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Súhrn 

V práci sa predkladá súbor novších poznatkovo farmakologických možnostiach liečby alko
holovej závislosti. Zvláštna pozornosť sa venuje sérotoninergickej transmisii a príslušným ani
n álnym a humánnym štúdiám. 

Následne sa kriticky prezentujú doterajšie skúsenosti s použitím selektívnych inhibítorov 
spätného vychytávania sérotonínu (SSR!) u ťažkých pijanov, u závislých od alkoholu, a u zá
vislých s afektívnymi poruchami. U závislých od alkoholu v kontrolovaných pokusoch sa ne
dokázal zatial" j ednoznačný efekt SSR! na závislosť. 

V závere sa prezentujú dve vlastné kazuistiky pacientov úspešne liečených fluoxetinom 
a jedna kazuistika pacienta neúspešne liečeného fluoxetinom . 

K r ú č o v é s lov á: sérotonín - SSR! - konzum alkoholu - afektívne poruchy - závislosť 

od alkoholu - fluoxetin 

Novotný V. : SEROTONINERGIC MECHANISMS OF ALCOHOL 
DEPENDENCY AND POSSIBILITIES OF ITS USE IN THE 
THERAPY 

Summary 

In the paper are presented knowledge 's about possibilities in aJcohol dependence therapy. 
Extraordinary attention is pa id to serotoninergic transmission in animal and human studies. 

Critically are presented up to- date experiences with use of selective serotonin reuptake 
inhibitors (SSR!) by heavy drinkers, addicted aJcoholics with and without affective disorders. 
In some well controlled studies are not certainly justified therapeuticalJy effect SSRI's on aJco
hol dependency in addicted patients. 
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At the end are presented two cases with beneficial effect of fluoxetine and one case of un
successful effect ofthe fluoxetine therapy. 

Key w o r ds: Serotonin - SSR! - alcohol consumption - affective disorders - alcohol de
pendence - fluoxetine 

Úvod 

Farmaká pri liečbe alkoholovej závislosti a prípadných komplikácií sa používajú 
už dávno. Napríklad už vyše 5 desaťročí sa používa disufiram. Ako aj v iných oblas
tiach psychiatrie aj v tejto oblasti boli rôzne "módne" obdobia. Tak napríklad v 70. 
rokoch vzbudzovalo nádej lítium, zdalo sa, že môže ovplyvniť dopyt po alkohole . 
Nádeje sa však nepotvrdili (Monteiro, 1992). Racionálny dôvod pre používanie 
farmák však stále je aj v tejto oblasti. Stále sa hľadajú farmaká, ktoré by neliečili 
len následky konzumu alkoholu, ale priamo by ovplyňovali dopyt po alkohole. Zdá 
sa, že nové oživenie v tejto oblasti priniesla novšia skupina antidepresív - se
lektívne inhibítory spätného vychytávania sérotoninu (SSR!). 

Farmaká používané pri liečbe alkoholovej závislosti možno všeobecne rozdeliť do 
4 skupín: 

1. Farmaká znižujúce túžbu po alkohole: akamprosát, naltrexon, buspiron, SSR!. 
Ide o látky pôsobiace na niektoré mediátorové systémy, napr. GABA, 5-HT a tým 
znižujú dopyt po alkohole. 

2. Farmaká s averzívnymi účinkami: a) látky vytvárajúce podmienený reflex: 
apomorfin, emetin; 

b) látky senzitizujúce: disulfiraw, 
kalci umkarbamid, 
metronidazol. 

3. Farmaká zmieriíujúce abstinenčné prejavy: diazepam, iné BD, klometiazol, 
karbamazepin. 

4. Farmaká zmieriíujúce psychiatrické komplikácie: neuroleptiká, antidepresíva, 
lítium (Monteiro, 1992; Kolibáš a Novotný, 1996). 

Fakt, že niektoré farmaká spôsobujú alebo podporujú zníženie túžby po alkohole 
je podopretý početnými animáinymi a humánnymi štúdiami. Mechanizmy účinkov 
nie sú celkom jasné. Je ale jasná evidencia, že pôsobenie je mediované mediáto
rovými systémami (Anton, 1996). 

V rozvoji alkoholizmu hrajú podstatnú úlohu niektoré javy, ktoré majú vzťah ku 
konkrétnemu mediátoru. 

1. Odmena: pocit eufórie spôsobený drogou: endorfiny, enkefalíny. 
2. Redukcia stresu: (ale aj anxiety, depresie): noradrenalin, GABA. 
3. Senzitizácia: stratou kontroly, pitie v ťahu: dopamin. 
4. Kompulzivita pitia, "craving", obsesívne myslenie: sérotonin (Anton, 1996). 

Sérotonín a konzum alkoholu 

Existujú dlhší čas animálne a neskôr aj humánne štúdie, ktoré odôvodňujú mož
nosť efektívneho využitia SSRI v liečbe alkoholovej závislosti. Zaujímavé sú početné 
štúdie zvierat (najmä krýs), kde SSR! zvyšujú hladiny 5-HT v eNS a súčasne redu-
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kujú voluntárny konzum alkoholu. Naopak arteficiálne zIÚžeIÚe hladiny sérotoIÚnu 
v eNS pokusných zvierat viedlo k zvýšeniu konzumu alkoholu (Hammoumi a kol., 
1997). 

Pokusne S3. dokonca vypestovali myši a aj krysy s vrodeným deficitom séro
tonÍnu. Takéto zvieratá pri kontakte s alkoholom ho začínajú vyhľadávať a prefero
vať (napr. Rezvani a kol., 1991) (tab. 1). 

Tabuľka 1. SSRI - animálne a humánne štúdie súvisiace s alkoholom 

SSRI - animálne štúdie SSRI - humánne štúdie 

SSRI - zvyšuje hladiny 5-HT v CNS Alkoholici - nižšie hladiny 5HT v trombocytoch 

- redukuje voluntárny konzum Alkohol- deplécia 5-HT 
alkoholu 

- geneticky sérotollÍndeficientné Alkoholici - nízke koncentrácie 5 HIAA 
myši preferujú alkohol 

Rezvani a kol. (1991); Lejoyeux (1996) 

Závislí od alkoholu naopak v opakovaných štúdiách vykazujú značné deficity 5 
HT. Sú štúdie nachádzajúce zIÚžené hladiny sérotoIÚnu na periférii (trombocyty al
koholikov), ale aj v rôznych štruktúrach eNS. u alkoholikov sa našli opakovane aj 
nižšie hladiny 5 HIAA (5-hydroxyindoloctovej kyseliny) vlikvore. 5 HIAA je 
hlavným metabolitom sérotoIÚnu. Toto zistenie tiež poukazuje na sérotoIÚnový defi
cit v eNS alkoholikov (Rezvani a kol., 1991; Lejoyeux, 1996). Zdá sa, že jasnejší 
vzťah medzi sérotoIÚnom a alkoholovou závislosťou je u mladších jedincov. Ak závis
losť sa rozvija v mladom veku, je u nich výraznejšÍ deficit sérotoIÚnu ale aj užší 
vzťah k afektívnej poruche a agresívnemu správaniu (Buydens-Branchey a kol., 
1989). 

Úplne aktuálne sa vyskytla práca (tab. 2), ktorá u zvierat testovala 4 rôzne SSR! 
u krýs preferujúcich alkohol typu cAA. Sledoval sa konzum etanolu a potravy. 
V tomto animálnom pokuse sa ukázalo, že niektoré SSRI ovplyvňujú viac príjem al
koholu, iné viac príjem potravy. Najšpecifickejší sa ukazuje fluoxetin a potom citalo
pram pri zIÚžeIÚ príjmu alkoholu. Ostatné dve sledované SSR! ovplyvňovali u krýs 
konzum alkoholu podstatne menej (MaureI a kol., 1999). 

Tabuľka 2. Vplyv SSRI preparátov na príjem etanolu 
a potravy (MaureI a spol., 1999) 

SSR! Dávka i.p. Etanol Potrava 

Fluoxetin 1- 10 ..v..v..v ..v 

Citalopram 3 - 30 ..v..v ..v..v 

Fluvoxamin 3 - 30 ..v ..v..v 

Paroxetin 1-10 ..v ..v 

Poznámka: i.p. '" intraperitoneáIne v mg/kg 
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SSR! a nadmerný konzum alkoholu 

V prvej fáze sa hypotéza o kladnom efekte SSRI na "craving", prípadne na ob
medzenie pitia overovali u tzv. ťažkých pijanov. Teda u osôb nie závislých od alkoho
lu. Mnohí z nich sú iste kandidátmi závislosti. Priekopnicke sú najmä práce Naran
ja a jeho kolektívu (1984, 1987, 1990). Jeho pracovná skupina sa systematicky od 
polovice osemdesiatych rokov zaoberá touto problematikou. 

Prvou látkou, ktorú skúšali bol zimelidin, čo bol prvý SSRI preparát, neskôr 
stiahnutý z distribúcie . Zistili, že ťažkí pijani po liečbe zimelidinom podstatne viac 
abstinovali než pacienti kontrolnej skupiny. Podobné zistenie urobili neskôr aj s ci
talopramom a fluoxetinom (Naranjo a kol., 1984, 1987, 1990). Žiaľ, ich výsledky ne
potvrdila iná pracovná skupina. Balldin a kol. (1994) nezistili signifikantný pokles 
konzumu alkoholu u ťažkých pijanov, ktorým sa podával citalopram v dávke 40 mg 
pro die. Zistili len u slabších konzumentov mierne nesignifikantné zniženie konzu
mu alkoholu v porovnani s placebovou skupinou (tab. 3). 

Tabuľka 3. SSRI a ťažkí pijani 

Liek Typ štúdie Trvanie n Efekt Autori 

Zimelidin dvojito slepá 2 týždne 20 (10) 92,3 % respond Naranjo a kol. , 
(200 mg/d) abst. dni + 260 % (1984) 

Citalopram dvojito slepá 12 týždňov 39 63 % respond. Naranjo a kol., 
(20 - 40 mg/d) abst. dni + 250 % (1987) 

pri cit. 40 mg/d 

Fluoxetin dvojito slepá 2 týždne 29 pokles konz. alko N aranjo a kol. , 
(40 - 60 mg/d) pri flo 60mg/d (1990) 

Citalopram dvojito slepá 5 týždňov 30 n.s. (mierny len u Balldin a kol., 
(40 mg/d) slabš. konzumentov) (1994) 

SSR! a závislí od alkoholu 

Až po skúsenostiach s tzv. ťažkými pijanmi sa pristúpilo k štúdiám závislých od 
alkoholu či už s depresívnou alebo bez depresívnej symptomatológie. 

Opäť bol priekop nikom Naranjo, ktorý v roku 1988 publikoval prácu 
o 4-týždňovom dvojito slepom pokuse s fluoxetinom u nedepresívnych alkoholikov. 
Išlo o pilotnú štúdiu s 10 pacientmi. Zistil, že fluoxetin znižil konzum alkoholu 
o 14 % (podľa Naranja a kol., 1990). Ďalšie dve skupiny však tento trend efektu 
fluoxetinu nepotvrdili. Najmä Kranzlerova štúdia je impresívna, lebo u skupiny 101 
pacientov (závislí bez depresie) pri 12 týždňovom podávaní 20 - 60 mg fluoxetinu 
nenašiel signifikantný rozdiel oproti placebu (Kranzler a kol., 1995, Kabel a Petty, 
1996). K inému výsledku sa však dopracoval iný kolektív (Janiri a kol., 1996). Opäť 
pri dvojito slepom pokuse s fluoxetinom konštatovali signifikantné zvýšenie počtu 
dni s plnou abstinenciou. 

Realizovali sa aj pokusy s citalopramom a fluvoxaminom. Pozoroval sa v oboch 
pokusoch pokles túžby po alkohole, v jednej signifikantný, v druhej ne signifikantný 
(Naranjo a kol., 1992; Archambault a Douge, 1998). Ako vidno výsledky u závislých 
od alkoholu zatiaľ nie sú dostatočne presvedčivé . 
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Vieme len o jednej práci, ktorá by u alkoholovej závislosti porovnával a viaceré 
SSR!. Talianska skupina porovnávala efekt 16-týždňovej liečby fluvoxaminom, cita
lopramom alebo psychoterapiou za randomizovaných podmienok. Oba SSRI boli 
výrazne efektívnejšie než KBT v dosiahnutí abstinencie, citalopram však výrazne 
znižoval aj túžbu po alkohole (Angelo ne a kol.,1998) (tab. 4). 

Tabuľka 4. SSRI a závislí od alkoholu 

Liek Typštúdie Trvanie n Efekt Autori 

Fluoxetin dvojito slepá 4 týždne 10 pokles konzumácie Naranjo a kol., 
(40 - 80 mg/d) alkoholu, 14 % (1990) 

Fluoxetin dvojito slepá 12 týždňov 101 n.s. proti placebu Kranzler a kol., 
(20 - 60 mg/d) (1995) 

Fluoxetin dvojito slepá 4 týždne + 12 28 n.S . proti placebu Kabel a Petty, 
(60 mg/d) týž. follow up (1996) 

Fluoxetin dvojito slepá 8 týždňov sign. viac Janiri a kol., 
(20 mg/d) abstinenčných dní (1996) 

Citalopram dvojito slepá 4 týždne 16 pokles túžby Naranjo a kol., 
(40 mg/d) (1992) 

Fluvoxamin otvorená 4 týždne 60 n.s. ale nižšia túžba Archambault 
(200 - 300 mg/d) a Douge, (1998) 

Fluvoxamin otvorená 22 abst. 63,6 % Angelone a kol. , 
(150 mg/d) randomizova- 16 týždňov (1998) 
Citalopram ná 28 60,7 % 
(20 mg/d) 30,4 % 
KBT 23 sign. p = 0,04 

Poznámky: 
Kranzlerova štúdia: všetci pacienti dostali aj psychoterapiu, nebola skupina bez psychoterapie 
KBT: kognitívno-behaviorálna psychoterapia 

Potláčanie túžby po konzume nejakej návykovej látky pomocou SSRI sa skúšalo 
nielen pri alkohole, ale aj pri amfetamínovej závislosti (Polson a kol., 1993) alebo 
pri kokaínovej závislosti (Pollack a Rosenbaum, 1991). V Česku Drtil (1996) experi
mentoval s fluoxetinom pri nikotínovej závislosti. 

SSR! u závislých od alkoholu s poruchami afektivity 

V diskusii štúdií s SSRI u závislých od alkoholu sa poukazovalo na to, že SSRI 
môžu byť výraznejšie účinné u alkoholikov s depresiou, prípadne inou afektívnou 
poruchou. Týmto smerom sa uberalo bádanie amerického tímu Cornelia. V týchto 
prácach sa konštatovala redukcia konzumu alkoholu pri 12-týždňovom podávani 
fluoxetinu u alkoholikov s depresiou, prípadne aj suicidálnymi tendenciami (Cor
nelius a kol., 1993, 1995, 1996, 1997). Prezentovali sa aj práce s inými SSRI - paro
xetinom, citalopramom, fluvoxaminom. Pozorovala sa redukcia konzumu, ale aj po-
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kles chuti na alkohol alebo dokonca abstinencia. Prirodzene pozitívne sa ovplyvnila 
aj depresívna alebo iná afektívna symptomatológia (Brady a kol., 1995; Cocchi, 
1997; Vrasti, 1996). 

Tabuľka 5. SSR! a anxiózno-depresívni závislí od alkoholu 

Liek Typ štúdie Trvanie n Efekt Autori 

Fluoxetin dvojito slepá 12 týždňov 21 sign. redukcia Cornelius 
(20 mg/d) depresia konzumu a kol., (1993) 

Fluoxetin dvojito slepá 12 týždňov 25 nesign. redukcia Cornelius 
(20 mg/d) depresia konz . alkoholu a kol., (1996) 

a cigariet 

Fluoxetin dvojito slepá 12 týždňov 51 sign. redukcia Cornelius 
(20 mg/d) depresia + konzumu a kol., (199í) 

suicidálne 
tendencie 

Fluoxetin otvorená, až 40 188 78 % MDD bez Borup 
(20 - 40 mg/d) amb. depresia mesiacov relapsu a Undén, 
Disulfrram panická 80 % PD bez (1994) 
(1 600 mg/týž) porucha relapsu 

Citalopram otvorená 6,4 4 pokles chuti na Novotná, 
Fluoxetin depresia mesiacov 5 alkohol (1995) 
(20 - 40 mg/d) 

Fluoxetin otvor., amb. 8 týždňov 94 n.s. pokles Worthington 
(20 mg/d) depresia konzumu alkoholu a kol., (1996) 

nikot. a kofeinu 

Fluoxetin dvojito slepá 8 týždňov ? sign. viac abstin. Janiri a kol. , 
(20 mg/d) depresia nafluoxetin (1996) 

Sertralin otvorená ? ? redukcia konzumu Bradyakol., 
(50 mg/d) PTSD (1995) 

Paroxetin otvorená 23 dni 61 redukcia konzumu Cocchi, (1997) 
(20 mg/d) depresia 
Amitriptylin 61 
(25 mg/d) 

Citalopram otvorená 5 mesiacov 12 abst. 7/12 André 
(20 mg/d) afekt. porucha a Somošová, 

(1997) 

Fluvoxamin otvorená 7-9 FLV+ sign. pokles Vrasti, (1996) 
(100 - depresia týždňov KBT-21 drinkov 
150 mg/d) KBT-20 2,7 vs. 4,4/d. 

Poznámky: 
Dánska štúdia: Borup a Undén - súčasne sa podával fluoxetin a disulfrram; MDD: veľká de
presia; PD: panická porucha; PTSD: posttraumatická stresová porucha; FLV: fluvoxamin; 
KBT: kognitívno-behaviorálna terapia 
Vo všetkých štúdiách signifikantné zlepšenie afektívnej symptomatológie 
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Pokusy o liečbu závislých od alkoholu s afektívnou symptomatológiou sa objavili 
aj v našej oblasti (Novotná, 1995; André a Somošová, 1997). V Brne konštatovali po
kles chuti na alkohol (Novotná, 1995). Bratislavská skupina však evidovala aj pa
cientov s niekoľkomesačnou abstinenciou (André a Somošová, 1997). Iný prístup 
mali kolegovia z Prednej Hory, ktorí li ečili pomocou SSRI predovšetkým časté 
afektívne poruchy u závislých pacientov (Martinove a kol. , 1997) (tab. 5). 

Kazuistiky 

Pac. Č . 1: 63-ročný muž-spisovateľ. Dlhoročný konzument a lkoholu, v posledných rokoch 
vystupňovaný konzum destilátov. Celkom jasná zmena tolerancie. Skoro denne konzumoval 
pol litra destilátu, v poslednom období menej, prítomné palimpsesty, spoločenské problémy. 
Pokles výkonnosti. Občasné depresívne stavy. Pri pokusoch o prerušenie konzumu opakovane 
sa objavila vegetatívna symptomatológia. Ku kontaktu s psychiatrom bol prinútený manžel
kou a kolegami . 

Po ambulantnej detoxifikačnej terapii nasadený fluoxetin v dávke 20 a neskôr 40 mg pro 
die. Vyššia dávka sa podávala 3 mesiace, potom ešte mesiac nižšia dávka. Pacient zaujíma 
skeptický a veľm i rezervovaný postoj k terapii. Pozorovala sa abstinencia ešte aj 6 mesiacov 
po vysadení fluoxetinu , napriek tomuto postoju . Súčasne sa pacient sťažoval na pokles kreati
vity. Inak ale s výsledkom liečby vyjadruje spokojnosť. 

Pac. Č. 2: 46-ročný muž-lekár. Dlhoročný konzument alkoholu, preferencia destilátov. 
Sťažuje sa na poruchy pamäti, zhoršenie dynamiky myslenia, sociálne problémy. Na vyšetre
nie je privedený priatel'om, po predchádzajúcom masívnom nátlaku rodičov . Pri vyšetrení ty
pický rubor faciei , afektívna labilita. Mnestické poruchy, bradypsychia, vegetatívna sympto
matológia. Konštatovaný pokles tolerancie, neschopnosť abstinovať, ranné dúšky, časté pa
limpsesty, abstinenčná vegetatívna symptomatológia . Skeptický až negativisticky postoj 
k l iečbe. Abstinenciu ako ciel' a priori odmieta. 

Nasadený flu oxetin najprv v dávke 20 mg, neskôr 40 mg pro die . Pacient liek dobre toleru
je. Postupne referuje nechuť k alkoholu, pozoruje postupný pokles konzumu. Po 3 mesiacoch 
užívania fluoxetinu priatel' oznamuje, že pacient prakticky abstinuje. Pacient fluoxetin vysa
dzuje. O mesiac uvádza, že abstinuje. Opäť je schopný vykonávať prácu lekára. Cíti sa dyna
mickejší, lepšie sa mu rozmýšl'a. Začína uvažovať o tom, že bude abstinovať naďalej. 

Pac. Č. 3: 48-ročný muž-architekt. Dlhoročný konzument alkoholu, preferencia piva a des
tilátov. Konzumuje ale aj víno. Viac rokov sformovaný abstinenčný syndróm, pitie denne 
a v ťahoch . Má manželské konflikty, konfliky s kolegami. Neochotne priznáva profesionálny 
úpadok. Odmieta abstinenciu ako model riešenia situácie. Na vyšetrenie je privedený rodičmi . 

Manželka odmieta kontakt s lekárom. 
Po krátkej , nie veľmi úspešnej ambulantnej detoxifikácii (pacient naďal ej konzumuje pivo 

a víno) nasadený je fluoxetin v dávke 20 mg pro die. Neskoršiu vyššiu dávku odmieta s pouka
zom na nechuť k jedlu. Pokračuje v konzume alkoholu , oznamuje, že nepije destiláty, ale 
priznáva konzumáciu piva a vína takmer denne. V priebehu dvoch mesiacov administrácie 
fluoxetinu pozorovať len mierny pokles konzumu piva a vína, občasné zniženie prežívania chu
ti alkoholových nápojov. Po dvoch mesiacoch fluoxetin vysadený ako neúspešný. S pacientom 
sa stráca kontakt. 

Všetky tri predkladané kazuistiky majú spoločné črty. Ide o mužov-intelek
tuálov, odmietajúcich abstinenciu ako terapeutický cie ľ. Všetci traja sú k liečbe 
donútení svojím okolím. Odmietajú klasickú kúru s iniciálnou detoxifikáciou počas 
hospitalizácie a pod. Všetci sú skeptickí voči medikácii . Napriek tomu s medikáciou 
fluoxetinu súhlasia. U dvoch dôjde k abstinencii , u jedného z nich dokonca dlhodo
bejšej. V jednom prípade je administrácia fluoxetinu neúspešná. 
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Záver 

Predkladaný prehľad literatúry i naše vlastné skromné skúsenosti dovoľujú po s
tulovať niekoľko predbežných záverov. Podľa animálnych a humánnych pokusov 
sérotonín a jeho metabolizmus súvisí s patologickou impulzáciou, afektívnymi poru
chami (predovšetkým anxietou a depresiou ), ale aj so samotným apetitívnym cho
vaním. Nie je preto nepochopiteľné, že tieto poznatky viedli k pokusom ovplyvniť al
koholovú závislosť, kde sa často stretávame aj s afektívnymi poruchami, aj porucha
mi impulzov, práve pomocou SSRI (MaureI a kol., 1999). 

Podľa doterajších skúseností SSR! znižujú konzum u ťažších pijanov (Naranjo 
a kol. , 1984, 1987,1990). 

SSR! znižujú aj prejavy iného apetitívneho správania (jedlo, nikotín, iné návy
kové látky) (Polson a kol., 1993). 

SSR! u závislých od alkoholu s afektívnymi poruchami vedie k efektívnemu 
kupírovaniu afektívnej poruchy. Pozoroval sa rozporuplný efekt na závislosť. Čas
tejšie sa pozorovalo len ovplyvnenie množstva konzumu, prípadne chuti k alkoholu. 
Je však potrebné pripomenúť, že zvládnutie afektívnej poruchy môže efektívne 
zabrániť relapsu závislosti ( napr. Heretik a kol. , 1989). 

SSR! u závislých od alkoholu sa zatiaľ nedokázal ako efektívny postup. Vo via
cerých kontrolovaných pokusoch nebol rozdiel oproti placebu. Napriek tomu vo via
cerých štúdiách sa konštatoval pri liečbe pomocou SSRI pokles konzumu alkoholu, 
pokles túžby po alkohole, signifikantne viac abstinenčných dní (napr. Angelone 
a kol. , 1998). Naše skromné skúsenosti s podávaním fluoxetinu tiež nie sú bez
nádejné. 

Ako naznačujú niektoré práce (napr.Buydens-Branchey a kol. , 1989) k roz
pornému hodnoteniu efektivity u SSRI možno prispieva rôznorodé zastúpenie typov 
alkoholovej závislosti. Je tiež pravdepodobné, že niektoré SSRI budú v liečbe alko
holovej závislosti vhodnejšie vďaka inému farmakodynamickému účinku (recepto
rovému profilu) alebo vďaka vhodnejším farmakokinetickým parametrom (napr. 
dlhší polčas eliminácie). 
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