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Υπόβαθρο – Σκοπός
• Η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας και της
ασφάλειας της tramadol στην οστεοαρθρίτιδα
(ΟΑ) του γόνατος και του ισχίου
Μέθοδοι
• Συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας
έως τον 05/2020 στις πλατφόρμες Pubmed,
Embase, Cochrane Library και Web of Science
• Βρέθηκαν 6 τυχαιοποιημένες μελέτες (3,611
ασθενείς) που σύγκριναν τις παρακάτω
φαρμακευτικές παρεμβάσεις: tramadol 100,200
και 300 mg/ημέρα, και placebo στην ΟΑ γόνατος
και ισχίου.
• Ο πόνος και η λειτουργικότητα μετρήθηκαν στις
12 εβδομάδες ενώ για την ασφάλεια
καταγράφηκαν ανεπιθύμητες ενέργειες από το
πεπτικό, το καρδιαγγειακό και το ΚΝΣ καθώς και
η απόσυρση από την αγωγή.
Αποτελέσματα
• Οι δόσεις tramadol 100 mg ( SMD=-0.16, 95% CI:
-0.34 to 0.00), 200 mg (SMD=-0.21, 95% CI: -0.37
to -0.06) και 300 mg (SMD=-0.30, 95% CI: -0.48 to
-0.14) ήταν στατιστικά πιο αποτελεσματικές
έναντι του placebo στον πόνο, αλλά μόνο στα
300 mg στη λειτουργικότητα (SMD=-0.24, 95% CI:
-0.47 to -0.03).
• Σε ότι αφορά την ασφάλεια, διαπιστώθηκε
μεγαλύτερος κίνδυνος ανεπιθύμητων ενεργειών
από το πεπτικό και παρόμοια από το ΚΝΣ σε όλες
τις δόσεις, ενώ για τα καρδιαγγειακά συμβάματα
παρέμεινε αβέβαιος.

Συμπεράσματα
•

•

Στους ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα
γόνατος και ισχίου μόνο η δόση
tramadol των 300 mg/ημέρα
αποδείχθηκε αποτελεσματική στον
πόνο και τη λειτουργικότητα σε σχέση
με το placebo
Ωστόσο παρατηρήθηκε αυξημένη
επίπτωση ανεπιθύμητων παρενεργειών
από το πεπτικό και το ΚΝΣ, απαιτώντας
έτσι προσοχή στη χορήγηση της σε
ασθενείς με προηγούμενο ιστορικό
αυτών των καταστάσεων.
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Το κείμενο αποτελεί βιβλιογραφική ενημέρωση της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημερινή κλινική πράξη
Αποτελεί επίσης εύρημα ΜΙΑΣ ΜΟΝΟ εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης
Αποτελεί τέλος ελεύθερη μετάφραση της περίληψης της δημοσιευμένης μελέτης και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο

