antioksidatiivista ja antimikrobiaalista vaikutusta. Hunajaa ei tulisi käyttää
pitkäaikaisesti, sillä se saattaa vahingoittaa
hampaita. Sitä ei suositella alle yksivuotiaille
lapsille infantiilin botulismin riskin takia.
Ensimmäinen lumekontrolloitu tutkimus
hunajan tehosta yskän hoidossa julkaistiin
vuonna 2012 (17). Siihen osallistui 300 iältään
1–5-vuotiasta lasta. Kaikilla oli akuutin virus
infektion laukaisema yskä. Tutkittavat saivat illalla 10 g joko yhtä kolmesta tutkitusta hunajalaadusta tai lumetta (taateliuute). Vanhempien
antaman pisteytyksen perusteella kaikki kolme
hunajalaatua auttoivat yskään lumetta paremmin. Haittavaikutukset olivat harvinaisia eivätkä eronneet ryhmien välillä. Tuore Cochranekatsaus hunajan tehosta lasten yskään totesi
varovaisesti, että hunajan antaminen saattaa
olla tehokkaampi vaihtoehto kuin hoitamatta
jättäminen (18).
Mukolyyttien tarkoitus ei ole hillitä yskää
vaan helpottaa yskösten nousua. Meta-analyysin mukaan erdosteiinikuuri keuhkoahtaumataudin pahenemisvaiheessa saattaa harventaa
yskimistaajuutta ja vähentää yskän sitkeyttä
sekä helpottaa yskösten nousua (19). Muuta
hyötyä mukolyyteistä ei ole osoitettu akuutissa
yskässä. Cochrane-katsauksen mukaan säännöllisessä käytössä karbosisteiini ja N-asetyyli
kysteiini vähentänevät hieman keuhkoahtaumataudin pahenemisvaiheita (20).
Muut Suomessa kaupan olevat yskänlääkkeet. Pentoksiveriinin vaikutusmekansimi on
epäselvä. Kahdessa eläinkokeessa se on hillinnyt sitraatilla ja sähköstimulaatiolla aikaansaa-

si amiodaroni, fluoksetiini, paroksetiini, kinidiini, terbinafiini, propafenoni, tioridatsiini ja ritonaviiri) voivat suurentaa dekstrometorfaanin
pitoisuudet moninkertaisiksi. Vaikka dekstrometorfaaninkin väärinkäyttöä on kuvattu, se ei
euforisoi eikä aiheuta fyysistä riippuvuutta (9).
Haittavaikutuksia on terapeuttisina pitoisuuksina käytettynä vähän, mutta toksiset pitoisuudet
aiheuttavat kiihtymystä, sekavuutta, vapinaa,
unettomuutta, ripulia ja hengityslamaa.
Vahvin tieteellinen näyttö dekstrometorfaanista on saatu ihmisillä tehdyistä provokaatiotutkimuksista: viidessä kuudesta julkaistusta
tutkimuksesta 30 mg dekstrometorfaania hillitsi sitraatilla aiheutettua yskää tehokkaammin kuin lumelääkitys (6). Tulokset kliinisistä, yskäpotilailla tehdyistä tutkimuksista ovat
ristiriitaisempia. Hengitystie
infektioon liittyvästä yskästä on julkaistu yksi positiivinen
mutta puutteellisesti raportoitu tutkimussarja
Intiasta (12). Sen sijaan kaksi muuta, huolellisesti raportoitua aikuisilla tehtyä tutkimusta
osoittivat, ettei dekstrometorfaani ole lumetta
tehokkaampi hillitsemään ylähengitystieinfektioon liittyvää yskää (13, 14). Lapsipotilaista
julkaistut tutkimukset tukevat tätä käsitystä.
Pitkittyneestä yskästä on julkaistu vain jo aiemmin mainitut kaksi pientä lumekontrolloitua
tutkimusta, joissa potilasryhmät olivat sekalaiset ja joissa kodeiini ja dekstrometorfaani osoittautuivat lumetta tehokkaammiksi (10, 11).
Mentolia on käytetty nuhan ja yskän hoitoon jo antiikin ajoista lähtien. Eläinkokeissa
mentolihöyry on hillinnyt monien eri yskää
provosoivien aineiden vasteita (6). Se auttaa vain nenään höyrystettynä, ei paikallisesti
keuhkoputkiin annettuna (15). Mentolin vaikutusmekanismi tunnetaankin nykyään varsin
tarkasti. Mentoli aktivoi nenän limakalvon Chermosyiden TRPM8-reseptoreja, joiden tehtävä on kylmän aistiminen. Nämä hermosyyt
muokkaavat yskävasteita keskushermostossa.
Mentolin mahdolliset haittavaikutukset ovat lieviä, lähinnä nenän tai silmien ärsytystä. Se saattaa kuitenkin heikentää varfariinin vaikutusta.
Terveillä ihmisillä nenään annettu mentoli
hillitsee kapsaisiinilla provosoitua yskää (16).
Varsinaisia kliinisiä potilastutkimuksia mentolilla ei tiettävästi ole tehty.

Ydinasiat
88 Kaikkien yskänlääkkeiden teho on heikko,
ja tieteellinen näyttö niistä on vähäistä.
88 Yleensä tulee pyrkiä yskän taustasairau
den hoitoon.
88 Yskän lääkehoidossa periaatteena on
käyttää valmisteita, jotka eivät ainakaan
haittaa potilasta.
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geenien, kapsaisiinin ja sitraatin aiheuttamaa
yskimistä. Ihmisillä tämän lääkeaineryhmän
tehokkuus ulkoisen ärsykkeen provosoiman
yskän hillitsemisessä näyttää riippuvan siitä,
sairastaako tutkittava astmaa. Terveillä henkilöillä ipratropiini ei estä kylmän ilman, rasituksen, kapsaisiinin tai prostaglandiini F2-alfa:n
provosoimaa yskää. Sen sijaan astmaatikoilla
ipratropiini, oksitropiini ja tiotropiini ovat kyMuihin sairauksiin tarkoitetut
enneet ehkäisemään eri ulkoisten ärsykkeiden
yskään vaikuttavat lääkkeet
provosoimaa yskää (6). Varsinaisia kliinisiä tutAntihistamiineja, lähinnä difenhydramiinia, kimuksia muskariinireseptorien salpaajista on
on usein mukana yskänlääkesekoituksissa. An- vähän. Hengitettävä oksitropiini ei auttanut petihistamiinien vaikutusmekanismi yskään on rusterveiden henkilöiden akuuttiin virusinfekepäselvä. Todennäköisesti se ei liity suoraan tioon liittyvään yskään (25). Sen sijaan perusH1-reseptorivaikutukseen. Koska sekä sedatii- terveiden tupakoimattomien henkilöiden pitviset että ei-sedatiiviset antihistamiinit vaikut- kittyneessä (yli kahdeksan viikkoa kestäneessä)
tavat yskään, antihistamiinien vaikutus ei myös- yskässä ipratropiini vähensi kolmen viikon ajan
kään selity sedatiivisen vaikutuksen kautta (6). säännöllisesti inhaloituna subjektiivista yskäDifenhydramiini lienee kaikkein kardiotoksisin pisteytystä enemmän kuin lume (26).
Leukotrieenireseptorien salpaajat. Leuko
antihistamiini, ja sen käyttöön on liitetty useita
trieenit ovat astmaan liittyviä tulehduksen
lasten äkkikuolematapauksia.
Eläinkokeista on saatu yllättävän vahva näyt- välittäjäaineita. Tämänkin lääkeaineryhmän
tö monien eri antihistamiinien kyvystä hillitä vaikutusmekanismi yskään on epäselvä. Mahdollisesti osa yskän vähenekapsaisiinilla tai sitraatilla
misestä astman yhteydessä
provosoitua yskää, mutta
Tehokkain tapa hoitaa y skää
selittyy tulehduksen vähenevastaavat tutkimukset ihon yskän taustasairauden
misen kautta, vaikka leukotmisillä ovat antaneet ristitunnistaminen ja hoito.
rieenireseptorien salpaajia
riitaisia tuloksia. Lapsilla
on tehty kaksi lumekontrolloitua tutkimusta pidetäänkin varsin heikkoina tulehduslääkkeinä
difenhydramiinin käytöstä akuutin, virusinfek- (6). Näillä lääkkeillä on vähän haittavaikutuksia
tion laukaiseman yskän hoidossa. Kummassa- ja niitä pidetään turvallisina.
Eläintutkimukset ovat osoittaneet, että monkaan tutkimuksessa lääkkeen teho ei eronnut
lumeesta (6). Sen sijaan allergisissa sairauksissa telukasti kykenee estämään allergeenin ja sitraaantihistamiineilla lienee lumetta parempi teho tin provosoimaa yskää. Ihmisillä näitä lääkkeitä
yskään: Loratadiini ja setiritsiini tehosivat ys- on tutkittu erityisesti yskänä ilmenevää astmaa
kään siitepölyallergiaan liittyvän rinokonjunk- sairastavilla potilailla. Tässä astman muodossa
tiviitin yhteydessä (22, 23). Epinastiini auttoi yskä on taudin ainoa tai pääasiallinen oire. Tälyskään eosinofiilisessa keuhkoputkitulehduk- lä potilasryhmällä on tehty peräti kuusi lumekontrolloitua kliinistä tutkimusta, joissa kaikissessa, joka on astman tapainen tautitila (24).
Muskariinireseptorien salpaajat. Ihmisen sa leukotrieenireseptorin salpaaja on tehonnut
hengitysteiden aistivissa hermosyissä ei ole yskään (6). Sen sijaan astmaa sairastamattomia
muskariinireseptoreja, joiden salpaajien vaiku- nämä lääkkeet eivät juuri auttane: vasta julkaistusmekanismi yskään on siis epäselvä. Paikalli- tussa suuressa (276 potilasta) tutkimuksessa
sesti keuhkoputkiin annettuna näiden lääkkei- montelukasti ei ollut lumetta tehokkaampi peden haittavaikutukset ovat harvinaisia ja lieviä, rusterveiden aikuisten virusinfektion jälkeisen
yskän hoidossa (27).
lähinnä suun kuivumista.
Mikrobilääkkeet eivät nopeuta akuutin viUseat koe-eläintutkimukset ovat osoittaneet,
että atropiini ja ipratropiini vähentävät aller- rusinfektion paranemista. Tuore meta-analyysi
tua yskää. Ihmistutkimuksia ei tiettävästi ole.
Etyylimorfiinista löytyy erittäin vähän tietoja.
Se metaboloituu osittain (5–20 %) morfiiniksi.
Metaboliassa on suuri, geneettisistä syistä johtuva yksilöidenvälinen vaihtelu. Etyylimorfiinin käyttöön on liitetty aikuisten ja lasten äkki
kuolemia (21).
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TAULUKKO. Yskän lääkitysvaihtoehtoja silloin, kun yskän mahdollisen taustasairauden tavanomainen hoito ei ole tuonut
riittävää apua yskään. Tutkimusnäyttö kaikista mainituista lääkkeistä on heikko. Lääkkeetöntä hoitoa on aina harkittava.
Kliininen tilanne

Lääkevaihtoehdot

Annostus

Huomattavaa

Akuutti hengitystie
infektio

Hunaja

Alle kuusivuotiaat lapset:
10 g (noin 2 tl) illalla

Ei alle yksivuotiaille lapsille

Yli kuusivuotiaat lapset,
aikuiset: ei tietoa, enemmän
kuin 10 g
Mentoli

Alle kuusivuotiaat lapset:
mentolivoidetta rinnan iholle
Yli kuusivuotiaat lapset,
aikuiset: mentolihöyryn hen
gittäminen

Ei alle kaksivuotiaille lapsille
Voide: löysä vaatetus, jotta
mentolihöyry pääsisi nenään
Saattaa vähentää varfariinin
tehoa

Allergiseen rinokonjunk
tiviittiin liittyvä yskä

Väsyttämätön anti
histamiini

Päivittäin allergiakauden ajan

Difenhydramiinia ei suositella

Astmaan liittyvä yskä

Leukotrieenireseptorin
salpaaja

Säännöllisesti valmistajan
ohjeen mukaan

–

Hengitettävä muskariini
reseptorin salpaaja

Säännöllisesti valmistajan
ohjeen mukaan

–

Pahanlaatuiseen sairau
teen liittyvä yskä

Morfiini

Aikuiset: hitaasti vapautuvaa
valmistetta 5–10 mg x 2 suun
kautta

Annoksista lasten yskän hoi
toon ei tutkimustietoa

Idiopaattinen
pitkittynyt yskä

Mentoli

Alle kuusivuotiaat: mentoli
voidetta rinnan iholle

Ei alle kaksivuotiaille lapsille

Antihistamiineja ei lasten
yskään

Yli kuusivuotiaat ja aikuiset:
mentolihöyryn hengittäminen

Ei alle yksivuotiaille lapsille
Voide: löysä vaatetus, jotta
mentolihöyry pääsisi nenään
Saattaa vähentää varfariinin
tehoa

Hengitettävä muskariini
reseptorin salpaaja

Säännöllisesti valmistajan
ohjeen mukaan

–

Dekstrometorfaani

Aikuiset: 30 mg x 3–4 suun
kautta

Huomioitava lääkeaine
interaktiot
Ei suositella lapsille

Lopuksi

kuitenkin viittaa siihen, että mikrobilääkkeillä
hoidetut potilaat kärsivät hieman vähemmän
etenkin akuuttiin infektioon liittyvästä yöyskästä
ja että heidän yskänsä kestää keskimäärin puoli
päivää lyhyemmän ajan kuin hoitamattomilla
(28). Toisaalta mikrobilääkkeillä hoidetussa
ryhmässä oli huomattavasti enemmän etenkin
maha-suolikanavan haittavaikutuksia, joten niitä ei ole syytä käyttää akuutin yskän hoidossa.
Mikrobilääkkeillä saattaa olla vaikutusta yskään lasten bakteriaalisen keuhkoputkitulehduksen, kystisen fibroosin, bronkiektasiataudin
ja keuhkoahtaumataudin hoidossa (6). Tällöin
tulee tarkkaan harkita pitkäaikaisen mikrobilääkehoidon hyödyn ja haittojen, esimerkiksi
resistenssin muodostumisen, suhdetta.

Kaikkien yskänlääkkeiden teho on heikko, ja
tutkimustieto niistä on vähäistä. Mikäli yskän
lääkitykseen kuitenkin ryhdytään, tulee potilaalle valita mahdollisimman vähän haittavaikutuksia tai muuta haittaa aiheuttava lääke.
TAULUKKOON on koottu tämän periaatteen mukaisia ehdotuksia. Erityisesti pikkulasten yskän
lääkitsemiseen tulee suhtautua kriittisesti (29).
Kodeiinia ei tarvita yskän hoidossa. Se voidaan
korvata samantehoisella dekstrometorfaanilla,
joka ei aiheuta riippuvuutta. Yskätutkimuksen
uusi ajattelutapa, jossa huomion keskipisteeksi
otetaan yskän refleksikaaren poikkeava toiminta, johtanee yskän mekanismien tarkempaan
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tuntemiseen ja sitä kautta uusien yskänlääkkeiden löytämiseen (2). Yksi tällainen lääke

saattaa olla epilepsiaan ja krooniseen kipuun
käytetty gabapentiini (29).

■
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SUMMARY

Drug therapy for cough
An efficient therapy for cough usually requires identification and treatment of the underlying disease, like asthma. However
an underlying disease in cough is not found in all cases, and conventional treatment of the underlying disease is ineffective
against cough. Drug therapy options are available also for these situations. Honey or menthol can be tried for cough
associated with respitatory infections, antihistamines for cough associated with allergic rhinitis, blockers of the leukotriene
receptor or muscarinic receptor for asthma-associated cough and morphine for cough associated with a malignant
disease. Menthol, blockers of the muscarinic receptor, or dextrometorphan can be tried for prolonged idiopathic cough.
Codeine is not necessary in the treatment of cough. Refraining from drug treatment should always be considered.
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