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Η μετανάλυςη περιζλαβε 229 μελζτεσ με ενήλικεσ, με το ςυςτηματικό ςφάλμα 

δημοςίευςησ  να εκτιμάται ςτο 10% (οι μελζτεσ που δημοςιεφθηκαν είχαν πιο  θετικά 

αποτελζςματα από ότι μελζτεσ που δεν δημοςιεφθηκαν (r2 9·3%, p=0·009)) 

 Τα αποτελζςματα γενικά ήταν μζτρια. Με βάςη το ΝΝΤ (number needed to treat) 

για 50% μείωςη του πόνου φάνηκε :  

o 6·4 (95% CI 5·2-8·4) για τουσ αναςτολείσ επαναπρόςληψησ serotonin-

noradrenaline (εδϊ περιλαμβάνεται κυρίωσ η  duloxetine με 9/14 μελζτεσ) 

o 7·7 (6·5-9·4) για την  pregabalin 

o 7·2 (5·9-9·21) για την  gabapentin 

o 10·6 (7·4-19·0) για την capsaicin (high-concentration patches)  

 Το ΝΝΤ ήταν μικρότερο για τα τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά, ιςχυρά οπιοειδή, 

tramadol και botulinum toxin A, ενϊ δεν μποροφςε να προςδιοριςθεί για τα 

lidocaine patches 

 Σχετικά με την αςφάλεια, ανοχή, αξία και προτίμηςη, καλφτερα ήταν τα 

αποτελζςματα για τα τοπικά χορηγοφμενα φάρμακα  

 Το κόςτοσ ήταν μικρότερο για τα τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά και την τραμαδόλη  

 Με τα βάςη τα ευρήματα οι ςυγγραφείσ προτείνουν ως 1ης γραμμής τα τρικυκλικά 

αντικαταθλιπτικά, αναςτολείσ επαναπρόςληψησ serotonin-noradrenaline, 

pregabalin και gabapentin. Ωσ 2ησ γραμμήσ : lidocaine patches, capsaicin high-

concentration patches και tramadol και ωσ 3ησ γραμμήσ : ιςχυρά οπιοειδή και 

botulinum toxin A. Τοπικά χορηγοφμενα φάρμακα και botulinum toxin A μόνο για 

περιφερικό νευροπαθητικό πόνο  
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Το κείμενο αποτελεί ελεφθερη μετάφραςη τησ περίληψησ τησ δημοςιευμζνησ μελζτησ 
και δεν περιζχει ςτοιχεία από το πλήρεσ άρθρο 

Αποτελεί επίςησ εφρημα  μιασ μόνο εργαςίασ και όχι υποχρεωτικά θζμα καταςταλαγμζνησ γνϊςησ 
Αποτελεί τζλοσ βιβλιογραφική ενημζρωςη και όχι απαραίτητα  ςφςταςη για την καθημζρα κλινική πράξη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


