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Súhrn 

V práci sa prezentujú základné farmakodynamické a farmakokinetické parametre s upo
zornenim na možné výhody pri liečbe závislostí. Potom sa podávajú prehIadne spracované prá
ce zaoberajúce sa liečbou alkoholického abstinenčného syndrómu pomocou tiapridu. Zo 4 dvoji
to slepých pokusov 3 práce priaznivo hodnotili tiaprid v tejto indikácii. 

Prezentujú sa aj tri dlhodobejšie štúdie, kde sa sledovali možnosti udržania abstinencie 
alebo zábrana relapsu pomocou tiapridu. Z prezentovaných 3 štúdií 2 poukazovali na dobrú 
efektivitu tiapridu aj v tomto smere. V práci sa hodnotia aj skúsenosti s tiapridom z Česka 
a zo Slovenska. 

Tiaprid je dobre tolerovaný pacientmi s alkoholovou závislosťou a má dostatočne fl exibilné 
možnosti dávkovania. 

K r ú č o v é s lov á : tiaprid- liečba alkoholického abstinenčného syndrómu - udržanie ab
stinencie - dávkovanie - nežiaduce účinky 

V. NOVOTNÝ: POSITION OF TIAPRID IN TREATMENT 
OF ALCOHOLISM 

Summary 

The paper presents the basic pharmacodynamic and pharmacokinetic parameters. presen
ting also possible benefits in treatment of addictions. Then, comprehensive works are presen
ted, dealing with treatment of alcoholic abstinence syndrome by tiaprid. From four double
blind trials, 3 papers presented positive evaluation of tiaprid in this indication. 

Three long-term studies are also presented, which followed possibilities of maintaining ab
stinence or prevention of relapse by tiaprid. From the presented 3 studies, 2 presented good 
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efTect of tiaprid also in this respect. The paper evaluates the experience with tiaprid from 
Czech and Slovak Republic . 

Tiaprid is well-tolerated by patients being alcohol addicts, and it may be dosed Oexibly. 

K ey w o r ds : Tiaprid - treatment of alcohol abstinence syndrome - maintaining absti
nence - dosing - undesirable efTects 

Úvod 

Farmakoterapia alkoholizmu a alkoholovej závislosti je problematická, stále vo 
vývoji. Dosiaľ používané farmaká nemali plne uspokojivé výsledky. Výsledky v tejto 
oblasti nie sú porovnateľné napríklad s pokrokmi v iných oblastiach psychiatrie, 
na pr. v porovnaní s antidepresívnou a antipsychotickou liečbou . Preto psychiatrická 
obec vždy uvíta liek , ktorý je možné s úspechom použiť pri závislostiach. 

V minulosti sme farmaká používané v li ečbe alkoholizmu rozdelili na 4 skupiny 
(Kolibáš, Novotný, 1996): 

1. Farmaká znižujúce túžbu po alkohole 
2. Farmaká s averzívnymi účinkami 
3. Farmaká zmierňujúce abstinenčné príznaky 
4. Farmaká používané pri li ečbe psychiatrických komplikácií 
Kam by sme asi mohli zaradiť tiapridal , atypické neuroleptikum, ktoré často 
používame v li ečbe alkoholizmu a jeho komplikácií? Pokúsime sa dať na túto 

otázku odpoveď v tomto článku . 

Základné údaje o tiapride 

Tiaprid je substituovaný derivát benzamidu. Zaraďuje sa medzi atypické neuro
leptiká. 

Farmakodynamicky je charakterizovaný selektívnym antagonizmom D2 recepto
ra . Má aj veľmi nízku afinitu k Dl receptorom. Dôležité je, že sa prednostne viaže na 
dopamínové receptory v extrastriatálnom mozgovom tkaníve. Nepreukázal sa úči
nok tiapridu na iné receptorové systémy. 

Tiaprid má slabý kataleptický efekt, má anxiolytické účinky. Nevyvoláva závis
losť. Tieto vlastnosti by ho predurčovali na použitie aj pri alkoholizme. Problema
tickým miestom je na druhej strane chýbaníe antiepiletického účinku (Tiapridal , 
monografia, 2000). 

Farmakokineticky má liek lineárnu absorpciu s vysokou biologickou dostup
nosťou . Rýchlo sa distribuuje, v podstate sa nemetabolizuje. V prevažne nezmenenej 
podobe sa vylučuje. Nezaťažuje teda ani pečeň a obličky. Prehľadne farmakokine
tické parametre sú v tab. 1. 
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Tabuľka 1. Farmakokinetické parametre 

C max 1,3-12,8 mg/liter 
T max 0,4-1,5 hod 
Steady state 24-48 hodín 
Biodostupnosť 75% 
Neviaže sa na bielkoviny- rýchla distribúcia 
Takmer sa nemetabolizuje (len dva klinicky nevýznamné metabolity) 
Polčas eliminácie T V, 2,6- 4 hod . 
Prevažne renálna exkrécia (50-99 %), prevažne v nezmenenej podobe 

Tieto parametre sú tiež priaznivé u pacientov s alkoholovými problémami. Liek 
nezaťažuje často u alkoholikov nedostatočne suficientné orgány (pečeň, obličky), nie 
je riziko akumulácie. Tiaprid má nízku toxicitu. Pretože sa neviaže na bielkoviny, 
nehrozí ani velKé riziko pri predávkovaní, čo je u psychiatrických pacientov určité 
riziko (Peters a Faulds, 1994, Tiapridal, monografia, 2000). Dobrá znášanlivosť je aj 
vďaka odlišnostiam pri dopamínovom transportére. U alkoholikov je častejší subtyp 
DRD2E8 NA genotypu. Pacienti s alkoholovou závislosťou a s týmto genotypom to
lerujú dvojnásobné dávky tiapridu (Lucht a kol. , 2001 ). Z hradiska našej problemati
ky je aj vhodná 73 % okupancia receptorov D2 v striate in vivo podľa pozitrónovej 
emisnej tomografie (Leenders a kol., 1996). 

Prvý na možnost administrácie tiapridu pri liečbe alkoholizmu poukázal Ansoms 
(1976) na základe prvých klinických skúseností . 

Tiaprid pri alkoholickom abstinenčnom syndróme (AAS) 

S tiapridom sa realizovalo viacero dvojito slepých i otvorených štúdií. V nasle
dujúcom texte referujeme len o dvojito slepých randomizovaných, kontrolovaných 
štúdiách. Sú nám známe 4 takéto štúdie. Uvádzame ich prehľadne v tab. 2. 

Prvou z nich je francúzska štúdia (Renaudin a Lemant, 1981). Pri celkovom hod
notení tiaprid rovnako efektívne kontroloval príznaky AAS ako tetrabamát (látka 
odvodená od meprobamátu), avšak tetrabamát lepšie ovplyvňoval vegetatívnu 
symptomatológiu a plne zabránil vzniku epileptických paroxyzmov. V skupine lieče 

nej tiapridom sa v 6 prípadoch objavil solitárny epileptický záchvat. 
Podobne v ďalšej talianskej štúdii bol efekt tiapridu porovnateľný s karbamaze

pinom. Karbamazepin rýchlejšie účinkoval, mal výraznejší efekt na anxietu a za
braňoval vzniku delirantného stavu. Tiaprid bol účinnejší v položke vertigo 
(Agricola a kol., 1982). 

Ďalšie dve štúdie rozlične hodnotili tiaprid. V štúdii Murphyho a kol. (1983) bol 
tiaprid signifikantne lepší než za dvojito slepých podmienok porovnávaný klometia
zol. V štúdii Lepolu a kol. (1984) bol lepšie hodnotený chlórdieazepoxid než tiaprid . 
V oboch štúdiách sa nepozoroval rozvoj delíria tremens ani pri tiapride ani pri po
rovnávanej látke. 
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TabuIka 2. Porovnávacie dvojito-slepé štúdie s tiapridom pri AAS 

Práca Liek/dávka Počet Výsledky 
pacientov 

Renaudin a TIA< 600mg 30 TBM>TIA - potenie 
Lemant (1981), F TBM< 2,7 mg/21 dni 40 - tremor 

TIA 6x epi 
TBM Ox epi 

Agricola et al. TIA-200mgl7dní 27 TIA>CBZ- vertigo 
(1982), I CBZ-200mgl7 dní 28 CBZ> TIA-anxieta 

CBZ rýchlejší efekt 
CBZ žiadne DT 

Murphy et TIA- 250-800 mg/5dni 25 TIA=KLO agitácia 
aI (1983), UK KLO-1-2,6 g/5 dni 25 TIA>KLO vedomie 

apetít, GIT 
craving 
anxieta 
depresia 

TIA<KLO potenie 

Lepola et al. TIA- 200-400 mg/5 dni 24 CHDO 70% respond. 
(1984), Fínsko CHDO-50-100mg/5 dní 26 TIA 42% respond. 

Pozn : TIA- tiaprid, TBM- tetrabamát, CBZ-karbamazepin, KLO- klometiazol, 
CHDO- chlórdiazepoxid 

Celkový 
efekt 

TIA=TBM 

TIA=CBZ 

TIA>KLO 

CHDO>TIA 

Súhrnne možno povedať, že 2 zo 4 dvojito slepých štúdií hodnotili tiaprid rovna
ko ako porovnávané lieky (karbamazepin, tertrabamát), jedna štúdia favorizovala 
tiaprid (v porovnaní s klometiazolom, jedna favorizovala porovnávaný chlordiazepo
xid. Tiaprid dokázal zabráníť rozvoju delíria tremens, ale v jednej štúdii nedokázal 
zabrániť objaveníu sa epileptických paroxyzmov. 

Existuje jedna otvorená nemecká štúdia, ktorá v dvoch častiach (retrospektívna 
a prospektívna) sledovala efekt kombinácie tia pri du s karbamazepinom oproti mo
noterapii klometiazolom u pacientov s alkoholickým abstinenčným syndrómom. 
Kombináciu celkove užívalo 70 pacientov, kontrolný súbor liečený len klometiazo
lom bol rovnako veľký. Na 10. deň bol efekt liečby u oboch skupín rovnaký, avšak 
účinok kombinácie bol signifikantne rýchlejší. Kombináciou sa takisto podarilo 
lepšie zvládnuť abstinenčné symptómy (Franz a kol., 2001). 

Tiaprid u zábrane relapsu a udržania abstinencie 

Z dlhodobejšieho hľadiska je dôležité, či skúmaný liek u pacientov so závislosťou 
od alkoholu dokáže zabráníť relapsu pitia, alebo zníži počet tzv. prepitých dní za 
ure;ité obdobie, alebo zvýši podiel dní s abstinenciou. 

V tabuľke 3 prezentujeme štúdie, ktoré môžeme označiť za dlhodobejšie. 
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Tabuľka 3. Dlhodobé štúdie 

Práca Liek/dávka Počet Výsledky Celkový 
pacientov efekt 

Delamaire et al., TIA- 300mg/21 dní 20 Abstinencia 68 % TIA>PLA 
(1986), F PLA- 21 dní 20 48 % 

Bez liečby- 21 dní 20 56 % 

Shaw et al., TIA-300 mg/6 mes. 8 Prepité dni: TIA>PLA 
(1987),UK PLAl6 mes. 12 TIA 44- 22 

PLA 42 39 
Abstinenčné dní: 

TIA 36- 102 
PLA 40- 57 

Shaw et al., TIA-300mg/3 +3 mes. 24 Prepité dní: TIA>PLA 
(1994), UK PLAI 3 + 3 mes. 30 TIA 33,25- 9,17 

PLA 35,47 23,37 
Abstinenčné dni: 

TIA 17,90- 77,04 
PLA 23,84- 49,4 

Pozn.: TIA- tiaprid, PLA- placebo 

Prvá štúdia, ktorá poukázala na možnosť použitia tiapridu nielen pri detoxifiká
cii a zvládnutí abstinenčného syndrómu, bola štúdia z Pari ža. Išlo síce o dvojito sle
pú štúdiu, ale podávanie a sledovanie trvalo len 3 týždne. V skupine pacientov, ktori 
dostávali tiaprid sa vyskytlo najviac abstinujúcich. Rozdiel, iste i pre krátkosť sledo
vania a menší počet pacientov, nebol signifikantný. Avšak pokles symptómov pri po
rovnaní začiatku a konca sledovania bol pre skupinu pacientov liečených tiapridom 
signifikantný, ale nie v dvoch kontrolných skupinách (Delamaire a kol., 1986). 

V dvojito slepej britskej štúdii pacienti, ktori dostávali tiaprid, signifikantne me
nej pili a signifikantne viac abstinovali, než pacienti, ktori dostávali placebo. 
Vedľajším nálezom bolo zistenie, že tiaprid aj výborne ovplyvňoval anxióznu a de
presívnu symptomatológiu u detoxifikovaných alkoholikov (Shaw a kol., 1987). 

V štúdii Shawa a kol. (1994) sa za dvojito slepých podmienok podával tiaprid ale
bo placebo počas 3 mesiacov. Pacienti boli dalej sledovaní a monitorovaní ešte 3 me
siace. Signifikantne narástol pri aktívnej liečbe počet preabstinovaných dní a klesol 
počet dní, počas ktorých pacienti pili. Efekt bol výrazný už v 3. mesiaci a v 6. mesia
ci sa udržal. V skupine liečených tiapridom 54 % abstinovalo, len u 4 % sa stav ne
zlepšil. Kým v skupine, kde sa podávalo placebo, len 23 % abstinovalo, ale u 77 % 
sa stav nezmenil. 

Teda z troch prezentovaných štúdií v 2 štúdiách tiaprid signifikantne prispel 
k abstinencii v porovnaní s placebom a v jednej bol aspoň trend k zlepšeniu. 
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Tiaprid a nežiaduce účinky 

Nežiaduce účinky pri tiapride sú všeobecne nízke. V súbore pacientov liečených 

tiapridom (n = 3356, z toho čast pacientov liečených aj pre alkoholický abstinenčný 
syndróm) sa najčastejšie objavila xerostómia (5 %), extrapyramiídové symptómy 
(2,5 %), hypotenzia (1,7 %) a závraty (1,3 %,Peters a Faulds, 1994). 

Podla nemeckej naturalistickej štúdie bolo v roku 1993 až 1995 liečených tiapri
dom v Nemecku z 6 792 pacientov alkoholikov liečených tiapridom 305 pacientov 
(4 ,5 %), len u 97 sa vyskytli nejaké nežiaduce účinky (1,4 %). U týchto alkoholických 
pacientov to bola najčastej ši e agitácia (Gallhofer a kol. , 1996). 

Zaujímavá je kazuistika publikovaná v roku 2001. Podla nej tiapridom sa na
opak podarilo zvládnut perzi stujúci tremor u pacientky s chronífikovanou závis
lostou od alkoholu. Neefektívne boli všetky predchádzajúce terapeutické prístupy, 
až pri dávke tiapridu 3x100 mg vymizol velmi obtažujúci perzistujúci tremor, ktorý 
viedol k častým recidívam pitia (Jungbluth , 2001 ). 

Skúsenosti s tiapridom v Česku a na Slovensku 

Prvú štúdiu s tiapridom publikoval Nerad a kol. (1986) v našom časopise. Treba 
poznamenat, že publikovala sa v čase, keď sa publikovali prvé štúdie vo Francúzsku 
a Velkej Britá níi . Išlo o súbor 35 pacientov, ktorí za dvojito slepých podmienok 
dostávali buď tiaprid (17 pacientov) alebo klometiazol (18 pacientov). Diagnosticky 
išlo 28x o alkoholický abstinenčný syndróm, 7x už o rozvijajúce sa delírium tremens. 
Na hodnotenie stavu použili 25-položkový inventár. Tiaprid sa podával v priemernej 
dávke 720,7 mg, klometiazol v priemernej dávke 1995,6 mg. Dobrý efekt bol 
pozorovatelný už na 2. deň , ustupovali jadrové príznaky. Oba lieky sa významne vo 
svojom účinku nelíšili . 

Podobne z Brna sa publikovali skúsenosti s tiapridom u 5 pacientov závislých od 
benzodiazepinov (Novotná , 1995). Z Olomouca sa publikovali skúsenosti získané ot
voreným porovnaním tiapridu (N = 16) a klometiazolu (n = 26) u pacientov s alkoho
lickým abstinenčným syndrómom alebo počínajúcim delíriom tremens. Tiaprid bol 
podávaný v dávke 800 mg, klometiazol v dávke 2 400 mg/pro die. U pacientov 
liečených klometiazolom autorka pozorovala rýchlejší ústup symptomatológie 
(priemerne 2,6 dňa), než u pacientov liečených tiapridom (priemerne 4,1 dňa). Vyzd
vihla však možnost podávat tiaprid dlhší čas (Šmoldasová, 1996). 

Zo Slovenska prezentovala skúsenosti Nejdlová. Prezentovala na Prednej Hore 
súbor 30 pacientov liečených tiapridom v dávkach 100-600 mg pro die. 43 % označi
la ako výrazne zlepšených (podla CGI). Nepozorovali prakticky žiadne nežiaduce 
účinky. Poznamenala , že u časti pacientov, kde bolo vyššie riziko epileptických paro
xyzmov sa nepoužívala monoterapia, ale kombinácia s malými dávkami diazepamu 
(Nejdlová, 200 1). 

Dávkovanie 

Z prezentovaných štúdií a skúseností vyplýva, že dávkovanie tiapridu môže byt 
flexibilné podla symptomatológie a nozologického zatriedenia aktuálneho stavu. 
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Liek má aj dostatočnú terapeutickú šírku. Dávkovanie sa pohybuje od 200 až do 
1200 mg. 

Pri agitácii , agresivite u starších pacientov sa odporúča 200-300 mg, v období de
toxifikácie a na kupírovanie alkoholického abstinenčného syndrómu sa odporúča 
300 mg pro die, u pacientov s vyznačeným predelirantným stavom je dávkovanie 
v rozmedzí 400-1000mg, pri rozvinutom alkoholickom delíriu môžeme vystúpiť do 
1200 mg/deň (Tiapridal, monografia, 2000 a vyššie citované práce). 

Záver 

Zatiaľ nie je k dispozícii veľa štúdií, ale podľa citovaných dvojito-slepých štúdií, 
je možné formulovať niekoľko opatrných a kritických záverov: 

1. Tiaprid, zdá sa, že je vhodný na liečbu alkoholického abstinenčného syn
drómu. Tiaprid v jednej štúdii bol lepší ako klometiazol. V ďalších troch štúdiách 
bol jeho účinok porovatefný s kontrolnou terapiou (Ix klometiazol, Ix karbamaze
pin , Ix tetrabamát). V jednej štúdii bol jeho účinok vyhodnotený ako horší (štúdia 
s chlórdiazepoxidom). Jeho nevýhodou je chýbanie antiepiletického efektu, výhodou 
môže byť anxiolytický efekt a chýbanie adiktívneho potenciálu, čo umožňuje dlhodo
bejšie podávanie než je to možné pri porovnávaných preparátoch (napr. Peters 
a Faulds, 1994). 

2. Z prezentovaných 3 dlhodobých štúdií nie sú možné ďalekosiahle závery. Zdá 
sa však, že tiaprid znižuje počet "prepitých" dní a zvyšuje počet abstinenčných dní. 
Týmto štúdiám sa však vytýka, že nevenovali pozornosť cravingu - baženiu (napr. 
Swift, 1999; Hertling a kol., 2001 ). 

3. Doteraz prezentované domáce skúsenosti sú pozitívne. 
4. Nežiaduce účinky lieku nie sú závažné. Najčastejšie sa vyskytujú xerostómia, 

hypotenzia , závraty, prechodná sedácia. Extrapyramídové príznaky sú zriedkavé. 
Liek nemá závažné interakcie, nepopísali sa ani závažnejšie interakcie s alkoholom. 
Liek nemá adiktívny potenciál. 

5. V úvode sme položili otázku, kam by sa dal asi zaradiť tiaprid ako liek 
používaný v liečbe závislostí . Podľa doteraz známych informácií nejde o liek , ktorý 
by znižoval túžbu po alkohole. Nemá ani averzívne účinky (bod 1 a 2 v úvode 
spomínanej klasifikácie). Tiaprid je úspešne nápomocný pri redukcii abstinenčných 
príznakov a je použiteľný aj pri liečbe psychiatrických komplikácií (bod 3 a 4 v úvo
de spomínanej klasifikácie ). 
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