
KISA URUN BiLGiSi 

1. BE~ERi TIBBi URUNUN ADI 

MiNELZA 30 mg film kaph tablet 

2. KALiTATiF VE KANTiTATiF BiLE~iM 

Etkin madde: 
Mirtazapin 30mg 

Yard1mc1 maddeler: 
Laktoz monohidrat 88.80 mg 

Y ard1mc1 maddeler ic;in 6.1. 'e bakm1z. 

3. FARMASOTiK FORM 

Film kaph tablet. 
Kirm1z1-kahve renkli bir yiizii c;entikli, oblong, film kaph tabletlerdir. Tabletler iki e~it 
yanmlara boliinebilir. 

4. KLiNiK OZELLiKLER 

4.1. Terapotik endikasyonlar 

Major depresifbozukluk ataklanmn tedavisinde endikedir. 

4.2. Pozoloji ve uygulama ~ekli 

Pozoloji/uygulama s1kl1g1 ve siiresi: 
Y eti~kinler: 
Etkili giinliik doz genelde 15 ve 45 mg arasmdadir; ba~lang19 dozu 15 ya da 30 mg'dir. 
Mirtazapin genel olarak tedaviden 1-2 hafta sonra etkisini gostermeye ba~lar. Y eterli dozdaki 
tedavi, 2-4 hafta ic;inde olumlu yan1ta yol ac;mahdir. Y eterli yan1t almamad1g1 durumlarda, 
doz en yiiksek doza kadar arttmlabilir. Daha sonraki 2-4 haftada yamt almamaz ise tedavi 
kesilmelidir. 

Depresyonlu hastalar, semptomlarm tamamen ortadan kalktigmdan emin olabilmek ic;in en az 
6 ay olmak iizere yeterli bir donem boyunca tedavi edilmelidir. 

<;ekilme semptomlarma yol ac;mamak ic;in mirtazapin tedavisine yava~ yava~ son verilmesi 
onerilmektedir (bkz. bOliim 4.4.). 

Uygulama ~ekli: 
Mirtazapin 20--40 saatlik bir eliminasyon yanlanma omriine sahiptir ve dolaylSlyla giinde 
tek seferlik uygulama ic;in uygundur. Tercihen yatmadan once, tek seferlik gece dozu 
olarak tatbik edilmelidir. MiNELZA giin ic;erisinde ikiye boliinmii~ dozlar ~eklinde de 
almabilir (sabah bir sefer ve ak~am bir sefer). Eger boliinmii~ olarak alman dozlar e~it degil 
ise yiiksek doz gece almmahd1r. 
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Tabletler, ag1zdan bir miktar s1v1 ile almmahdir ve 9ignenmeden yutulmahdir. ila9 tercihen 
gece yatmadan once kullanilmahdir. Sabah ve gece olmak uzere ikiye bOliinmu~ dozlar olarak 
da kullan1labilir. Bu durumda gece dozu daha yiiksek olmahdir. 

Ozel popiilasyonlara ili~kin ek bilgiler: 
Bobrek yetmezligi: 
Mirtazapinin klerensi orta ila ~iddetli renal yetmezligi olan hastalarda azalabilir (kreatinin 
klerensi <40 mL/dak). Bu hasta kategorisine MiNELZA re9ete edilirken bu durum goz 
onunde bulundurulmahdlf (bkz. boliim 4.4.). 

Karaciger yetmezligi: 
Mirtazapinin klerensi karaciger yetmezligi olan hastalarda azalabilir. Bu azalma, ozellikle de 
~iddetli karaciger bozuklugu olan hastalarda ara~tmlmam1~tlf. Bu durum karaciger yetmezligi 
bulunan hastalarda goz onunde bulundurulmahdlf (bkz. bolum 4.4.). 

Pediyatrik popiilasyon: 
Mirtazapin, etkililigi kisa donem iki klinik 9ah~mada gosterilmediginden (bkz. boliim 5 .1.) ve 
guvenlilik kayg1lar1 nedeniyle (bkz. boliim 4.4., 4.8. ve 5.1.), 9ocuklar ve 18 ya~mdan ku9Uk 
ergenlerde kullanilmamahdir (bkz. boliim 4.4.). 

Geriyatrik popiilasyon: 
Onerilen dozlar yeti~kinlerle aymdir. Ya~hlarda doz art1m1, tatminkar ve guvenilir bir yan1tm 
ahnabilmesi i<;in yakm gozlem altmda ger9ekle~tirilmelidir. 

4.3. Kontrendikasyonlar 

Etkin madde veya i<;indeki yard1mc1 maddelerden herhangi birine kar~1 a~m duyarhhk. 
Monoamin oksidaz (MAO) inhibitorleriyle mirtazapinin birlikte kullan1m1 (bkz. boliim 4.5.). 

4.4. Ozel kullamm uyardar1 ve onlemleri 

Antidepresan ila9lann 9ocuklar ve 24 ya~ma kadar olan gen9lerdeki kullan1mlarmm intihar 
du~uncesi ya da davran1~larm1 art1rma olas1hg1 bulunmaktad1r. Bu nedenle ozellikle tedavinin 
ba~lang1c1 ve ilk aylannda, ila9 dozunun artmlma/azaltilma ya da kesilme donemlerinde 
hastanm gosterebilecegi huzursuzluk, a~m hareketlilik gibi beklenmedik davran1~ 

degi~iklikleri ya da intihar olas1hg1 gibi nedenlerle hastanm gerek ailesi gerekse tedavi 
edicilerce yakinen izlenmesi gerekir. 
MiNELZA, 18 ya~ ustiindeki hastalarda gorulen major depresif bozuklugun tedavisinde 
endikedir. 

Pediyatrik popiilasyon: 
MiNELZA 9ocuklarm ve 18 ya~ altmdaki ergenlerin tedavisinde kullanilmamahdir. Klinik 
9ah~malarda, antidepresanlarla tedavi edilen 9ocuk ve ergenlerde plasebo ile tedavi edilenlerle 
k1yasland1gmda, intihar ile ilgili davran1~lar (intihar giri~imi ve intihar du~iinceleri) ve 
du~manca davran1~lar (saldirganhk, asilik ve ofke) daha s1k gozlenmi~tir. Eger klinik 
gereksinime dayah tedavi karan ahmrsa, hasta intihar semptomlarmm ortaya 91kmas1 
a<;1smdan yakmdan izlenmelidir. Aynca 9ocuk ve ergenlerde buyiime, olgunla~ma, bili~sel ve 
davran1~ geli~imi ile ilgili uzun sureli guvenlilik verisi eksiktir. 
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intihar/ intihar dii~iinceleri veya klinik olarak kotiile~me: 
Depresyon, intihar etme dii~iincesinde arti~, kendine zarar verme ve intihar (intihar ile ili~kili 
olaylar) riskiyle ili~kilidir. Bu risk onemli Olc;iide remisyon meydana gelene kadar devam 
eder. iyile~me, tedavinin ilk haftalar1 ya da sonrasmda meydana gelemeyebilecegi ic;in, 
hastalar boyle bir iyile~me olana kadar yakm olarak takip edilmelidir. Genel klinik tecriibeye 
gore intihar etme riski iyile~menin ilk evrelerinde artabilir. 

intihar baglantih bir olay oykiisii olan hastalar veya tedavinin ba~lamasmdan once onemli 
derecede intihar dii~iincesi olan hastalarm, intihar dii~iinceleri veya intihara kalk1~ma riskinin 
yiiksek oldugu bilinmektedir; bu hastalann tedavi siiresince dikkatlice izlenmeleri 
gerekmektedir. Psikiyatrik rahats1zhklan olan yeti~kin hastalarda, antidepresanlarla plasebo
kontrollii klinik deneylerin meta-analizi, 25 ya~m altmdaki hastalarda plasebo kullan1m1yla 
kiyasland1gmda, intihar davran1~1 riskinin daha da artm1~ oldugunu gostermi~tir. 

Hastalann ve ozellikle yiiksek risk altmda olanlarm yakmdan izlenmesine, ozellikle 
antidepresan tedavisinin ilk ba~lannda ve doz degi~ikliklerinde devam edilmelidir. Hastalar 
(ve hastalarm bak1cilan), herhangi bir klinik kotiile~me, intiharla ilgili bir davran1~ ya da 
dii~iince ve daha once davran1~ta goriilmeyen degi~ikliklerin gozlenmesi konusunda her an 
tetikte olmah ve bu semptomlann herhangi birisi fark edilirse hemen medikal yard1m 
istenmelidir. 

intihar olas1hgma bagh olarak, ozellikle tedavinin ba~lang1cmda, hastay1 iyi takip ederek 
hastadaki doz a~1m1 riskini azaltabilmek ic;in sadece az miktarda MiNELZA film kaph tablet 
verilmelidir. 

Kemik iligi depresyonu: 
Mirtazapin tedavisi sirasmda, genelde graniilositopeni ya da agraniilositoz ~eklinde kendini 
gosteren kemik iligi depresyonu bildirilmi~tir. Mirtazapin ile yap1lan klinik ar~tlrmalar 
sirasmda nadir olarak geri donii~lii agraniilositoz bildirilmi~tir. Pazarlama sonras1 periyotta, 
Mirtazapin ile c;ogu geri donii~lii olmak iizere c;ok nadir fakat baz1lar1 oliimciil olmak iizere 
agraniilositoz olgusu bildirilmi~tir. Oliim ile sonlanan olgulann tiimiinde hastalar 65 ya~ 
iizerindedir. Hekim, ate~, bogaz agns1, stomatit veya diger enfeksiyon belirtilerine kar~1 

dikkatli olmahdir; benzer semptomlar goriildiigiinde tedavi kesilmeli ve kan testleri 
yapilmahdir. 

Sanhk: 
Sanhk goriildiigiinde tedavi kesilmelidir. 

izlemeye gerek duyulan durumlar: 
Diizenli ve yakm izlemle birlikte doz ayarlamasmm hastalarda dikkatli yapilmas1 gereken 
durumlar: 
• Epilepsi ve organik beyin sendromu: Klinik deneyimler, diger antidepresanlar ile oldugu 
gibi, mirtazapin ile tedavi edilen hastalarda da epileptik nobetlerin nadir oldugunu gosterse de 
MiNELZA nobet oykiisii olan hastalarda dikkatlice uygulanmahdir. Tedavi, nobet geli~en 
hastalarda veya nobet s1khgmda arti~a neden oldugunda kesilmelidir. 
• Hepatik yetmezlik: Hafif ila orta ~iddette karaciger bozuklugu olan hastalarda 15 
miligramhk tek bir oral mirtazapin dozunu izleyen mirtazapin klerensinin, karaciger 
fonksiyonu normal olan insanlara kiyasla yakla~1k % 35 azald1g1 goriilmii~tiir. Plazmadaki 
ortalama mirtazapin konsantrasyonunun ise yakla~1k % 55 yiikseldigi goriilmii~tiir. 
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• Renal yetmezlik: Orta ~iddette (kreatinin klerensi < 40 ml/dak) ve ~iddetli (kreatinin 
klerensi :'.S 10 mL/dak) bobrek yetersizligi olan hastalarda, 15 miligramhk tek bir oral 
mirtazapin dozunun verilmesinden sonra, mirtazapin klerensi, normal olan insanlarmkine 
kiyasla siras1yla % 30 ve % 50 azalm1~tir. Mirtazapinin ortalama plazma konsantrasyonu 
s1ras1yla % 55 ve % 115 yiikselmi~tir. Orta derecede bobrek yetersizligi (kreatinin klerensi < 
80 mL/dak) olan hastalarda, kontrol grubuyla kiyasland1gmda anlamh farkhhklar 
bulunmam1~tlr. 

• ileti bozukluklan, angina pektoris ve yakmda ge9irilmi~ miyokard enfarktiisii gibi kardiyak 
hastahklar: Normal onlemler almmah ve birlikte kullanilan ila9lar dikkatle uygulanmahdir. 
• Dii~iik kan basmc1 
• Diabetes mellitus: Diyabetli hastalarda, antidepresanlar glisemik kontrolii degi~tirebilirler. 
insiilin ve/veya hipoglisemiklerin doz ayarlamasma ihtiya9 duyulabilir ve yakm takip onerilir. 

Diger antidepresanlarda oldugu gibi, a~ag1daki durumlar dikkate almmahdir: 
• ~izofreni veya diger psikotik bozukluklan olan hastalara antidepresan ila9lar verildiginde, 
psikotik semptomlar kotiile~ebilir; paranoid dii~iinceler ~iddetlenebilir. 
• Bipolar bozuklugun depresif fazmm tedavisi sirasmda, manik faza ge9i~ goriilebilir. 
Mani/hipomani oykiisii olan hastalar yakmdan takip edilmelidir. Mirtazapin, manik evreye 
giren herhangi bir hastada kesilmelidir. 
• Mirtazapin bag1mhhk yapan bir ila9 olmamakla birlikte, pazarlama sonras1 deneyim, uzun 
siireli kullan1mdan sonra tedavinin ani kesilmesinin bazen geri 9ekilme semptomlarma yol 
a9abilecegini gostermi~tir. Geri 9ekilme reaksiyonlannm 9ogu hafif ~iddette ve kendini 
s1mrlayan bi9imdedir. Geri 9ekilme semptomlar1 arasmda en s1k bildirilenler, sersemlik, 
ajitasyon, anksiyete, ha~ agns1 ve bulantldir. Bunlar geri 9ekilme semptomlar1 olarak 
bildirilmi~ olmasma kar~m, bu semptomlarm altta yatan hastahga ait olabilecegi 
dii~iiniilmelidir. Boliim 4.2'de tavsiye edildigi gibi, mirtazapin tedavisinin azalt1larak 
kesilmesi onerilmektedir. 
• (MiNELZA'nm antikolinerjik etkisi 9ok zay1f oldugundan sorun ya~anma olas1hg1 9ok az 
olmakla birlikte) Prostat hipertrofisi gibi idrar yapma bozukluklar1 olan hastalar ve akut dar 
a91h glokom ve goz i9i basm9 art1~1 olan hastalarda dikkatli olunmahd1r. 
• Akatizi/psikomotor huzursuzluk: Antidepresanlarm kullan1m1, ho~ olmayan veya rahats1z 
edici subjektif huzursuzlugun ve 9ogu zaman oturma ya da hareketsiz durma yetenegindeki 
kaybm e~lik ettigi, hareket etme ihtiyac1yla karakterize akatizi geli~imi ile ili~kilidir. 

Akatizinin en fazla goriildiigii donem, tedavinin ilk birka9 haftas1dir. Bu semptomlarm 
geli~tigi hastalarda, antidepresan dozunun artmlmas1 zararh olabilir. 
• Mirtazapinin pazarlama sonras1 kullan1m1 sirasmda QT uzamas1, Torsades de Pointes, 
ventrikiiler ta~ikardi ve ani oliim vakalar1 rapor edilmi~tir. Bu raporlann 9ogu doz a~1m1yla 
ili~kili veya QT uzamas1 i9in diger risk faktOrlerine (QTc'yi uzatan ila9lann e~ zamanh 
kullan1m1 dahil) sahip hastalarla ilgili olmu~tur (bkz. Boliim 4.5 ve Boliim 4.9). MiNELZA, 
bilinen kardiyovaskiiler hastahg1 ya da ailesinde QT uzama oykiisii bulunan hastalara ve QTc 
arahgm1 uzatt1g1 dii~iiniilen diger tibbi iiriinlerle e~ zamanh kullan1m i9in re9etelenirken 
dikkatli olunmahdir. 

Hiponatremi: 
Hiponatremi, mirtazapin kullan1mlannda 9ok seyrek olarak bildirilmi~tir. ileri ya~takiler veya 
hiponatremiye yol a9t1g1 bilinen ila9lar kullanan hastalar gibi risk altmda olanlarda dikkatli 
olmak gerekir. 
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Serotonin sendromu: 
Serotonerjik aktif maddelerle etkile~im: serotonin sendromu, selektif serotonin geri-ahm 
inhibitorleri (SSRI), diger serotonerjik aktif maddelerle birlikte kullamld1g1 zaman gorillebilir 
(bkz. bOliim 4.5.). Serotonin sendromu semptomlan; hipertermi, rijidite, miyoklonus, vital 
belirtilerde olas1 hizh dalgalanmalarla birlikte otonom instabilite; konfiizyon, irritabilite ve 
delirium ve koma yoniinde ilerleyen a~m ajitasyon dahil mental durum degi~iklikleridir. Bu 
etkin maddelerin mirtazapinle kombinasyonu s1rasmda dikkatli olunmas1 onerilir ve daha 
yakm klinik izlem gerekir. Bu gibi olaylar meydana geldiginde MiNELZA ile tedavi 
sonlandmlmahdir ve destekleyici semptomatik tedavi ba~lanmahdir. Pazarlama sonras1 
deneyimde, yalmzca Mirtazapin ile tedavi edilen hastalarda serotonin sendromunun 9ok nadir 
olarak ortaya 91kt1g1 gorillmii~ti.ir (bkz. boli.im 4.8.). 

Ya~hlar: 
Ya~hlar, ozellikle istenmeyen etkileri a<;1smdan antidepresanlara kar~1 daha duyarhdir. 
Mirtazapin ile yapilan klinik 9ah~malar sirasmda ya~h hastalarda diger ya~ gruplarma oranla 
daha s1k istenmeyen etki bildirilmemi~tir. 

Laktoz: 
Bu tibbi Uri.in laktoz monohidrat i<;erir. Galaktoz intolerans1, Lapp laktaz eksikligi ya da 
glukoz- galaktoz malabsorbsiyonu gibi nadir gorillen kahtlmsal sorunlan olan hastalar, bu 
ilac1 kullanmamahdir. 

4.5. Diger t1bbi iiriinler ile etkile~imler ve diger etkile~im ~ekilleri 

F armakodinamik etkile$imler 
• Mirtazapin MAO inhibitorleri ile e~zamanh olarak ya da MAO inhibitOr tedavisi 
kesilmesinden sonraki iki hafta i<;inde verilmemelidir. Mirtazapinle tedavi edilen hastalar 
MAO inhibit5rleriyle tedavi edilmeden once aradan yakla~1k iki hafta ge9melidir (bkz. boli.im 
4.3.). 

Aynca, selektif serotonin geri-ahm inhibitorlerinde (SSRI) oldugu gibi diger serotonerjik 
etkin maddelerin (L-triptofan, triptanlar, tramadol, linezolid, metilen mavisi, SSRI, 
venlafaksin, lityum ve St. John's Wort - Hypericum perforatum, san kantaron - preparatlar1) 
birlikte kullan1lmas1, serotonin ile ili~kili etkilerin insidans1m yi.ikseltebilir (serotonin 
sendromu: bkz. boliim 4.4.). Bu etkin maddelerin mirtazapinle kombinasyonu sirasmda 
dikkatli olunmas1 onerilir ve daha yakm klinik izlem gerekir. 

• Mirtazapin benzodiazepinlerin ve diger sedatiflerin (ozellikle antipsikotiklerin 9ogu, 
histamin H1 antagonistleri, opioidler) etkisini arttlrabilir. Bu ila9lar mirtazapin ile birlikte 
verilirken dikkatli olunmahdir. 
• Mirtazapin alkoli.in merkezi sinir sistemi (MSS) depresan etkisini arttirabilir. Bu nedenle 
mirtazapin kullanirken hastalara alkollii i<;eceklerden ka91nmalar1 onerilmelidir. 
• Gi.inde tek doz 30 mg mirtazapin, varfarin tedavisi goren hastalarda kii9iik fakat istatiksel 
olarak anlamh diizeyde uluslararas1 normalize edilmi~ oran (INR) art1~ma yol a<;m1~tlr. Daha 
yi.iksek doz mirtazapinin daha fazla etki olu~turma olas1hg1 goz ard1 edilemez. V arfarin ile 
mirtazapinin birlikte kullan1mmda INR izlenmesi onerilir. 
• QT uzamas1 ve/veya ventriki.iler aritmiler (om. Torsades de Pointes) i<;in risk, QTc 
arahgm1 uzatan ila9larm (om., baz1 antipsikotikler ve antibiyotikler) e~ zamanh kullamm1 
sirasmda ve mirtazapin doz a~1m1 durumunda artabilir. 
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Farmakokinetik etkile.Jimler 
• CYP3A4 indilldeyicileri olan karbamazepin ve fenitoin ile mirtazapin klerensi yakla~1k iki 
kat artar, ortalama plazma mirtazapin konsantrasyonlan siras1yla % 60 ve % 45 oranmda 
azahr. Karbamazepin ya da diger hepatik metabolizma indukleyicileri (rifampisin gibi) 
mirtazapin tedavisine eklendiginde, mirtazapin dozunun arttmlmas1 gerekebilir. Bu ila9lar ile 
tedavi kesildiginde, mirtazapin dozunun azaltilmas1 gerekebilir. 
• Gu9lil bir CYP3A4 inhibitOril olan ketokonazol ile e~zamanh kullan1mda mirtazapinin 
plazma doruk dilzeyleri ve Egri Altmdaki Alan (EAA) degeri siras1yla yakla~1k % 40 ve % 50 
artm1~tlr. 

• Simetidin (CYPIA2, CYP2D6 ve CYP3A4'un zay1f inhibitoril) ile birlikte mirtazapin 
kullan1ld1gmda mirtazapinin ortalama plazma konsantrasyonu % 50'den daha fazla artabilir. 
Dikkatlice uygulanmah ve gil9lil CYP3A4 inhibitOrleri, HIV proteaz inhibitOrleri, azol 
antifungaller, eritromisin, simetidin veya nefazodon ile mirtazapin e~zamanh kullamld1gmda 
doz azalt1lmahdir. 
• Etkile~im 9ah~malan risperidon, paroksetin, amitriptilin veya lityum ile mirtazapinin e~ 
zamanh kullan1m1 ilzerine hi9bir farmakokinetik etki belirtmemi~tir. 

Ozel popiilasyonlara ili~kin ek bilgiler 
Bobrek/Karaciger yetmezligi: 
Bobrek ve karaciger yetmezligi olan hastalarda mirtazapinin klerensi azalabildiginden, bu 
hasta grubunda mirtazapinin doz ayarlamalar1 gerekli olabilir. 

Pediyatrik popiilasyon: 
Pediyatrik popillasyonda endikasyonu olmad1gmdan herhangi bir etkile~im 9ah~mas1 

bulunmamaktadir. 

4.6. Gebelik ve laktasyon 

Genel tavsiye 
Gebelik kategorisi C'dir. 

<;ocuk dogurma potansiyeli bulunan kadmlar/Dogum kontrolii (Kontrasepsiyon) 
Mirtazapinin gebe kadmlarda kullan1mma ili~kin yeterli kontrollil 9ah~ma mevcut degildir. 
Doktorlar, 9ocuk dogurma potansiyeli bulunan kadmlan etkili bir dogum kontrol yontemi 
kullanmalar1 konusunda yonlendirmelidir. 

Gebelik donemi 
Mirtazapinin gebe kadmlarda kullanilmasma ili~kin smirh veriler, artm1~ konjenital 
malformasyon riski gostermemektedir. Hayvanlarda yap1lan 9ah~malar, klinik olarak anlamh 
hi9bir teratojen etki gostermemi~tir, ancak geli~imsel toksisite gozlenmi~tir (bkz. bolilm 5.3.). 
Gebe kadmlara re9ete edilirken dikkatli olmak gerekmektedir. Eger MiNELZA doguma veya 
dogumdan kisa bir silre oncesine kadar kullan1hrsa, yenidoganm, olas1 kesilme etkileri goz 
onunde bulundurularak dogumdan sonra izlenmesi onerilir. 

Epidemiyolojik veriler gebelikte, ozellikle gebeligin son zamanlarmda, selektif serotonin geri
ahm inhibitOrleri (SSRI) kullan1mmm yenidoganda persistan pulmoner hipertansiyonu 
(PPHN) riskini artt1rabilecegini gostermektedir. PPHN ve mirtazapin kullan1m1 arasmdaki 
ili~kiyi gosteren 9ah~malar yap1lmam1~ olmasma ragmen, etkilenen mekanizmadaki 
(serotonin konsantrasyonlarmda art1~) potansiyel risk goz ard1 edilemez. 
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MiNELZA 30 mg Film Tablet gerekli olmad1k9a gebelik doneminde kullamlmamahdir. 

Laktasyon donemi 
Hayvan 9ah~malannda ve insanlardaki smirh veriler, mirtazapmm anne sutilne 9ok az 
miktarlarda ge9tigini gostermi~tir. Bebegin emzirerek beslenmesi/beslenmemesi veya 
MiNELZA tedavisine devam edilmesi/edilmemesi karar1, anne sutilniln bebege faydas1 ve 
MiNELZA tedavisinin anneye faydalan hesaba katilarak verilmelidir. 

irreme yetenegi/Fertilite 
Mirtazapinin ilreme yetenegi/fertilite ilzerine yap1lm1~ herhangi bir 9ah~ma verisi yoktur. 

4. 7. Ara~ ve makine kulla01m1 iizerindeki etkiler 

MiNELZA ara9 ve makine kullanma yetenegini hafif veya orta derecede etkilemektedir. 
MiNELZA, konsantrasyonu ve uyan1khg1 bozabilir (ozellikle tedavinin ba~lang19 evresinde). 
Hastalar, motorlu ara9 veya hareketli makinelerin kullan1m1 gibi dikkat ve iyi konsantrasyon 
gerektiren potansiyel tehlikeli i~lerden ka91nmahdir. 

4.8. istenmeyen etkiler 

Depresyondaki hastalarda hastahgm kendisi ile ili~kili bir9ok semptom ortaya 91kar. Bu 
nedenle bazen bu semptomlann hastahgm kendisine mi ait oldugu yoksa MiNELZA 
tedavisinin sonucu olarak mi geli~tiginin ayn~tmlmas1 gu9tilr. 

Somnolans, sedasyon, ag1z kurumas1, kilo art1~1, i~tah art1~1, sersemlik ve yorgunluk, plasebo
kontrollu, randomize 9ah~malarda, mirtazapin ile tedavi edilen hastalarm % 5'inden 
fazlasmda meydana gelen, en s1k bildirilen advers olaylardir (a~ag1ya bak1mz). 

Hastalarda yapilan tilm plasebo-kontrollu, randomize 9ah~malar (major depresif bozukluk 
di~mdaki endikasyonlarda yapilanlar dahil) mirtazapinin advers reaksiyonlar1 bak1mmdan 
degerlendirilmi~tir. Meta-analizde, planlanan tedavi siiresi en fazla 12 hafta olan ve giinde 60 
miligrama varan mirtazapin dozlar1 verilen 1501 hastayla (134 ki~i-y1h) plasebo verilen 850 
hastanm (79 ki~i-y1h) yer ald1g1 20 9ah~ma ele ahnm1~tir. Bu 9ah~malann uzatma donemleri, 
plasebo tedavisiyle kar~ila~tmlabilirligin devam ettirilmesi amac1yla ahnmam1~tlr. 

Klinik 9ah~malardaki mirtazapin tedavisi sirasmda, plaseboya kiyasla istatistiksel olarak 
anlam ta~1yacak ~ekilde daha fazla goriilen advers olaylarla, bizzat hastalar tarafmdan 
bildirilen advers olaylann kategorize edilmi~ insidanslanm gostermektedir. Spontan 
bildirimlerden advers reaksiyonlann s1khg1, bu olaylarm klinik ara~tlrmalarda bildirim 
oranma dayanir. Plasebo-kontrollu, randomize 9ah~malarda olmayan vakalarm spontan 
bildirimlerinden mirtazapin ile advers reaksiyon s1khg1 'bilinmiyor' olarak sm1flandmlm1~tir. 

Mirtazapin kullan1cilannda bildirilmi~ olan advers ila9 reaksiyonlannm listesi, a~ag1da 

verilmektedir. 

S1khklar ~u ~ekilde tammlannu~tlr: 
<;ok yaygm (~ 1/10), yaygm (~ 11100 ila < 1/10), yaygm olmayan (~ 1/1.000 ila <1/100), 
seyrek (~ 1/10.000 ila <1/1.000), 9ok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden 
hareketle tahmin edilemiyor). 
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Kan ve lenf sistemi hastahklar1 
Bilinmiyor: Kemik iligi depresyonu (graniilositopeni, agranulositoz, aplastik anem1 
trombositopeni), eozinofili 

Endokrin hastahklar1 
Bilinmiyor: Uygun olmayan antidiuretik hormon sahmm1 

Metabolizma ve beslenme hastahklar1 
<;ok yaygm: Kilo art1~1 1 , i~tah art1~1 1 

Bilinmiyor: Hiponatremi 

Psikiyatrik hastahklar 
Yaygm: Anormal ruyalar, konfiizyon, anksiyete2

'
5

, uykusuzluk3
'
5 

Yaygm olmayan: Kabuslar2
, mani, ajitasyon2

, haliisinasyonlar, psikomotor huzursuzluk 
(akatizi, hiperkineziyi i9ermektedir) 
Seyrek: Saldlfganhk 
Bilinmiyor: intihar du~uncesi6, intihar davran1~16 

Sinir sistemi hastahklari 
<;ok yaygm: Somnolans1A, sedasyon1

,4, ba~agns1 
Yaygm: Letarji 1, sersemlik, tremor 
Y aygm olmayan: Parestezi2

, huzursuz bacak, senkop 
Seyrek: Miyoklonus 
Bilinmiyor: Konviilsiyonlar (travmalar), serotonin sendromu, oral parestezi, dizartri 

Vaskiiler hastahklar 
Y aygm: Ortostatik hipotansiyon 
Y aygm olmayan: Hipotansiyon2 

Gastrointestinal hastahklar 
<;ok yaygm: Ag1z kurulugu 
Yaygm: Bulanti3

, diyare2
, kusma2

, konstipasyon1 

Yaygm olmayan: Oral hipoestezi 
Seyrek: Pankreatit 
Bilinmiyor: Ag1zda odem, tiikfuiik salg1smda art1~ 

Hepato-bilier hastahklar 
Seyrek: Serum transaminazlarmda yukselme 

Deri ve deri alt1 doku hastahklar1 
Y aygm: Ekzantem2 

Bilinmiyor: Stevens-Johnson sendromu, bulloz dermatit, eritema multiforme, toksik 
epidermal nekroliz 

Kas-iskelet bozukluklar1, bag doku ve kemik hastahklari 
Yaygm: Artralji, miyalji, s1rt agns11 

Genel bozukluklar ve uygulama bolgesine ili~kin hastahklar 
y aygm: Periferik odem I' yorgunluk 
Bilinmiyor: Genel odem, lokal odem, uyurgezerlik 
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1 Klinik 9ah~malarda bu olaylar mirtazapin tedavisi sirasmda, plasebo kullamlmasma kiyasla 
istatistiksel olarak anlamh ~ekilde daha s1k gorillmii~tiir. 
2 Klinik 9ah~malarda bu olaylar mirtazapin tedavisi Slfasmda, plasebo kullanilmasma kiyasla 
daha s1k gorillmii~tiir, ancak istatistiksel olarak anlamh degildir. 
3 Klinik 9ah~malarda bu olaylar plasebo tedavisi sirasmda, mirtazapin tedavisine kiyasla 
istatistiksel olarak anlamh ~ekilde daha s1k gorillmii~tiir. 
4 Not: Dozun azaltilmas1 genellikle, somnolans/sedasyonun daha az gorillmesiyle 
sonu9lanmaz, ancak antidepresan etkinligini riske atabilir. 
5 Antidepresanlarla tedavi sirasmda genel olarak, anksiyete ve uykusuzluk ( depresyona ait 
semptomlar olabilen) geli~ebilir veya ~iddetlenebilir. Mirtazapin tedavisi s1rasmda anksiyete 
ve uykusuzluk geli~imi veya ~iddetlenmesi bildirilmi~tir. 
6 Mirtazapin tedavisi sirasmda veya tedavinin birak1lmasmdan sonra erken donemde, intihar 
dii~iinceleri ve intihar davran1~lan bildirilmi~tir (bkz. boliim 4.4.). 

Klinik 9al1~malar sirasmdaki laboratuvar degerlendirmelerinde, transaminazlarda ve gamma
glutamiltransferazda ge9ici art1~lar gozlenmi~tir (ancak bunlara e~lik eden advers olaylar 
mirtazapin tedavisi s1rasmda, plaseboya e~lik edenlerden istatistik anlam ta~1yacak ~ekilde 
daha s1k gorillmemi~tir). 

Pediyatrik popiilasyon: 
<;:ocuklarda yapilan klinik 9ah~malarda yaygm olarak kilo kayb1, kurde~en ve 
hipertrigliseridemi (aym zamanda bkz. boliim 5.1.) gibi advers olaylar gozlemlenmi~tir. 

Siipheli advers reaksiyonlarm raporlanmas1 
Ruhsatland1rma sonras1 ~iipheli ila9 advers reaksiyonlannm raporlanmas1 biiyiik onem 
ta~1maktad1r. Raporlama yapilmas1, ilacm yarar/risk dengesinin siirekli olarak izlenmesine 
olanak saglar. Saghk meslegi mensuplarmm herhangi bir ~iipheli advers reaksiyonu Tiirkiye 
Farmakovijilans Merkezi (TUF AM)'ne bildirmeleri gerekmektedir (www.titck.gov.tr; e
posta: tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99). 

4.9. Doz a~1m1 ve tedavisi 

T ek ba~ma mirtazapin doz a~1mma ili~kin var olan deneyim semptomlarm genellikle hafif 
oldugunu gostermektedir. Merkezi sinir sistemi depresyonu ile birlikte oryantasyon 
bozuklugu ve uzam1~ sedasyon, beraberinde ta~ikardi ve hafif hiper ya da hipotansiyon 
bildirilmi~tir. Bununla birlikte, ozellikle kan~1k doza~1mlarmda ve tedavi edici dozdan 9ok 
yiiksek dozlarda daha ciddi (oliimii de i9eren) sonu9larla kar~1la~ma olas1hg1 vardlf. Bu 
vakalarda QT uzamas1 ve Torsades de Pointes de bildirilmi~tir. 

Doz a~1m1 olgularmda ya~amsal i~levler i9in, uygun semptomatik ve destekleyici tedavi 
uygulanmahd1r. EKG monitorizasyonu yapilmahdlf. Aktif komiir veya gastrik lavaj da 
dii~iiniilmelidir. 

Pediyatrik hastalarda doz a~1m1 durumunda yukanda yeti~kinler i9in anlatilan uygun tedbirler 
ahnmahd1r. 
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5. FARMAKOLOJiK OZELLiKLER 

5.1. Farmakodinamik ozellikler 

Farmakoterapotik grup: Diger antidepresanlar 
ATC kodu: N06AX11 

Mirtazapin, merkezi noradrenerjik ve serotonerjik norotransmiter iletimini arttiran, merkezi 
etkili bir presinaptik a2 antagonistidir. Seratonerjik norotransmisyon art1~1, ozellikle 5-HTl 
reseptorleri arac1hg1yla geryekle~ir 9iinkii mirtazapin hem 5-HT2 hem de 5-HT3 reseptorlerini 
bloke eder. Mirtazapinin her iki enantiomerinin de antidepresif etkiye katk1da bulundugu 
kabul edilmektedir; S(+) enantiomeri a2 ve 5-HT2 reseptorlerini, R(-) enantiomeri 5-HT3 
reseptOrlerini bloke eder. 

Histamin Hl-antagonistik etkisi, mirtazapinin sedatif etkisi ile ili~kilidir. Mirtazapinin 
antikolinerjik etkisi pratik olarak yoktur ve tedavi edici dozlarda kardiyovaskiiler sistem 
iizerinde yalmzca smirh etkisi (om: ortostatik hipotansiyon) vardir. 

Pediyatrik popiilasyon: 
Ya~lar1 7-18 arasmda degi~en ve major depresif bozuklugu olan 9ocuklarda (n=259) esnek 
doz kullanilarak yapilan ve ilk 4 hafta boyunca 15-45 mg mirtazapin, sonraki 4 hafta boyunca 
15, 30 veya 45 mg mirtazapin verilen; 9ift-kor, plasebo-kontrollii, randomize iki 9ah~mada, 
mirtazapinle plasebo arasmda primer ve tiim sekonder sonlan1m noktalar1 bak1mmdan 
istatistiksel anlama sahip hi9bir fark ortaya konulamam1~tlr. Plasebo verilen 9ocuklann % 
5.7'sine kar~1hk mirtazapin verilen 9ocuklann % 48.8'inde istatistiksel anlama sahip (% 7 
veya daha fazla) kilo art1~1 gozlenmi~tir. Mirtazapin grubunda kurde~en (% 6.8'e kar~1hk % 
11.8) ve hipertrigliseridemi de (% O'a kar~1hk % 2.9), plasebo grubundakinden daha fazla 
goriilmii~tiir. 

5.2. Farmakokinetik ozellikler 

Genel ozellikler 

Emilim: 
MiNELZA ag1zdan almd1ktan sonra etkin madde mirtazapin, hizla ve iyi bi9imde emilir 
(biyoyararlan1m1 ~ % 50). G1da ahmmm mirtazapinin farmakokinetigi iizerine etkisi yoktur. 

Dag1hm: 
Plazma doruk konsantrasyonuna yakla~1k 2 saat sonra ula~1hr. Mirtazapinin plazma 
proteinlerine baglanma oran1 yakla~1k %85'tir. 

Biyotransformasyon: 
Mirtazapin yaygm bi9imde metabolize olur ve birka9 giinde idrar ve fe9es ile atlhr. Temel 
biyotransformasyon yollan demetilasyon, ve oksidasyondur. Ardmdan konjugasyon 
gelmektedir. insan karaciger mikrozomlanndan elde edilen in vitro verilere gore, mirtazapinin 
8-hidroksi metabolitinin olu~umunda sitokrom P450 enzimlerinden CYP2D6 ve CYP1A2, N
demetil ve N-oksit metabolitlerinin olu~umunda CYP3A4 enzimi gorev almaktadir. Demetil 
metaboliti farmakolojik olarak aktif olup, ana bile~ik ile aym farmakokinetik ozelliklere 
sahiptir. 
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Mirtazapin klerensi, bobrek ya da karaciger yetmezliginde azalabilir. 

Eliminasyon: 
Ortalama eliminasyon yanlanma omril 20-40 saattir; 65 saate dek siiren daha uzun yanlanma 
omrii degerleri nadiren bildirilmi~tir ve gene; erkeklerde daha kisa yanlanma omrii 
izlenmektedir. Eliminasyon yanlanma omril gunde tek doz kullamma uygundur. Kararh kan 
konsantrasyonuna 3-4 gun sonra ula~1hr ve bundan sonra birikim olmamaktadIT. 

Dogrusalhk/Dogrusal olmayan durum: 
Mirtazapinin farmakokinetigi onerilen doz arahgmda dogrusaldIT. 

5.3. Klinik oncesi giivenlilik verileri 

Klinik oncesi veriler, geleneksel gilvenlilik farmakolojisi, tekrarlanan doz toksisitesi, 
karsinojenisite veya genotoksisite c;ah~malarmm sonuc;lan temel almd1gmda insanlar ic;in ozel 
bir tehlike ortaya 91karmam1~t1r. S19an ve tav~anlarda ilreme toksisitesi c;ah~malannda, 
herhangi bir teratojenik etki gozlenmemi~tir. S19anlarda, insandaki maksimal terapotik 
maruziyetin iki katI sistemik maruziyete implantasyon sonras1 fOtus kaybmda art1~, yavrularm 
dogum ag1rhgmda azalma ve laktasyonun ilk lie; gilnil sITasmda hayatta kalan yavru say1smda 
azalma e~lik etmi~tir. 

Mirtazapin, bir dizi gen mutasyonu ve kromozomal ve DNA hasar1 testlerinde genotoksisite 
gostermemi~tir. Sic;an karsinojenite c;ah~masmda bulunan tiroid bezi tilmorleri ve fare 
karsinojenite c;ah~masmda bulunan hepatoselliller neoplazmanm, hepatik enzim 
indilkleyicilerinin yilksek dozlar1 ile uzun silreli tedavi ile ili~kili, tiire ozgil ve nongenotoksik 
yamtlar oldugu du~ilnillmil~tilr. 

6. FARMASOTiK OZELLiKLER 

6.1. Yard1mc1 maddelerin listesi 

Laktoz monohidrat 
Hidroksipropil selilloz 
MisIT ni~astas1 
Mikrokristalin selilloz 
Prejelatinize ni~asta 
Kolloidal anhidrus silika 
Magnezyum stearat 
Talk 
Hipromelloz 
Polietilen glikol 
Titanyum dioksit 
K1rm1z1 demir oksit 
San demir oksit 

6.2. Ge~imsizlikler 

Gec;erli degildir. 
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6.3. Raf omrii 

24 ay 

6.4. Saklamaya yonelik ozel tedbirler 

25°C'nin altmdaki oda s1cakhgmda saklay1mz. I~1k ve rutubetten koruyunuz. 

6.5. Ambalajm niteligi ve i~erigi 

Kutuda, 14 ve 28 film kaph tablet i9eren PVC/PVDC/Al folyo blisterde kullanma talimatl ile 
birlikte sunulmaktadir. 

6.6. Be~eri tibbi iiriinden arta kalan maddelerin imhas1 ve diger ozel onlemler 

Ozel bir gereklilik yoktur. 

7. RUHSAT SAHiBi 

BiLiM iLAc; SAN. ve TiC. A.~. 
Kaptanpa~a Mah. Zincirlikuyu Cad. No: 184 
34440 Beyoglu-iSTANBUL 
Tel: +90 (212) 365 15 00 
Faks: +90 (212) 276 29 19 

8. RUHSAT NUMARASI 

127/13 

9. RUHSAT TARiHi/RUHSAT YENiLEME TARiHi 

ilk ruhsat tarihi: 18.03.2009 
Ruhsat yenileme tarihi: 

10. KUB'UN YENiLENME TARiHi 
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