
ABSTRAKT 
Cílem této práce bylo porovnat účinnost a bezpečnost venlafaxinu s placebem a 

referenčním antidepresivem sloučením krátkodobých studií provedených u ambulantních 

nebo hospitalizovaných pacientů s depresí. 

K tomu byly vyhledány relevantní studie pomocí databáze Medline a Embase a ručním 

prohledáním referencí. Do metaanalýzy bylo zahrnuto celkem 15 studií, z toho tři byly 

kontrolovány placebem a 12 referenčním antidepresivem. 

Jako měřítko účinnosti byl vybrán podíl pacientů odpovídajících na léčbu, přičemž 

odpověď na léčbu byla definována pomocí škály HAM-D, MADRS nebo CGI. Dále byla 

zhodnocena bezpečnost a snášenlivost léčby stanovením podílu pacientů, kteří předčasně 
ukončili léčbu z jakýchkoliv důvodů. 

Pro každý z parametrů účinnosti (tj. škály HAM-D, MADRS a CGI) a pro podskupiny 

placeba a referenčního léčiva byly provedeny dílčí analýzy. Statistická analýza 

nashromážděných údajů byla provedena ve statistickém programu MIX, verze 1.54. K odhadu 

míry asociace, tj. statisticky významného vztahu mezi užíváním venlafaxinu a výskytem 

pozorovaného jevu (tj. odpovědí na léčbu nebo ukončení léčby), sloužil ukazatel relativní 

riziko (RR). Pro určení statistické spolehlivosti odhadu RR byl vypočítán 95% konfidenční 

interval. 

Odpověď na léčbu byla u škál HAM-D a MADRS definována jako pokles skóre na 

škále ≥ 50 % ve srovnání s počáteční hodnotou, u škály CGI-I jako skóre 1 (velmi zlepšen) 

nebo 2 (zlepšen). 

K porovnání podílů odpovědí na léčbu venlafaxinem vs. placebem dle škály HAM-D 

bylo sloučeno 5 studií s celkovým počtem 841 pacientů; dle škály MADRS 5 studií 

s celkovým počtem 728 pacientů a dle škály CGI 4 studie s celkovým počtem 735 pacientů. 

Venlafaxin byl významně účinnější než placebo při hodnocení odpovědi podle škály HAM-D 

(RR = 1,55; 95% CI: 1,35; 1,78); dle škály MADRS (RR = 1,43; 95% CI: 1,11; 1,82) i podle 

škály CGI (RR = 1,5; 95% CI: 1,31; 1,71). 

Analýza podílů odpovědí na léčbu venlafaxinem ve srovnání s referenčními 

antidepresivy byla uskutečněna na souboru 10 studií pro škálu HAM-D (1620 pacientů), 

7 studií pro škálu MADRS (979 pacientů) a 6 studií pro škálu CGI-I (781 pacientů). Podíl 

odpovědí je významně vyšší ve skupině venlafaxinu oproti srovnávaným antidepresivům 

dle škály HAM-D (RR = 1,13; 95% CI: 1,03; 1,25); účinnější, ale ne významně dle škály 
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MADRS (RR = 1,12; 95% CI: 0,97; 1,29) a významně účinnější při hodnocení škálou CGI-I 

(RR = 1,18; 95% CI: 1,06; 1,30). 

Celkový podíl ukončení léčby byl nevýznamně nižší u pacientů užívajících venlafaxin, 

než u pacientů, kterým bylo podáváno placebo (o 6 %; RR = 0,82; 95% CI: 0,64; 1,04) 

a kterým bylo podáváno referenční léčivo (o 2 %; RR = 0,82; 95% CI: 0,64; 1,04). Léčba 

venlafaxinem je tedy nejméně stejně dobře snášena jako léčba jiným antidepresivem 

či placebem. 

Výsledky této studie prokázaly, že venlafaxin je významně účinnější než placebo 

a stejně účinné nebo účinnější než komparativní antidepresiva a je dobře snášený 

u ambulantních i hospitalizovaných pacientů s diagnózou velké deprese, deprese spojené 

s úzkostí nebo melancholií. 


