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Liečba depresie mirtazapínom

L.Vavrušová, M.Koníková

Súhrn

V klinickej štúdii, do ktorej bolo primárne zaradených 35 pacientov, autorky zisťovali účinnosť a znášanlivosť
mirtazapínu, nového noradrenergického a špecificky serotonínergického antidepresíva (NaSSA). 8 pacientov
bolo zo štúdie vyradených. Zostávajúcim 27 pacientom sa psychický stav pri liečbe mirtazapínom zlepšil.
Hodnotenie psychického stavu sa robilo pomocou škál HAMD a SDS. Podľa CGI škály bolo po 6. týždňoch
liečby 18 pacientov hodnotených ako bez príznakov depresie, sedem pacientov malo hraničné známky a dvaja
pacienti mali mierne známky depresívnej poruchy. Mirtazapín sa ukázal ako účinné a bezpečné antidepresí-
vum (obr. 3, tab. 3, lit. 8).
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Priemerné riziko vzniku depresie sa počas života jedinca
podľa epidemiologických štúdií odhaduje na 4–12% u mužov
a 12–26% u žien (Angst, 1992). Polovica pacientov s rozpoz-
nateľnou depresiou nie je podchytená lekármi. A tí pacienti,
u ktorých je depresia správne diagnostikovaná, buď často ne-
dostanú zodpovedajúce dávky antidepresíva, alebo sú liečení
príliš krátko (Lépine, 1997).
Depresia sa stále častejšie charakterizuje ako rekurentná

porucha s rôznymi dĺžkami cyklov. Takáto porucha si vy-
žaduje dlhodobú liečbu. Podľa epidemiologických údajov sa
depresia vyskytuje opakovane u 75–80% pacientov. Ako uká-
zala prospektívna, 11-ročná štúdia zameraná na sledovanie
depresívnych pacientov, u 78% z týchto pacientov sa vy-
skytla aspoň jedna rekurencia (t.j. nová epizóda) depresie
a 19% pacientov malo štyri ďalšie epizódy depresie (Angst,
1992).
V priebehu niekoľkých prvých mesiacov, po zjavnom odoz-

není akútnej epizódy depresie, dochádza naviac u vysokého
percenta pacientov k relapsu (včasný návrat depresívnych
príznakov). Analýza placebom kontrolovaných štúdií uká-
zala, že ak došlo k vysadeniu antidepresíva behom prvých
4 mesiacov po odoznení akútnej epizódy, výskyt relapsu sa
zistil u 44% pacientov (Frank, 1991).
Klasické antidepresíva, konkrétne tricyklické antidepre-

síva a inhibítory monoaminoxidázy, majú viac mechanizmov
účinku, ale na antidepresívnom pôsobení sa zúčastňujú len
tie, ktoré vedú k zvýšeniu dostupnosti serotonínu (5-HT)
a noradrenalínu (NA). Ich ostatné účinky – napríklad: an-
ticholínergické – sú zodpovedné za vedľajšie účinky. Daný
profil viacerých receptorových ovplyvnení dostal pomerne
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hanlivé označenie
”
špinavé lieky“ (z anlického

”
dirty drugs“)

a mal sa tým vyjadriť rozdiel medzi tzv. lepšími liekmi,

”
riadenými strelami“ (z anglického

”
smart bombs“), ktorých

cieľom je len jeden druh receptorov. A tak klasické antidepre-
síva nahradili inhibítory spätného vychytávania serotonínu,
známe pod skratkou SSRI, ktoré v podstate ovplyvňujú je-
den neurotransmiter – serotonín (Stahl, 1997).

Obrázok 1. Chemický vzorec mirtazapínu

Mirtazapín (obr. 1) je tetracyklické antidepresívum,
štrukturálne blízko príbuzné (azaanalóg) mianserínu. Jeho
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štruktúra nie je príbuzná štruktúre tricyklických antidep-
resív (TCA), inhibítorov monoaminooxidázy (IMAO), ani
selektívnych inhibítorov spätného vychytávania serotonínu
(SSRI). Jeho väzobný profil charakterizujú antagonizácia
presynaptických 2-adrenergických autoreceptorov a hetero-
receptorov a blokáda postsynaptických serotonínových 5-
HT2- a 5-HT3-receptorov. Výsledkom je potenciácia norad-
renergickej a serotoninergickej (cestou 5-HT1A) neurotrans-
misie. Mirtazapín neovplyvňuje spätné vychytávanie norad-
renalínu a serotonínu, má nízku afinitu k centrálnym aj
periférnym dopamínergickým, cholínergickým a muskaríno-
vým receptorom, ale pomerne silno sa viaže na centrálne
aj periférne histamínové H1-receptory (Holm a Markham,
1999). Tento zosilnený mechanizmus noradrenergickej a se-
rotonergickej transmisie naznačuje, že by mohol mať mirta-
zapín rýchlejší nástup účinku ako inhibítory spätného vy-
chytávania serotonínu (SSRI). Tento predpoklad sa potvrdil
v experimentálnych modeloch aj hneď v prvých porovnáva-
cích štúdiách s citalopramom, paroxetínom a fluoxetínom.
Blokáda receptorov 5-HT2 a 5-HT3 je základom pre anxi-
olytické účinky a zlepšenie kvality a architektúry spánku.
Nižší výskyt nežiadúcich účinkov typických pre SSRI (agi-
tovanosť, nekľud, sexuálne dysfunkcie, nauzea, bolesť hlavy)
má pravdepodobne tiež pozadie v blokáde týchto subtypov
serotonínových receptorov (Pinder, 1997) (tab. 1, 2).

Tabuľka 1. Afinita antidepresív k histamínovým H1, muskarí-

novým a 1-adrenegickým receptorom

Antide- histamínové Receptory
presívum H1 muskarínové 1-adrenergické

mirtazapín ++ – –

venlafaxín – – ++

SSRI – – –

TCA + ++ +

Poznámka: podľa Westenberga (1999)

Niektoré novšie antidepresíva však popierajú to, že by bol
kombinovaný mechanizmus nežiadúci. Mirtazapín má viac
mechanizmov účinkov a napriek tomu vedie k redukcii ne-
žiadúcich vedľajších účinkov. Zvyšuje dostupnosť serotonínu
ako SSRI. Anxietu, sexuálne poruchy a poruchy spánku,
ktoré vznikajú v dôsledku stimulácie 5-HT2-receptorov, pri
liečbe SSRI nepozorujeme, nakoľko mirtazapín je antagonis-
tom 5-HT2-receptorov. Ďalej pri liečbe SSRI sa stretávame
s nauzeou (je podmienená stimuláciou 5-HT3-receptorov),
ale pri liečbe mirtazapínom nevzniká, nakoľko aj na 5-HT3-
receptor pôsobí mirtazapín antagonisticky.

Nové antidepresíva majú menej nežiadúcich vedľajších
účinkov, v niektorých prípadoch sú dokonca účinnejšie,
najmä pri ťažkých a farmakorezistentných depresiách.

Mirtazapín je novšie anidepresívum s novým mechaniz-
mom účinku. Mirtazapín má duálny mechanizmus účinku,
zvyšuje v mozgu hladinu serotonínu aj noradrenalínu. Tento
duálny mechanizmus účinku sa prejavuje už od začiatku dáv-
kovania. Porobný účinok majú inhibítory spätného vychytá-
vania serotonínu a noradrenalínu (SNRI), ale až vo vyšších
dávkach (Westenberg, 1999).
Miratazapín má pri odporučenom dávkovaní 15–40 mg li-

neárnu farmakokinetiku. Po per orálnom podaní sa vstre-
báva s biologickou dostupnosťou 50%, maximálnu plaz-
matickú koncentráciu dosahuje behom 2 hodín (Delbres-
sine a spol., 1998). Rovnovážna plazmatická koncentrácia
sa ustáli po piatich dňoch liečby.
Mirtazapín sa extenzívne biotransformuje cestou hepatál-

neho cytochrómu P-450. Podieha demetylácii (pôsobením
CYP 3A4), hydroxyláciou (pôsobením CYP 2D6 a CYP
1A2) a potom je konjugovaný kyselinou glukuronovou. Neak-
tívne metabolity sa vylučujú z 85% obličkami, zvyšok stoli-
cou. Biologický polčas eliminácie mirtazapínu (20–40) hodín
umožňuje podávanie lieku v jednej dennej dávke.
Vek, pohlavie a ani súčasný príjem potravy neovplyvňujú

významne farmakokinetické vlastnosti mirtazapínu. U pa-
cientov s poškodením heparu a s miernou renálnou insufi-
cienciou dochádza k poklesu clearence mirtazapínu o 30%,
u pacientov s ťažkou renálnou insuficienciou o 50% a vzľa-
dom na to treba prispôsobiť dávkovanie. V štúdiách in vitro
aj in vivo nebolo zistené ovplyvnenie biotransformácie liečiv
degradovaných izoenzýmami CYP 1A2, 3A4, a 2D6 – vrá-
tane tricyklických antidepresív a SSRI (Holm a Markham,
1999).
Na Psychiatrickej klinike SZU sme sledovali účinnosť

a znášanlivosť mirtazapínu v liečbe depresívnych epizód
(F32, F33).

Metodika

Do klinického sledovania liečby mirtazapínom sme zaradili
35 paciientov s diagnózou Depresívnej epizódy (F32) a Re-
kurentnej depresívnej poruchy (F33), stredne ťažkej a ťažkej.
Charakteristika súboru. Sledovaný súbor tvorilo 7 mužov,

priemerný vek 43 (8) rokov, a 29 žien, priemerný vek 48 (12)
rokov. Depresívna epizóda stredne ťažká bola u 4 pacientov,
depresívna epizóda ťažká u 2 pacientov, rekurentná depresia
stredne ťažká u 16 pacientov a rekurentná depresia ťažká u 5
pacientov. Charakteristika depresívnych epizód – zaregistro-
vali sme 3 predchádzajúce epizódy, trvanie súčasnej epizódy
bolo 4 týždne (1–2).
Pacienti zaradení do štúdie prešli skríningom – anamnéza,

fyzikálne vyšetrenie, TK, P, hmotnosť, laboratórne vyšetre-
nia, (pacientky aj tehotenský test) a boli vyhodnotení Ha-
miltonovou škálou depresie (HAMD), Montgomeryho a As-
bergovej škálou na posúdenie depresie (MADRS), škálou na
posúdenie celkového klinického dojmu (CGI) a samoposu-
dzovacou škálou depresie (SDS). Skríningová fáza trvala 1
až 7 dní a potom nasledoval začiatok štúdie. Uvedeným šká-
lami boli pacienti posudzovaní 7., 14., 21., 28., a 42. deň
a podľa toho, či chcel pacient pokračovať, aj 84., 126. a 168.
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Obrázok 2. Zmena skóre HAMD pri liečbe mirtazapínom

Tabuľka 2. Vedľajšie účinky vznikajúce pri stimulácii neurotransmiterových systémov

Neurotransmiter Vedľajšie účinky

5-HT - celkovo nauzea, migréna, gastrointestinálne ťažkosti,

sexuálne poruchy

Noradrenalín tachykardia, tremor, potenciácia účinku

sympatomimetík

5-HT receptory

5-HT1 hyporexia

5-HT2 chvenie, nervozita, insomnia, sexuálne poruchy

5-HT3 nauzea, vomitus

Histamín H1 sedácia, priberanie na hmotnosti

Muskarínový systém xerostómia, neostré videnie, zmätenosť (u starších

osôb), obstipácia, tachykardia, retencia moča

1-adrenergický systém posturálna hypotenzia, reflexná tachykardia,

potenciácia účinku antihypertenzív, ospalosť, závraty

Poznámka: podľa Westenberga (1999)
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Obrázok 3. Zmena skóre SDS pri liečbe mirtazapínom

deň (táto pokračujúca fáza štúdia nie je predmetom teraj-
šieho hodnotenia). Pri predčasnom vyradení pacienta a na
konci štúdie sa pacientovi zopakovali laboratórne vyšetrenia.
Pri všetkých kontrolách sa sledovali vitálne funkcie (TK, P,
TT) a hmotnosť.
Dávky sa podávali podľa dopredu stanovenej schémy: za-

čínali sme s podávaním 15 mg mirtazapínu v prvý deň, od
druhého po tretí deň sa dávka pohybovala na dávke 30 mg
a ďalej sa pokračovalo v dávke 45 mg pro die.
Ako prídatná liečba bol povolený oxazepam v indikácii

anxiolytika a hypnotika.
Zo sledovania bolo pred koncom 6. týždňa vyradených 8

pacientov. Do prezentovanej práce sme spracovali zostávajú-
cich 27 pacientov, ktorí ukončili celých 6 týždňov sledovania.

Výsledky

Do štúdie bolo zaradených 35 pacientov, z ktorých bolo 8
vyradených v priebehu sledovania. Sledovanie ukončilo 27
pacientov, ktorých prezentujeme v predloženej práci.
Dôvody predčasného vyradenia zo štúdie boli tieto: zlep-

šenie stavu (3 pacienti), vedľajšie účinky (3 pacienti) a ne-
žiadúca udalosť (2 pacienti). Zhoršenie zdravotného stavu sa
nevyskytlo ani v jednom prípade.
Zmenu skóre HAMD pri liečbe mirtazapínom prezentu-

jeme na obrázku 2, zmenu skóre SDS pri liečbe mirtazapí-
nom na obrázku 3. Zmeny podľa CGI pri liečbe mirtazapí-
nom uvádzame v tabuľke 3.

Tabuľka 3. Zmena podľa CGI pri liečbe mirtazapínom

Závažnosť na začiatku po 6. týždňoch
liečby liečby

Normálny 0 18

Hraničné známky 0 7

Mierne príznaky 0 2

Stredne silné príznaky 13 0

Zreteľne chorý 12 0

Silné príznaky ochorenia 2 0

Extrémne príznaky 0 0

Záver

V klinickej štúdii realizovanej na Psychiatrickej klinike SZU
sme zisťovali účinnosť a znášanlivosť mirtazapínu, nového
noradrenergického a špecificky serotonergického antidepre-
síva (NaSSA).
Do štúdie sme pôvodne zaradili 35 pacientov. 8 pacien-

tov bolo zo štúdie vyradených (3 pacienti pre nelepšenie sa
psychického stavu, 3 pre vedľajšie účinky – somnolenciu, a 2
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pre nežiadúce udalosti – z toho jeden pre suchosť v ústach
a jeden pre útlm).
Ostaným pacientom (n=27) sa psychický stav pri liečbe

mirtazapínom zlepšil. Nástup účinku mirtazapínu sme pozo-
rovali pri 1. aj pri 2. hodnotení psychického stavu pomocou
škál HAMD a SDS. Podľa CGI škály po 6. týždňoch liečby
bolo 18 pacientov hodnotených ako bez príznakov depresie,
7 pacientov malo hraničné známky a 2 pacienti mali mierne
známky depresívnej poruchy.
Počas celého sledovania sme nezistili výkyvy v sledova-

ných vitálnych parametroch. K zvýšeniu hmotnosti po 6.
týždňoch štúdie došlo u 5 pacientov – nebol to dôvod k pre-
rušeniu liečby (nárast hmotnosti sa pohyboval v rozmedzí
od 3–5 kg).
Mirtazapín sa v našom sledovaní ukázal ako účinné a bez-

pečné antidepresívum.
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