Порівняння схем медикаментозної терапії відповідно до національних
та міжнародних рекомендацій із лікування нейропатичного болю
Рекомендації

Невралгія
трійчастого нерва

Канадське
товариство
з вивчення болю
(CPS, 2014)

Спеціалізована група
з нейропатичного болю
Міжнародної асоціації
з вивчення болю
(NeuPSIG/IASP, 2015)

Перша лінія: карбамазепін
Друга лінія: зверніться
за консультацією до лікаря

Перша лінія:
карбамазепін

Тип нейропатичного
болю

Національний інститут здоров’я
та клінічної майстерності
Великої Британії
(NICE, 2017)

Усі види нейропатичного болю

Препарати
першої лінії

Габапентин
Прегабалін
Дулоксетин
Венлафаксин
ТЦА

Габапентинa
Прегабалін
Дулоксетин
Венлафаксин
ТЦА

Габапентин
Прегабалін
Дулоксетин
Амітриптилін

Препарати
другої лінії

Трамадол
Опіоїди КВ:
• Морфін
• Оксикодон
• Фентаніл
• Гідроморфін

Трамадол
Пластирі з 8 % вмістом
капсаїцину*
Лідокаїнові пластирі*

Якщо початкове лікування
неефективне або погано
переноситься, спробуйте один із решти
вказаних вище препаратів; дійте так
само в разі неефективності другого
або третього препарату

Препарати
третьої лінії

Канабіноїди

Сильні опіоїди:
• Оксикодон
• Морфін
Ботулінічний токсин типу А*

Трамадол: тільки в гострій фазі
Капсаїцин для місцевого застосування*

Препарати
четвертої лінії

Метадон
Тапентадол
Ламотриджин
Топірамат
Вальпроєва кислота
Циталопрам
Есциталопрам
Пароксетин
Капсаїцин для
місцевого застосування
Лідокаїн для місцевого
застосуванняd
Ботулінічний токсин

Рекомендаціїї фахівця:
• Екстракт посівної коноплі
• Лакосамід
• Ламотриджин
• Леветирацетам
• Морфін
• Окскарбазепін
• Топірамат
• Трамадол тривалої дії
• Венлафаксин

Європейська федерація неврологічних товариств
(EFNS, 2010)

Перша лінія: карбамазепін, окскарбазепін
Друга лінія: хірургічне лікування
Центральний
нейропатичний біль

Діабетична
нейропатія

Постгерпетична
невралгія

Габапентин
Прегабалін
Амітріптилін
ТЦА

Габапентин
Прегабалін
Дулоксетин
Венлафаксин ПВ
ТЦА

Габапентин
Прегабалін
ТЦА
Лідокаїнові пластирів

Трамадол
Опіоїди

Трамадолс

Опіоїди

Опіоїди:
Оксикодон

Опіоїди:
• Оксикодон
• Морфін
• Метадон
Капсаїцин для
місцевого застосування

Ламотриджине
Канабіноїдиf

Примітки: ТЦА — трициклічні антидепресанти; ПВ – із пролонгованим вивільненням; КВ – контрольоване вивільнення; * – при периферичній нейропатії; a – габапентин зі швидким вивільненням; b – лідокаїн для місцевого
застосування з його гарною переносимістю може бути препаратом першої лінії для літніх осіб, особливо за наявності скарги щодо побічних реакцій на пероральні препарати з боку центральної нервової системи; c – трамадол
можна розглянути як препарат першої лінії для пацієнтів зі значним загостренням болю, особливо в комбінації з ацетамінофеном, або для пацієнтів із переважанням супутнього болю ненейропатичної природи; d – лідокаїн
для місцевого застосування може бути препаратом другої лінії при постгерпетичній невралгії; e – призначення ламотриджину можна розглянути в разі центрального постінсультного болю або болю при спинномозковій травмі
з неповним ураженням спинного мозку та динамічних механічних алодиніях; f – при розсіяному склерозі.
Адаптовано згідно з Breen C., Wang K., Wegryzn E. Comparison of Drug Therapy for National and International Neuropathic Pain Guidelines. 2018. Vol. 2, № 8.
Оригінальний текст документа читайте на сайті http://paindr.com

