Majeure depressie
• Gedurende minimaal twee weken, bijna dagelijks ten
minste 5 symptomen :
- Sombere stemming !!!
- Verlies van interesse of plezier !!!
- Gevoelens van waardeloosheid of schuld
- Suïcidale gedachten of pogingen
- Besluiteloosheid of concentratieproblemen
- Agitatie of remming
- Vermoeidheid of energieverlies
- Doorslaapstoornissen
- Verandering van eetlust of gewicht
• Hamilton depressie schaal : ernst

Back to basics
Centraal zenuwstelsel
Antidepressiva
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Monoamine-theorie van depressie

Pathofysiologie van depressie

• Functioneel deficiënte monoaminerge (NA en/of 5-HT)
transmissie in de hersenen

• Monoaminehypothese

- Niet langer houdbaar als verklaring voor depressie
- Toch succesvolle therapeutische benadering
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Behandeling van depressieve
stemmingsstoornissen
• Psychotherapie
- Aandacht voor relationele context
- Invoelend begrijpen
- Luisteren

• Farmacotherapie
-

Normaliseren van stemming, interesseverlies, schuldgevoelens
Werking pas na 4 weken ↔ nevenwerkingen na enkele uren
Recent vragen bij doeltreffendheid van antidepressiva
Ernst van de depressie bij aanvang Æ invloed op resultaat
Het placebo-effect is groot

• Integratie
Andere : elektroconvulsietherapie, lichttherapie
6
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Antidepressiva
• Monoamine-heropnameremmers
-

Antidepressiva
• Monoamine-heropnameremmers

Tricyclische antidepressiva (TCA)
Selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI)
Serotonine (en noradrenaline) heropnameremmer : venlafaxine (Efexor)
Selectieve noradrenaline heropnameremmer : reboxetine (Edronax)
Serotonine en noradrenaline heropnameremmers

-

Tricyclische antidepressiva (TCA)
Selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI)
Serotonine (en noradrenaline) heropnameremmer : venlafaxine (Efexor)
Selectieve noradrenaline heropnameremmer : reboxetine (Edronax)
Serotonine en noradrenaline heropnameremmers

• Duloxetine (Cymbalta)
• Bupropion (Wellbutrin)

• Duloxetine (Cymbalta)
• Bupropion (Wellbutrin)

• MAO-(A)-remmers
• Receptorantagonisten

• MAO-(A)-remmers
• Receptorantagonisten

• Mirtazapine (Remergon)
• Trazodon (Trazolan)

• Mirtazapine (Remergon)
• Trazodon (Trazolan)

• Andere

• Andere
8

TCA - Indicaties
• Depressie
• Paniekstoornis
- Imipramine, clomipramine
• Obsessieve-compulsieve stoornis
- Clomipramine
• Enuresis nocturna (kinderen > 6 jaar) (anticholinerg)
- Amitriptyline, imipramine
- Cave : intoxicatie
• Chronische pijn
- Neuropathische pijn : amitriptyline 75-150 mg/dag
- Pijn door zenuwcompressie t.g.v. tumor
• Profylactische behandeling van migraine
- Amitriptyline 25-75 mg
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Tricyclische antidepressiva (TCA)
Tertiaire aminen

Secundaire aminen

Amitriptyline (Redomex,
Tryptizol)**

Nortriptyline (Nortrilen)

Clomipramine (Anafranil)
Dosulepine (Prothiaden)*
Doxepine (Sinequan)*
Imipramine (Tofranil)
Trimipramine (Surmontil)*
*sedatiefÆ keuze!
Verwante verbindingen Maprotiline (Ludiomil)*
Melitracen + antipsychoticum (Deanxit) : ‘s morgens, evt. ‘s middags, niet ‘s avonds
10
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TCA

TCA
Tertiaire amines

12

metabolisatie

Secundaire amines

Vb.
imipramine
amitriptyline

Vb.
desipramine
nortriptyline

Remming heropname 5-HT

Remming heropname NA
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Antidepressiva

Werkingsmechanisme TCA

• Farmacologisch effect : onmiddellijk
• Therapeutisch effect : pas na tenminste 2
weken
Æ secundaire adaptieve veranderingen:
downregulatie van ß, α2 en 5-HT-receptoren

16
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TCA
Nevenwerkingen

Antidepressiva
mechanisme van het vertraagd therapeutisch effect

Blokkeren (tert. > sec.) :
• α-receptoren
– orthostatische hypotensie

• M-receptoren
– droge mond, troebel zicht, obstipatie, urineretentie

• H1-receptoren
– sedatie

Cave : acute overdosering !!!
– Hartritmestoornissen, verwardheid, manie
18
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TCA: Nevenwerkingen- SAR

• Parasympathicolytische effecten
- Cave centrale nevenwerkingen bij ouderen !
- Verminderde therapietrouw
• Anti-noradrenerge werking
- Cave : ouderen Æ vallen
- Minste kans met nortriptyline
• Hartgeleidingsstoornissen
• Anti-histaminerg Æ sedatie (tert. amines): cave rijvaardigheid (CI
101)
• Verlaging van de convulsiedrempel (cave maprotiline!,
clomipramine)
• Bij plots staken : onttrekkingsverschijnselen

TCA

α -blokker

M-antagonist

TCA - Nevenwerkingen

H1-antagonist
20
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TCA - Interacties

TCA – Contra-indicaties
•
•
•
•

• Metabolisatie TCA:

Recent myocardinfarct !!!
Hartritme- en geleidingsstoornissen
Angina pectoris (CI 011)
Hartfalen (CI 014)

- TCA: hydroxylering door CYP2D6
- TCA: N-demethylering van tert. amines door CYP1A2, CYP3A4, CYP2C19

• CYP2D6 remmers: Æ plasmaconcentratie TCA↑
-

• Nauwe kamerhoekglaucoom
• Prostaathyperplasie (CI 024)
• Epilepsie (CI 002): aanvalsdrempel ↓
- TCA, mianserine > SSRI, mirtazapine, MAO-I

SSRI: fluoxetine, paroxetine (IA 096)
Amfebutamon = bupropion (Zyban, Wellbutrin) (IA 170)
Kinidine, propafenon (Rytmonorm) (IA 222)
Terbinafine (Lamisil) (IA 169)
Ritonavir (Norvir) (IA 222)

• Cimetidine > 400 mg/dag (IA 119)
• Enzyminductoren (IA 205), inclusief Sint-Janskruid (IA 259)
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TCA - Interacties
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TCA - Interacties
• Sympathicomimetica (IA 075)

• MAO-remmer : niet gelijktijdig ! (IA 155)

- Direct werkende (bv. adrenaline) : effect ↑
- Indirect werkende (bv. efedrine, amfetamine) : respons ↓

- TCA Æ MAO-remmer : interval van 1 week
- MAO-remmer Æ TCA :
interval van 2 weken
voor moclobemide 2 dagen

Cave:
- Serotoninesyndroom
- Sterke sympatische reactie

24
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TCA - Interacties
• Clonidine (Catapressan; niet als Dixarit) (IA 019)
- TCA blokkeren de opname van clonidine in cerebrale neuronen
- TCA desensitiseren de centrale presynaptische α2-receptoren

Voorschrift voor man van 46 jaar
R/ Redomex (amitryptiline)
R/ Catapressan 150 mcg (clonidine)
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TCA - Interacties

TCA bij ouderen
•
•
•
•

Voorzichtigheid !
Veranderde kinetiek
Bijzonder gevoelig voor anticholinerge nevenwerkingen
Dementie, cardiovasculaire aandoeningen kunnen
worden verergerd
• Risico op vallen, heupfractuur ↑

• Cholinesteraseremmers (IA 240)
• Pilocarpine (IA 180)
• Alcohol : Ademhaling ↓

• Voorkeur : nortriptyline
• Start : ½ van de normale aanvangsdosis; langzamer
insluipen
• Effect pas te beoordelen na min. 6 weken
28
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TCA - Intoxicatie

Antidepressiva
• Monoamine-heropnameremmers

• Accidenteel of intentioneel
• Epileptische insulten, coma, hypotensie,
hartritmestoornissen, respiratoire depressie
• 1 x 2 gram bij volwassene kan fataal zijn
- Cave : b.v. Redomex 25 mg, 100 dragees
Tofranil 25 mg, 200 dragees

-

Tricyclische antidepressiva (TCA)
Selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI)
Serotonine (en noradrenaline) heropnameremmer : venlafaxine (Efexor)
Selectieve noradrenaline heropnameremmer : reboxetine (Edronax)
Serotonine en noradrenaline heropnameremmers
• Duloxetine (Cymbalta)
• Bupropion (Wellbutrin)

• MAO-(A)-remmers
• Receptorantagonisten

• Altijd patiënt naar INZO

• Mirtazapine (Remergon)
• Trazodon (Trazolan)

• Andere
30
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Selectieve serotonineheropnameremmers
(SSRI)
•
•
•
•
•

Werkingsmechanisme SSRI

Fluoxetine (Prozac)
Paroxetine (Seroxat, Aropax)
Fluvoxamine (Floxyfral)
Sertraline (Serlain)
Citalopram (Cipramil) – Escitalopram (Sipralexa)

• Venlafaxine (Efexor) in lage dosering

32
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SSRI - Indicaties

SSRI

•
•
•
•

Depressie
Paniekstoornis
Sociale fobie (paroxetine, fluvoxamine)
Obsessieve-compulsive stoornis (hogere
dosis !) (paroxetine, fluvoxamine,
sertraline, fluoxetine)
• Ernstig premenstrueel syndroom
• Boulimia nervosa (fluoxetine)

• Therapeutisch effect na 2-4 weken
• Voordelen
- Geen anticholinerge neveneffecten
- Geen cardiovasculaire neveneffecten
- Geringe acute toxiciteit

34
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Agonisme

SSRI - Nevenwerkingen

5-HT1A

Anti-depressief
Anxiolytisch
Anti-obsessief
Anti-boulimie

5-HT2A

Slapeloosheid
Seksuele disfunctie
EPS

5-HT2C

Eetlust ↓
Gewicht ↓
(prikkelbaarheid ↑)

5-HT3

Nausea en braken
Hoofdpijn

5-HT4

G.I.-motiliteit ↑ (diarree)

• Werkzaamheid : vgl. met TCA
• Ander nevenwerkingenprofiel : beter verdragen dan
TCA
- Meer spijsverteringsstoornissen (dosisafh.)
- Slapeloosheid
- Hoofdpijn
- Stoornissen in de seksuele functie (libido ↓,
vertraagde of geremde ejaculatie/orgasme)

36
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SSRI - Interacties

SSRI - Nevenwerkingen

• NSAIDs (IA 246)
SSRI: risico op maagbloeding 3x↑
SSRI+NSAID: risico op G.I. probleem 12-15x↑

• Bloedingen
- Risico van G.I. bloedingen 3x ↑, en nog hoger bij
personen >80 jaar, bij antecedenten van G.I.
bloedingen, bij gelijktijdige inname van ASA of NSAID
- SSRI bij deze patiënten indien mogelijk vermijden

Risicofactoren:
- Eerder doorgemaakt ulcus pepticum of maagbloeding
- > 60 jaar
- Gebruik ASA (ook lage dosis), cumarines en/of cortico’s
- Hartfalen, diabetes, reumatoïde artritis
- Hoge dosis NSAID
Bij handhaven SSRI: overweeg NSAID Æ paracetamol
Bij handhaven NSAID: overweeg toevoeging van PPI of misoprostol
40
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SSRI – Nevenwerkingen
Voorschrift voor vrouw van 80 jaar
R/ Prolopa 125 (levodopa 100 mg, benserazide 25 mg)
R/ Seroxat 20 mg (sertraline)
WZC-formularium:
• TCA’s zijn te verkiezen boven SSRI’s bij de ziekte
van Parkinson
• de keuze voor het formularium binnen de klasse
van de tricyclische antidepressiva is nortriptyline
(Nortrilen®)

Meer zeldzame nevenwerkingen:
- Extrapiramidale verschijnselen
(cave parkinsonpatiënten)
en versterking ervan bij gebruik van
antipsychotica
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Serotonerge controle van dopaminevrijstelling
in nigrostriatale banen

striatum
D2
Serotonine (5 -HT)
5 -HT 2
5-HT 2
substantia
nigra

ra
p
nu he
cle
i

dopamine

Stimulatie van
5-HT 2 -receptoren
Æ dopamine
vrijstelling ↓
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Therapiekeuze op basis van de aanwezigheid van
(relatieve) contra-indicaties en co-morbiditeit
Voorkeur voor TCA

Voorkeur voor SSRI

• Bij extrapiramidale
verschijnselen (ziekte van
Parkinson)*
• Bij noodzakelijke combinaties
met NSAID’s (risico van maagdarmbloedingen ↑ bij SSRI
gebruik en serotonerge TCA; IA
246)
• Bij gebruik van bepaalde
antipsychotica (kans op
serotoninesyndroom; zie
interacties SSRI-antipsychotica)

•
•
•
•

Na recent hartinfarct
Bij hartfalen
Bij hartritmestoornissen
Bij bemoeilijkte mictie
(urineretentie)
• Bij onbehandeld glaucoom
• Bij ouderen met cognitieve
stoornissen*

*Indien SSRI bij parkinsonpatiënt: let op mogelijke toename
van de parkinsonverschijnselen !!! (CI 003)
Bij depressies met angstcomponent : serotonerge TCA of SSRI
45
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SSRI – Nevenwerkingen en C.I.

SSRI – Interacties: Serotoninesyndroom

Meer zeldzame nevenwerkingen:
- Extrapiramidale verschijnselen (cave parkinsonpatiënten)
en versterking ervan bij gebruik van antipsychotica
- Gynaecomastie:
SSRI-dopamine↓-prolactine↑-FSH,LH↓-testosteronactiviteit↓
- Serotoninesyndroom:
bij hoge dosis SSRI, vooral in associatie met andere
serotoninerge middelen
- Hyponatriëmie (SIADH), vooral bij bejaarden
C.I.:

• Bipolaire stoornis zonder stemmingsstabilisator (CI 067)
• Epilepsie (CI 002): aanvalsdrempel ↓
- TCA, mianserine > SSRI, mirtazapine, MAO-I

46

Serotoninesyndroom
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SSRI – Interacties: Serotoninesyndroom
Klinische kenmerken van het serotoninesyndroom
Aandachtsgebied

Hoofdkenmerken

Nevenkenmerken

Psychisch (cognitief
en gedragsmatig)

verwardheid
(semi)coma

hyperactiviteit
agitatie
slapeloosheid
rusteloosheid

Autonoom

koorts of hyperthermie
hypertranspiratie (diaforese)

tachycardie
tachypnoe
dyspnoe
hypo- of hypertensie
roodheid
diarree

Neuromusculair

(myo)clonus*
(spontaan/induceerbaar/ oculair)
hypertonie*
tremor
bibberen
hyperreflexie

incoördinatie
mydriasis
acathisie
ataxie

* De hypertonie en clonus zijn altijd symmetrisch en vaak veel meer uitgesproken in de onderste
ledematen.
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Boyer E and Shannon M. N Engl J Med 2005;352:1112-1120

Serotoninesyndroom
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SSRI - Interacties
• MAO-remmers (ook moclobemide; selegiline) (IA 155,
067)
- Fluvoxamine, paroxetine, sertraline, citalopram Æ MAO-remmer:
2 weken interval
- Fluoxetine Æ MAO-remmer : 5 weken interval
- Niet-selectieve, irreversibele MAO-I Æ SSRI : 2 weken interval
- Moclobemide Æ SSRI : 2 dagen interval

Boyer E and Shannon M. N Engl J Med 2005;352:1112-1120
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SSRI - Interacties

Remming van CYP-iso-enzymen door SSRI
CYP

Vb. substraten

1A2

Theofylline, clozapine, olanzapine,
ropinirol

2C9

Cumarines, fenytoïne

++

2C19

Clomipramine, diazepam, fenytoïne

++

2D6

Codeïne, dextromethorfan
Fluoxetine, paroxetine, venlafaxine,
TCA, trazodon
Haloperidol, zuclopentixol, risperidon,
Sertindol
Propafenon, mexiletine

+++

Alprazolam, midazolam, triazolam
Ciclosporine, sirolimus, everolimus
Carbamazepine, Cisapride
Ergotamine, Tramadol, Pimozide,
Sertindol
Sildenafil
Dihydropyridine Ca-antagonisten,
verapamil, dilthiazem
Disopyramide
Simvastatine, atorvastatine

+

3A4

+ zwak

fluoxetine

++ matig

paroxetine

fluvoxamine

sertraline

citalopram

+++

•

CYP1A2

•

CYP2C9

•

CYP2D6

•

CYP3A4

++
+++
+++/
++++

(+)

+

+

+

-

Theofylline – fluvoxamine (IA 100)
Clozapine – fluvoxamine (IA 161)
Olanzapine – fluvoxamine (IA 228)
Ropinirol – fluvoxamine (IA 192)

-

Cumarines – fluoxetine, fluvoxamine (IA 008)
Fenytoïne – fluoxetine, fluvoxamine (IA 217) (CYP2C9, CYP2C19 remmers)

-

Dextromethorfan – SSRI (in het bijzonder paroxetine, fluoxetine; IA 216) !!!
Sertindol – CYP2D6-remmers (IA 273)
TCA – CYP2D6-remmers (IA 096)

-

Pimozide – fluoxetine, fluvoxamine (IA 167)
Carbamazepine – fluoxetine, fluvoxamine (IA 099)

• SSRI/SNRI – TCA (IA 096)

+++ sterk

•

++++ zeer sterk

-

CYP2D6 : reguleert de hydroxylering van TCA
CYP1A2, 3A4, 2C19: betrokken bij de N-demethylering van tertiaire TCA

Enzyminductoren (IA 205)
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Sint-Janskruid

Interacties met Sint-Janskruid
Farmacokinetisch
• T.g.v. enzyminducerende eigenschappen van Sint-Janskruid en/of
stimulatie van P-glycoproteïne

• Bij milde tot matige depressie

- Fenprocoumon (Marcoumar) ↓
- Warfarine (Marevan) ↓
- Theofylline ↓ (IA 049)

• Remming van de heropname van 5-HT

- Digoxine ↓
(P-gp)
- Ciclosporine ↓ (P-gp)

• Verminderde betrouwbaarheid van anticonceptiva (sub-50 pil,
vaginale ring, pleister); doorbraakbloedingen
Farmacodynamisch
• Kans op serotoninesyndroom met middelen die het centraal 5-HTgehalte verhogen
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Antidepressiva

Venlafaxine (Efexor)

• Monoamine-heropnameremmers
-

Tricyclische antidepressiva (TCA)
Selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI)
Serotonine (en noradrenaline) heropnameremmer : venlafaxine (Efexor)
Selectieve noradrenaline heropnameremmer : reboxetine (Edronax)
Serotonine en noradrenaline heropnameremmers
• Duloxetine (Cymbalta)
• Bupropion (Wellbutrin)

• Serotonine (en noradrenaline) heropnameremmer
• Lage dosis versus hoge dosis
• Vgl. bep. TCA, MAAR GEEN ANTAGONISME van M, H1, α1-receptoren !!!
• Nevenwerkingen

- Vgl. met SSRI
- Bloeddruk ↑ (↔ SSRI): indien > 200 mg/dag BD laten volgen

• Interacties : zie SSRI

• MAO-(A)-remmers
• Receptorantagonisten

• Ook gebruikt voor de behandeling van opvliegers (bv. bij
aromataseremmers zoals letrozol (Femara®))

• Mirtazapine (Remergon)
• Trazodon (Trazolan)

• Andere
56
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Antidepressiva

Reboxetine (Edronax)

• Monoamine-heropnameremmers
-

Tricyclische antidepressiva (TCA)
Selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI)
Serotonine (en noradrenaline) heropnameremmer : venlafaxine (Efexor)
Selectieve noradrenaline heropnameremmer : reboxetine (Edronax)
Serotonine en noradrenaline heropnameremmers
• Duloxetine (Cymbalta)
• Bupropion (Wellbutrin)

• Selectieve remmer van de noradrenaline reuptake
• Nevenwerking : anticholinerg
Æ cave contra-indicaties
• Interacties

• MAO-(A)-remmers
• Receptorantagonisten

- CYP3A4 metabolisme

• Mirtazapine (Remergon)
• Trazodon (Trazolan)

• Andere
58
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Antidepressiva
• Monoamine-heropnameremmers
-

Tricyclische antidepressiva (TCA)
Selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI)
Serotonine (en noradrenaline) heropnameremmer : venlafaxine (Efexor)
Selectieve noradrenaline heropnameremmer : reboxetine (Edronax)
Serotonine en noradrenaline heropnameremmers
• Duloxetine (Cymbalta)
• Bupropion (Wellbutrin)

Duloxetine (Cymbalta)
• Serotonine en noradrenaline heropnameremmer
• Indicaties:
-

• Nevenwerkingen:
-

• MAO-(A)-remmers
• Receptorantagonisten
• Mirtazapine (Remergon)
• Trazodon (Trazolan)

Majeure depressie
Perifere diabetische neuropathie
(ook bij behandeling van gegeneraliseerde angststoornis)
(als Yentreve®: bij matige tot ernstige stress-incontinentie bij de vrouw)

Misselijkheid, braken, diarree
Slapeloosheid, agitatie
Gewichtsafname
Duizeligheid

• Interacties:
- MAO-remmers, stoffen met serotoninerge werking: cave serotoninesyndroom
- Afbraak via CYP1A2: cave associatie met CYP1A2-remmers (fluvoxamine,
ciprofloxacine (IA 718))

• Andere
60
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Bupropion (Wellbutrin)
• Serotonine en noradrenaline heropnameremmer
• Indicaties:

Voorschrift voor vrouw van 36 jaar
R/ Cymbalta 60 mg (duloxetine)

- Depressie
- (als Zyban®: als hulpmiddel bij rookstop)

• Nevenwerkingen:
-

Voorschrift voor vrouw van 41 jaar
R/ Edronax (reboxetine)
R/ Efexor Excel 75 (venlafaxine)

Misselijkheid, braken
Slapeloosheid (niet innemen voor het slapengaan!)
Opwinding, onrust
In vgl. met SSRI (of venlafaxine): lagere incidentie van seksuele
bijwerkingen en hogere incidentie van hoofdpijn

• Interacties:
- Bupropion is sterke CYP2D6-remmer
- MAO-remmers, stoffen met serotoninerge werking: cave
serotoninesyndroom
62
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Antidepressiva

Werkingsmechanisme MAO-remmers

• Monoamine-heropnameremmers
-

Tricyclische antidepressiva (TCA)
Selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI)
Serotonine (en noradrenaline) heropnameremmer : venlafaxine (Efexor)
Selectieve noradrenaline heropnameremmer : reboxetine (Edronax)
Serotonine en noradrenaline heropnameremmers
• Duloxetine (Cymbalta)
• Bupropion (Wellbutrin)

• MAO-(A)-remmers
• Receptorantagonisten
• Mirtazapine (Remergon)
• Trazodon (Trazolan)

• Andere
64
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Klassieke MAO-remmers

Klassieke MAO-remmers

Fenelzine (Nardelzine)

• Vooral actief bij ‘atypische depressie’
- Behouden reactiviteit van de stemming
- Minstens 2 van de volgende symptomen:

• Werkingsmechanisme
- Irreversibele en langdurige inhibitie van MAO
- Inhibitie van MAOA ∼ antidepressieve activiteit
- NA, 5-HT in cytosol ↑

•
•
•
•

• Therapeutisch effect
- Later dan biochemisch effect
- Antidepressief
- Psychomotorisch sterk activerend

Omgekeerde dagschommeling
Eetlust ↑
Slaapbehoefte ↑
Ernstige vermoeidheid

• Ongewenste effecten
- Orthostatische hypotensie
- Hepatotoxiciteit

66

Klassieke MAO-remmers
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Moclobemide (Aurorix)
• Reversibele inhibitor van MAO-A (RIMA)
• Wash-out: 2 dagen

Interacties
• Direct werkende sympathicomimetica (IA 187)
• Indirect werkende sympathicomimetica (IA 157)
• Tyraminerijke voedingsmiddelen

• Na de maaltijd innemen

- hypertensieve crisis

• Uitgesproken niet-sederend

• Serotoninerge middelen : cave serotoninesyndroom
• TCA : niet gelijktijdig !

• Nevenwerkingen
- Hoofdpijn, slapeloosheid, nausea (cfr. 5-HT)

- MAO-remmer Æ TCA : 2 weken interval
- TCA Æ MAO-remmer : 1 week interval

• SSRI : niet gelijktijdig !
- MAO-remmer Æ SSRI : 2 weken interval

68
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Moclobemide (Aurorix)
• Interacties

Voorschrift voor man van 67 jaar
R/ Aurorix (moclobemide)
R/ Dexir (dextromethorfan)
R/ Eldepryl (selegiline)
R/ Mirapexin 0,7 mg S/ 4x1/dag
R/ Prolopa 250 (levodopa 200 mg, benserazide 50 mg)
R/ Prolopa 125 HBS (levodopa 100 mg, benserazide 25 mg)

- + MAO-B-remmers + tyraminerijk dieet (IA 142)
- Dieet : normaal geen voorzorgen, maar
voedingsmiddelen die grote hoeveelheden tyramine
bevatten mijden
- Serotonerge middelen : cave serotoninesyndroom (IA
155)
- Cimetidine > 400 mg/dag (IA 118)
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Antidepressiva

Mirtazapine (Remergon)

• Monoamine-heropnameremmers
-

Tricyclische antidepressiva (TCA)
Selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI)
Serotonine (en noradrenaline) heropnameremmer : venlafaxine (Efexor)
Selectieve noradrenaline heropnameremmer : reboxetine (Edronax)
Serotonine en noradrenaline heropnameremmers
• Duloxetine (Cymbalta)
• Bupropion (Wellbutrin)

•

Tetracyclische antidepressivum

•

Werking

- GEEN heropnameremmer !
- Blokkeert presynaptische α2-receptoren op NA én 5-HT neuronen Æ
centrale NA en 5-HT activiteit ↑
- Antagoneert postsynaptische 5-HT2, 5-HT3-receptoren
Æ selectieve stimulatie van postsynaptische 5-HT1A-receptoren (↔

• MAO-(A)-remmers
• Receptorantagonisten

SSRI)

• Mirtazapine (Remergon)
• Trazodon (Trazolan)

- H1-antihistaminisch (sterk)
- Antagoneert postsynaptische α1-receptoren (zwak)
- Nagenoeg geen anticholinerge werking

• Andere
72

α2
α2

α2

mirtazapine
NA transmissie ↑
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α2

mirtazapine
α2

α2

mirtazapine
NA transmissie ↑

5-HT1A

5-HT transmissie ↑
European Neuropsychopharmacology 2003; 13: 57-66
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European Neuropsychopharmacology 2003; 13: 57-66
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Agonisme

Mirtazapine (Remergon)
•

Tetracyclische antidepressivum

•

Werking

5-HT1A

- GEEN heropnameremmer !
- Blokkeert presynaptische α2-receptoren op NA én 5-HT neuronen Æ
centrale NA en 5-HT activiteit ↑
- Antagoneert postsynaptische 5-HT2, 5-HT3-receptoren
Æ selectieve stimulatie van postsynaptische 5-HT1A-receptoren (↔

Antagonisme

Anti-depressief
Anxiolytisch
Anti-obsessief
Anti-boulimie

5-HT2A

Slaperigheid
Seksuele disfunctie ↓
EPS ↓

5-HT2C

Eetlust ↑
Gewicht ↑
(prikkelbaarheid ↓)

5-HT3

Anti-emetisch
Hoofdpijn ↓

SSRI)

- H1-antihistaminisch (sterk)
- Antagoneert postsynaptische α1-receptoren (zwak)
- Nagenoeg geen anticholinerge werking

5-HT4

G.I.-motiliteit ↑ (diarree)
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Agonisme

Mirtazapine (Remergon)

Antagonisme

5-HT1A

Anti-depressief
Anxiolytisch
Anti-obsessief
Anti-boulimie

5-HT2A

Slapeloosheid
Seksuele disfunctie
EPS

Slaperigheid
Seksuele disfunctie ↓
EPS ↓

5-HT2C

Eetlust ↓
Gewicht ↓
(prikkelbaarheid ↑)

Eetlust ↑
Gewicht ↑
(prikkelbaarheid ↓)

5-HT3

Nausea en braken
Hoofdpijn

Anti-emetisch
Hoofdpijn ↓

5-HT4

G.I.-motiliteit ↑ (diarree)

• Nevenwerkingen (↔ SSRI !!!)
- Slaperigheid !! (antagoneren H1, α1, 5-HT2 -receptoren)
• Liefst 1 dosis ‘s avonds
• Cave: rijvaardigheid (CI 101)

- Gewichtstoename (antagoneren H1, 5-HT2 -receptoren)
- Orthostatische hypotensie

• C.I.: epilepsie
- aanvalsdrempel ↓, vooral met mianserine (CI 002)
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Mirtazapine (Remergon)
• Interacties:

Voorschrift voor man van 45 jaar
R/ Remergon (mirtazapine)
R/ Catapressan 150 mcg (clonidine)

- Clonidine: t.h.v. centrale α2-receptoren (IA 019)
- Fluvoxamine: mirtazapine ↑ (IA 213)

80
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Trazodon (Trazolan)
•

Werkingsmechanisme
-

Blokkeert presynaptische α2-receptoren
Remt zwak heropname van 5-HT
Antagoneert postsynaptische α1-receptoren
Antagoneert postsynaptische 5-HT2-receptoren (↔ SSRI)

•

Inname

•

Nevenwerkingen

-

•

Voorbeelden van behandeling

2-3x/dag; ; optitreren per 3-4 dagen
Retardvorm : 1 dosis ‘s avonds
Slaperigheid : bij 20-50 % !!! (antagoneren α1-receptoren)
Orthostatische hypotensie (5 %)
Priapisme (1:6000 mannen; onmiddellijk staken !)

Interacties
-

•

MAO-remmer : tussentijd van 2 weken bij overschakelen, voor moclobemide 2
dagen
NSAID : risico op maagdarmbloeding ↑
Fluoxetine, paroxetine, ritonavir (CYP2D6-remmers) : plasmaconc. trazodon ↑

Ook sterk sedatieve eigenschappen in lage dosis (50-150 mg) Æ
gebruik als slaapmiddel (voordelen / nadelen)
82
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Welk antidepressivum gebruiken in functie van het
klinisch depressieve beeld ?

Welk antidepressivum gebruiken in functie van het
klinisch depressieve beeld ?
•

•
•

Geen algemene consensus, wel belangrijke tendensen
Activiteit van antidepressiva
o Aangetoond bij matige (???) tot ernstige depressies
o Duidelijkst bij beelden met melancholische of vitale kenmerken
o Ook bij lichte (???) depressies, vooral deze met vitale tekens (bv.
doorslaapstoornissen, verminderde eetlust, gestoorde libido, vage
pijnen)
o Ook bij depressies t.g.v. een ernstige levensgebeurtenis
o Ook bij meer chronische vormen
•

Bij angstige en geagiteerde depressies
o Liefst eerst een antidepressivum met een snelle
anxiolytische werking, zoals b.v.
 Amitriptyline (Redomex, Tryptizol)
 Dosulepine (Prothiaden)
 Doxepine (Sinequan)
 Trazodon (Trazolan)
 Mianserine (Lerivon)
 Mirtazapine (Remergon)
o In tweede instantie: neutraal antidepressivum +
anxiolyticum (kort, enkele weken !)
Bij psychotische depressies
o Antidepressivum + antipsychoticum
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Welk antidepressivum gebruiken in functie van het
klinisch depressieve beeld ?
•

•

•

•

Ernstige depressies
o Zouden beter reageren op hoge dosissen TCA,
venlafaxine (Efexor, > 200 mg/dag), mirtazapine
(Remergon)
o Antidepressiva met zowel een effect op het serotonine
als op het noradrenaline systeem
Atypische depressies
o Zouden beter reageren op MAO-remmers
TCA worden best voorbehouden voor zeer ernstige
depressies, resistente vormen of in geval van recidieven
(indien voordien goede reactie op TCA).
TCA zouden bij bipolaire stemmingsstoornissen maniforme
episodes en rapid cycling in de hand werken.
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Welk antidepressivum gebruiken in functie van het
klinisch depressieve beeld ?
•

SSRI en recentere antidepressiva in lage dosis (moclobemide
(Aurorix), venlafaxine (Efexor) ≤ 75 mg, mirtazapine
(Remergon)) lijken in de ambulante praktijk meestal de eerste
keus bij depressie
o gunstige verhouding activiteit / bijwerkingen, toxiciteit.

•

SSRI lijken vooral geïndiceerd bij
o depressieve beelden met kenmerken van
paniekaanvallen, dwangmatigheid, stoornissen in de
impulsbeheersing
o ambulante behandeling van depressieve episodes bij
bipolaire type I en II stoornissen.

•

Co-morbiditeit met sociale fobie: moclobemide (Aurorix),
fenelzine (Nardelzine), SSRI
87
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Behandeling van therapieresistente
depressies

Behandeling van therapieresistente
depressie

• Indien na 4-6 maanden slechts gedeeltelijke
verbetering, ondanks correcte diagnose:
- Dosis ↑
- Ander antidepressivum uit zelfde farmacologische
groep (wash-out !)
- Antidepressivum uit andere farmacologische
groep (wash-out !)
- Augmentatie
= toevoegen van een tweede middel met
verschillend werkingsmechanisme bij
therapieresistente patiënten
Up-To-Date
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Overschakelen op een ander antidepressivum

•

B ij ontbreken van resultaat na 3-4 w eken en bij
onvoldoende effect na 6-8 w eken kan m en overschakelen
op een andere antidepressivum van dezelfde of van een
andere klasse
50 % slaagkans
o SSR I Æ ander SS R I:
m ax. 30 % slaagkans
o T C A Æ ander T C A :
40-70 % slaagkans
o T C A Æ SSR I:
50-75 % slaagkans
o SSR I Æ T C A :
30-80 % slaagkans
o Sw itch naar M A O -I:
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Overschakelen op een ander antidepressivum

wash-out
Paroxetine, fluvoxamine,
Sertraline, citalopram
Fluoxetine
TCA (tert. aminen)
Venlafaxine
Fenelzine
Moclobemide

Æ
Æ
Æ
Æ

MAO-remmer
MAO-remmer
MAO-remmer
MAO-remmer

Æ ander antidepressivum
Æ ander antidepressivum

2
5
1
1

weken
weken
week
week

2 weken
2 dagen

90

91

Behandeling van therapieresistente
depressie

Voorschrift voor vrouw van 40 jaar
R/ Citalopram 20 S/2x1/dag
R/ Mirtazapine 30 S/ 1/dag

92

Up-To-Date
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Agonisme

Antagonisme

5-HT1A

Anti-depressief
Anxiolytisch
Anti-obsessief
Anti-boulimie
Serotoninesyndroom

5-HT2A

Slapeloosheid
Seksuele disfunctie
EPS

Slaperigheid
Seksuele disfunctie ↓
EPS ↓

5-HT2C

Eetlust ↓
Gewicht ↓
(prikkelbaarheid ↑)

Eetlust ↑
Gewicht ↑
(prikkelbaarheid ↓)

5-HT3

Nausea en braken
Hoofdpijn

Anti-emetisch
Hoofdpijn ↓

5-HT4

G.I.-motiliteit ↑ (diarree)

Voorschrift voor vrouw van 33 jaar
R/ Serlain (sertraline)
R/ Remergon (mirtazapine)
R/ Camcolit 400 (lithiumcarbonaat)
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Behandeling van therapieresistente
depressie

Lithiumcarbonaat
• Werkingsmechanisme
- Inhibitie van fosfatasen (IP3 vorming)
- Inhibitie van het glycogeensynthase kinase
- Effecten of neurotransmittersystemen
• Activering van serotonerg systeem

Up-To-Date
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Lithium
•

Als lithiumcarbonaat

- Camcolit
- Maniprex
- Priadel : vertraagde vrijstelling (1x ‘s avonds), betere
smaakacceptatie
•

Farmacokinetiek

- Klaring : interindividuele verschillen; b.v. obesitas
- Smalle therapeutische breedte
- Plasmaconcentratiebepaling
• ‘s ochtends (12 u na laatste inname) (vgl. antico)
• acuut 0.8-1.2 mmol/l; profylactisch 0.6-0.8 mmol/l
• Eerst wekelijks; maandelijks als spiegel is opgebouwd, daarna
driemaandelijks
• Bij dosisverandering, Li-preparaat, bij medicatie-interactie

- Nier- en schildklierfunctie worden best 1-2 x/ jaar gecontroleerd
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Lithium - Indicaties
• Acute manie
• Profylaxe van bipolaire stoornis (= manisch-depressieve
stoornis) (onderhoudsbehandeling)
- Bipolaire I-stoornis
- Bipolaire II-stoornis
• Behandeling en onderhoudsbehandeling van
schizoaffectieve stoornis

Lithium - Bijwerkingen
•
•
•
•

Dorst, droge mond, polyurie, polydipsie
Diabetes insipidus bij langdurig gebruik
Gewichtstoename
Fijnslagige snelle tremor van de handen (parkinsonverschijnselen ↑)
(indien uitgesproken : dosis ↓)
• Vermoeidheid, spierzwakte
• Hypothyreoïdie (bij 5 %)

• Additietherapie bij therapieresistente depressieve stoornis

- Kan leiden tot vergeetachtigheid
- Te corrigeren met schildklierhormoon
- Controle schildklierfunctie (1-2 x/jaar)

• Toename acne en psoriasis
• Delirante toestanden bij ouderen
• Soms epileptische insulten (CI 002) Æ carbamazepine, valproaat

• Andere (minder gefundeerd)
- Alcoholisme, ernstig destructief agressief gedrag, chorea
van Huntington, profylaxe van clusterhoofdpijn
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Lithium en zwangerschap
•

Eerste trimester

Rond bevalling

-

Lithium – Interacties
• Verstoring van de NaCl-balans

- Te mijden; mogelijk teratogeen; congenitale hartafwijkingen
(anomalie van Ebstein)
- Afwegen tegen verhoogde risico van een recidief bij staken; bij
staken : afbouwen gedurende 4-6 weken
- Dosering zo laag mogelijk; kleinere doses over de dag;
gereguleerde afgifte; controle spiegels, schildklierfunctie; cave
Na-depletie
•

101

Indien mogelijk minimaal 48 u voor bevalling stoppen of ½ dosis
Eerste 2 weken na bevalling : kans 1/4 - 1/3 op recidief
Herstarten met Li binnen 24 u na bevalling; geen borstvoeding
Controle Li-spiegels en schildklierfunctie van de neonaat

- Braken, diarree, overmatig transpireren
- Infectie Æ vochtverlies Æ intraglom. filtratiedruk ↓ Æ prox.
terugresorptie Li ↑
- Zoutarm dieet, diuretica (IA 039), RAAS-remmers (IA 060)
- Acetazolamide (IA 224)
- Na-bevattende antacida

• Antibiotica (IA 129)
- niet door antibioticum zelf, wel t.g.v. infectie
- antibioticum blijven gebruiken
• NSAIDs (IA 062)
- KANS op bijwerkingen en intoxicatie ↑ (niet bij iedereen)
- Li-spiegel moet binnen 5 dagen gecontroleerd worden; zonodig dosis
aanpassen (ook bij dosiswijziging of stoppen NSAID)
- geen interactie met paracetamol of ASA < 4 g/dag
• Theofylline : intraglom. filtratiedruk ↑ Æ prox. terugresorptie Li ↓ (IA 210)
• Serotonineheropnameremmers, MAO-remmers, triptanen (?) (IA
701)
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Behandeling van therapieresistente
depressie

Voorschrift voor vrouw van 30 jaar
R/ Sertraline 100
R/ Abilify 10 mg (aripiprazol)

104

Up-To-Date
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Aripiprazol (Abilify)
• Partiële agonist van D2 en 5-HT1A-receptoren
• Antagonist van 5-HT2A

Aripiprazol (Abilify)
• Partiële D2-agonist

– Mesolimbisch : DA-activiteit ↓ Æ positieve symptomen ↓
– Mesocorticaal : DA-activiteit ↑ Æ negatieve (en cognitieve) symptomen ↓
– Tubero-infundibulair : DA-activiteit ↑ Æ prolactine ↓

• Behandeling van schizofrenie

• 5-HT2A-antagonist

• Nevenwerkingen

– Frontale cortex : DA-activiteit ↑ Æ negatieve (en cognitieve) symptomen ↓
– Nigro-striataal : DA-activiteit ↑ Æ EPS ↓

- Vaak: acathisie, nausea, braken, obstipatie, tremor, wazig zien

• Partiële 5-HT1A-agonist

• Interacties

– Anti-depressief, anxiolytisch, negatieve (en cognitieve) symptomen ↓

- CYP2D6-remmers
- CYP3A4-remmers
- Enzyminductoren (IA 206)

• Andere effecten

– Weinig sedatief (lage affiniteit voor H1, α1-receptoren; wel 5-HT2A-antagonisme !)
– Weinig gewichtstoename (lage affiniteit voor 5-HT2C en H1-receptoren)
– Weinig orthostase (lage affiniteit voor α1-receptoren)
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Agonisme
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Antagonisme

5-HT1A

Anti-depressief
Anxiolytisch
Anti-obsessief
Anti-boulimie
Serotoninesyndroom

5-HT2A

Slapeloosheid
Seksuele disfunctie
EPS

Slaperigheid
Seksuele disfunctie ↓
EPS ↓

5-HT2C

Eetlust ↓
Gewicht ↓
(prikkelbaarheid ↑)

Eetlust ↑
Gewicht ↑
(prikkelbaarheid ↓)

5-HT3

Nausea en braken
Hoofdpijn

Anti-emetisch
Hoofdpijn ↓

5-HT4

G.I.-motiliteit ↑ (diarree)

Voorschrift voor vrouw van 35 jaar
R/ Anafranil Retard 75 (clomipramine)
R/ Efexor Excel 75 (venlafaxine)
R/ Leponex 100 (clozapine)
R/ Lambipol 100 (lamotrigine)
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Behandeling van therapieresistente
depressie

Lamotrigine
• Add-on bij veralgemeende en partiële epilepsie
(Lamictal®)
• Adjuvans bij syndroom van Lennox-Gastaut indien
andere combinatietherapieën onvoldoende effectief
• Als Lambipol®: ter preventie van depressieve
episoden bij bipolaire stoornissen
• Lange titratietijd : > 6 weken (dosis langzaam
opbouwen wegens huidtoxiciteit !)

Up-To-Date
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Lamotrigine
• Nevenwerkingen

- Maculopapuleuze rash, zeldzaam Stevens-Johnsonsyndroom : cave combinatie met natriumvalproaat
- (Slaperigheid), duizeligheid, ataxie, hoofdpijn, nausea
• Lamotrigine is veeleer activerend (= uitzondering !) en
geeft bij ca. 30 % van de gebruikers een verbeterde alertheid,
zelfs bij een gelijkblijvende aanvalsfrequentie Æ daardoor kan
het een hoge dosering van een combinatietherapie draaglijk
maken (bij epilepsie)!
• Heeft geen enzyminducerende of enzymremmende
eigenschappen

Lamotrigine
• Interacties
- Orale contraceptiva doen de plasmaspiegel van
lamotrigine ↓ met 50 % t.g.v. versnelde
glucuronzuurconjugatie (door inductie van
glucuronyltransferase) (IA 280)
• Dosisaanpassing is nodig
• Enkel een continu anticonceptivum (zonder pilvrije week), bv.
continue hormonale anticonceptie met uitsluitend progestagenen
(oraal, implantaat, IUD) of niet-hormonale anticonceptie

- Enzyminducerende anti-epileptica (IA 214)
- Valproaat vertraagt het metabolisme
• Zwangerschap : plasmaspiegel ↓; na de geboorte ↑ : spiegels
controleren vóór, tijdens en na de zwangerschap
• Heeft zwakke foliumzuurantagonerende eigenschappen
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Vrouw, 37 jaar

113

Vrouw, 37 jaar

Transcriptie van
5HT1A en 5HT1B
autoreceptoren ↓
• Vuren van de cel ↑
• 5-HT-vrijstelling ↑
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Behandeling van therapieresistente
depressie

Serlain
Anafranil
Remergon
Camcolit
Elthyrone
Zyprexa

Up-To-Date

116

19

