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Geldt voor: Volwassen patiënten met depressie 

Monster materiaal: Serum (stolbuis), plasma 

Afname tijdstip: Dalspiegel 

Bewaar condities: -20°C 

Interpretatie: Therapeutische conc: Mirtazapine: 30-80 µg/I 

Toxische conc: 

Inleiding 

Normale ratio N-desmethylmirtazapine /mirtazapine: 0,2-1,2

Mirtazapine: onbekend 

Laatst bijgewerkt: 

dinsdag 6 januari 2015 19:47:00 

Mirtazapine is geregistreerd voor de behandeling van episoden van ernstige depressie bij volwassenen. Het is een tetracyclisch antidepressivum 

afgeleid van mianserine (1 ). Mirtazapine grijpt centraal aan als een antagonist op de a2-autoreceptor waardoor de noradrenaline afgifte toeneemt. 

Noradrenaline kan vervolgens aangrijpen op de post-synaptische a1-receptor die de afgifte van serotonine stimuleert. Daarnaast wordt door sterke 

blokkade van de presynaptische inhiberende a2-heteroreceptoren de beschikbaarheid van serotonine verder vergroot (2). Het serotonerge effect van 

mirtazapine vindt vervolgens plaats via de 5-HT1 receptor. Daarnaast blokkeert mirtazapine direct de 5-HT 2 en 5-HT 3 receptoren. 

Mirtazapine tabletten bevatten zowel de S(+) als de R(-)enantiomeer. De S(+)enantiomeer is een patentere a2_antagonist dan de R(-)enantiomeer. Het 

omgekeerde is het geval voor de 5-HT3 receptor. De S(+)enantiomeer van mirtazapine zorgt waarschijnlijk voor het antidepressieve effect. De 

R(-)enantiomeer voorkomt, door het blokkeren van de 5-HT 3 receptor, een aantal bijwerkingen zoals misselijkheid. De R(-)enantiomeer is ook 

geassocieerd met het effect van mirtazapine op de hartfrequentie en bloeddruk. De metaboliet, N-desmethylmirtazapine (NDM), bindt voornamelijk aan 

de 5-HT1 receptor. NDM levert een bijdrage van 5-10% aan het effect ten opzichte van mirtazapine en levert daarmee geen klinisch relevante bijdrage 

(2). 

DoseringsrichUijnen 

Volwassenen: aanvankelijk wordt er gestart met 15-30 mg per dag, zo nodig verhogen tot 45 mg per dag, bij voorkeur in 1 dosis 's avonds, of in 2 

doses 's morgens en 's avonds waarbij de hogere dosis 's avonds wordt ingenomen. Mirtazapine begint over het algemeen na 1 tot 2 weken te werken. 

De respons zal bij behandeling met een doorgaans adequate dosering in de loop van 2 tot 4 weken inzetten (1 ). Mirtazapine wordt ook vaak gekozen 

als additief antidepressivum wanneer andere antidepressiva als monotherapie onvoldoende effect hebben. Dit vanwege een ander 

werkingsmechanisme ten opzichte van de SSRl's en TCA's (17). 

Naast de werking als antidepressivum wordt mirtazapine ook gebruikt om de slaap te bevorderen. Dit effect treedt al op bij lage doseringen (3,4). 

Bij nierfunctie stoornissen is er geen aanpassing van de dosering noodzakelijk (1 ). Het wordt aanbevolen de behandeling met mirtazapine geleidelijk af 

te bouwen om onttrekkingverschijnselen te voorkomen (1 ). 

Kinderen: mirtazapinedient niet gebruikt te worden bij kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar, omdat de werkzaamheid niet is aangetoond in 

twee kortdurende klinische studies en vanwege veiligheidsredenen (5). 

Referentiewaarden 



Spiegelafname 

Idealiter wordt er een dal spiegel afgenomen (12 of 24 uur na de gift). De eerste spiegel kan na circa 1 week een constante dosering worden 

afgenomen (6,7,8). Het wordt aanbevolen de monsters in te vriezen bij -20°C indien analyse niet direct plaatsvindt. Mirtazapine in plasma is stabiel 

gedurende 1 jaar in de koelkast en 6 uur op kamer temperatuur. (8, 15, 16). 

Interpretatie resultaten 

De AGNP Consensus Guidelines for Therapeutic Drug Monitoring in Psychiatry adviseert mirtazapine streefwaarden tussen de 30 en 80 µg/I (7). Dit is 

onder andere gebaseerd op een onderzoek van Grasmader et al. Hieruit bleek dat het percentage responders significant hoger was bij patiënten met 

een plasmaconcentratie > 30 µg/I dan bij patiënten met lagere plasma concentraties (9). 

Er is een positieve relatie tussen de effectiviteit van mirtazapine en plasma concentraties (7, 9). 

De inter-individuele variatie van mirtazapine, NOM en de NDM/mirtazapine ratio is groot, de CV is respectievelijk 38%, 33% en 36%. De intra

individuele variatie is echter ook hoog, de CV is 20% voor alle variabelen. Ouderen (>65 jaar) hadden gemiddeld hogere spiegels dan jongeren (10). 

Rokers hadden significant lagere plasma concentraties van S(+)mirtazapine en R(-)NDM (6). Significant lagere NOM concentraties en lagere 

NDM/mirtazapine ratios zijn gevonden bij patiënten die last hadden van bijwerkingen vergeleken met patiënten bij wie geen bijwerkingen optraden. 

Hierbij zijn vooral gewichtstoename, duizeligheid en droge mond gerapporteerd (10, 11 ). 

De serum concentratie in relatie met de dagelijkse dosering kan worden weergegeven met de dose corrected concentration (C/D). De CID van 

mirtazapine en NOM was significant hoger in vrouwen dan in mannen. Dit betekent dat vrouwen een lagere dagelijkse dosering nodig hebben dan 

mannen voor een zelfde serum concentratie. Dit is mogelijk te wijten aan een lager lichaamsgewicht en lager distributie volume. Ook hadden vrouwen 

een hogere ratio NDM/mirtazapine. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat mirtazapine voor een groot deel door CYP3A4 wordt gemetaboliseerd tot 

NOM. CYP3A4 wordt sterker tot expressie gebracht bij vrouwen dan bij mannen (11, 10). 

Er wordt geadviseerd te doseren op klinisch effect. TOM kan echter nuttig zijn bij onvoldoende respons op een normale dosering, om toxiciteit of 

bijwerkingen te voorkomen, bij patiënten met nier en of leverfunctie stoornissen, bij geneesmiddel interacties, bij een onverklaard verminderd effect of 

toename van toxiciteit en bij patiënten die zijn gestopt of gaan stoppen met roken (ivm met CYP1A2 inductie). Daarnaast kan de spiegel ook informatie 

geven over de therapietrouw (7). 

NOM levert geen klinisch relevante bijdrage echter het meten van NOM kan toch zinvol zijn om therapietrouw te monitoren, informatie te krijgen of 

bloedafname op het juiste moment heeft plaatsgevonden, om geneesmiddel interacties te meten of om een afwijkend metabolisme op te sporen. 

Bij de toepassing van mirtazapine om de slaap te bevorderen worden lagere doseringen toegepast dan bij de behandeling van depressie. Bij de 

toepassing van mirtazapine als combinatie therapie (met ander antidepressivum) worden vergelijkbare doseringen toegepast als bij monotherapie. 

Toxiciteit 

Over het algemeen verloopt een intoxicatie met mirtazapine zeer mild. Overlijden ten gevolge van een overdosis mirtazapine is zeer zeldzaam. De 

klinische verschijnselen bestaan met name uit slaperigheid/somnolentie, hypertensie en tachycardieën (14). 

Achtergrondinformatie 

Na orale toediening vindt er snel absorptie plaats. De Cmax wordt na 1 tot 3 uur bereikt. De steady-state van mirtazapine wordt na 4 dagen bereikt. Bij 

ouderen is dit na 6 dagen. De gemiddelde biologische beschikbaarheid is 50%. Dit is bijna geheel te wijten aan een groot first pass effect. 

De belangrijkste bio-tranformatie routes zijn demethylatie en oxidatie die worden gevolgd door conjugatie. Mirtazapine gaat via CYP3A4 naar N

desmethylmirtazapine en mirtazapine-N-oxide. 8-hydroxymirtazapine wordt door CYP2D6 en deels door CYP1A2 gevormd. CYP1A2 gaat een 

belangrijkere rol spelen als de dosering wordt verhoogd. CYP2B6 speelt ook een mogelijke rol in de bio-transformatie van mirtazapine (11 ). 

Excretie vindt voornamelijk plaats via de urine (75%), het overige gaat via de feces. Het percentage mirtazapine dat onveranderd wordt uitgescheiden 

is kleiner dan 4% (12). 

Binnen de concentratierange van 15 tot 80 µg/1 is de kinetiek van mirtazapine lineair (1,5). 

Farmacogenetica 

Dalspiegels van S(+)mirtazapine blijken significant verhoogd te zijn bij patiënten die PM en IM zijn voor het CYP2D6 genotype (6, 13). Daarnaast was 

de concentratie van de metaboliet S(+)NDM hoger bij PM dan bij EM. 

Echter is in een studie van Sirot et al. een significante beïnvloeding door CYP2D6 genotype enkel gevonden bij NOM. Dit leidde niet tot het optreden 

van meer bijwerkingen of een veranderde klinische respons. Ook de kennisbank meldt dat een afwijkend CYP2D6 metabolisme niet leidt tot klinisch 

relevante veranderingen in de mirtazapine concentratie (1,2). Bij patiënten met het genotype CYP2B6 *6/*6 is er wel een significante reductie in de 

HAM□ (Hammilton Depression Rating Scale) score waargenomen (dus een hoger klinisch effect) (2). Sirot et al bevestigen dat rokers een lagere 

mirtazapine spiegel hadden dan niet-rokers. Alleen bij niet-rokers was de serumconcentratie afhankelijk van CYP2D6 genotype. De verhoogde 

CYP1A2 activiteit bij rokers lijkt de invloed van CYP2D6 te maskeren (2). 

Metabole route van mirtazapine (2). 
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Afname mirtazapine: de plasmaconcentratie kan dalen door CVP-inductoren, zoals bosentan, carbamazepine, fenobarbital, fenytoïne, primidon, 

rifabutine en rifampicine, roken (1). 

Toename mirtazapine: de plasmaconcentratie kan stijgen door fluvoxamine ( 1 ). 

PK parameters 

F(%) Cl (ml/min) V (11kg) T1/2 (h) Eiwitbinding (%) T max (h) 

Mirtazapine 50 455-945 1,5-5 20-40 85 2 

Populatiemodellen 
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