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Η Μιρταζαπίνη ανήκει στην κατηγορία των αντικαταθλιπτικών NASSA.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΣΚΟΠΟΣ
Η Μιρταζαπίνη είναι ένα αντικαταθλιπτικό που ο μηχανισμός δράσης του, 
λαμβάνει χώρα μέσα α2 αδρενεργικών υποδοχέων και δρα τόσο στο 
νοραδρενεργικό όσο και στο σεροτονινεργικό σύστημα της κατάθλιψης (NASSA). 
Σκοπός του παρόντος πονήματος να αποδειχθεί η αντιαυτοκτονική δράση της.



ΜΕΘΟΔΟΣ

Επιλέχθηκαν 80 ασθενείς (n=80), τόσο από τα Εξωτερικά Ιατρεία όσο και από τη 
Μονάδα Νοσηλείας του Γ.Ν. Νέας Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο»-Πατησίων. Εξ 
αυτών οι 50 (n=50) ήσαν γυναίκες και οι 30 (n=30) άνδρες, με κύριο 
χαρακτηριστικό γνώρισμα τον ενεργό αυτοκτονικό ιδεασμό. Σε όλους τους 
ανωτέρω δόθηκε η Αυτοκτονική Κλίμακα του Beck και όλοι ανεξαιρέτως έλαβαν 
μονοθεραπεία με Μιρταζαπίνη από 45-120mg.



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Από τους ανωτέρω ασθενείς, οι 70 (n=70, ποσοστό 87,5%), εκ των οποίων 50 
(n=50) ήσαν γυναίκες και οι 20 (n=20) ήσαν άνδρες, παρουσίασαν σαφή μείωση 
της Κλίμακας Αυτοκτονικότητας του Beck μετά από 30 και 45 ημέρες θεραπείας. Οι 
10 (n=10, ποσοστό 12,5%) που δεν απάντησαν στη θεραπεία με Μιρταζαπίνη, 
χρειάσθηκε να λάβουν και άλλο αντικαταθλιπτικό, και ορισμένοι έλαβαν και Λίθιο.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Με βάση τα ανωτέρω αποτελέσματα η Μιρταζαπίνη είναι αντικαταθλιπτικό με 
ξεχωριστό μηχανισμό δράσης και αντιαυτοκτονικός παράγοντας.
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