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Pregabalin monotherapy in patients with partial-onset seizures: A 

historical-controlled trial 

تجربة : صرع الجزئيال من يعانون الذين المرضى في كعالج وحيد (Pregabalin) بريغابالينال

 . ذات شاهد تاريخية

 تصميم دامباستخ بدءال جزئيالصرع  من يعانون الذين المرضى كعالج وحيد في البريغابالين تقييم :الهدف

 . كعالج وحيد ذات شاهد لمرضى تحولوا إليه تاريخيةدراسة 

ن بشكل وغير المضبوطي بدءال جزئيالصرع  من يعانون الذينتقسيم المرضى البالغين عشوائياً  تم :الطريقة

مع تعمية تم تقسيمهم عشوائياً  ؛أسابيع 8لمدة  للصرع المضادة األدويةمن  2 أو 1لـ  ناولهمت رغم كاف  

مغ /  156واألخرى تأخذ عيار  / اليوم مغ 066مجموعة تأخذ البريغابالين عيار مزدوجة إلى مجموعتين: 

ددت ح  . (البريغابالين لوحدهيؤخذ فيها أسبوعاً  12أسابيع كفترة انتقالية و 8أسبوعاً ) 26وذلك لمدة  اليوم

-Seizure) بسبب عدم فعاليته بعالج الصرع اليوم/  ملغ 066عند ترك البريغابالين  األولية النهاية نقطة

related exit ).ًوذلك وفق معايير محددة مسبقا 

لنسبة ترك الدواء لعدم فعاليته بعالج  %55مجال الموثوقية لـل األعلى الحد كان إذاتم تعريف الدواء بأنه فعال 

 يجيتدر تقدم معو ،%47 والتي كانت )المستمدة من دراسات سابقة( التاريخيةالشواهد  عتبة أقل منالصرع 

 . %08 عتبة باستخدام

 125 دئي لـب تحليل بعدالتي ظهرت  يجابيةتم إيقاف الدراسة مبكراً بسبب فعالية البريغابالين اإل :النتائج

 منذ الوقت متوسط كان. الفعاليةمنهم قابل لتقييم  178 ،مريضاً  101 الكاملب الدراسة عينة شملت. مريضاً 

 و( اليوم/  ملغ 066 من مجموعة) %57.5 أكمل ، عموماً . عاماً  17 لدى المرضى الصرع تشخيص

ت نسبة ترك الدواء كان. التعمية مزدوج العالج من أسبوعاً  26( اليوم/  ملغ 156من مجموعة ) 70.5%

, مجال %27.5) / اليوم مغ066مجموعة ( لدى Seizure-related exitلعدم فعاليته بعالج الصرع )

 p <6.661قيمة ) %08 عتبةو %47 عتبة من بكثير أقل( وهذا %37.2-%7.8  :%55الموثوقية لـ

 علىمريضان وبريغابالين كعالج وحيد   اليوم/  ملغ 066 المعالجين بـ مرضىمن ال ثمانية .(لكلي العتبتين

 المةس ملف كانبشكل عام . خالل فترة الدراسة معافين تماماً من أية نوب صرعية أصبحوا اليوم/  ملغ 156

 .السابقة الدراسات معمتوافقاً  بريغاباليناستعمال ال

 يجزئالصرع  من يعانون الذين مرضىلدى ال وفعال آمن كعالج وحيد هو عالج ريغابالينالب :االستنتاجات

 .وغير مضبوطين بشكل كاف   بدءال



 جزئيالصرع  من يعانون الذين المرضى أنعلى  الثالثة الدرجةمن  دليالً  الدراسة هذه تقدم: الدليل تصنيف

 ت الصرعانوب من أقل عدد لديهم وحيدكاف  ثم تحولوا إلى البريغابالين كعالج  مضبوطين بشكلغير و بدءال

 . وحيد ( كعالجplacebo) وهميتحولوا إلى الدواء ال من دراسات سابقة ينتاريخي ضوابط مع مقارنة

OBJECTIVE: To assess pregabalin monotherapy for partial-onset seizures using a historical-controlled 

conversion-to-monotherapy design. 

METHODS: Adults with inadequately controlled partial-onset seizures while receiving 1 or 2 antiepileptic 

drugs during an 8-week prospective baseline were randomized to double-blind monotherapy with 

pregabalin 600 or 150 mg/d (4:1) for 20 weeks (8-week conversion and 12-week monotherapy period). 

The primary endpoint was the seizure-related exit rate for pregabalin 600 mg/d, based on 

discontinuations due to predefined criteria. Efficacy was declared if the upper limit of the 95% confidence 

interval for the exit rate was below a historical-control threshold of 74%, with stepwise evaluation using a 

threshold of 68%. 

RESULTS: The trial was stopped early for positive efficacy after an interim analysis in 125 patients. The full 

study population included 161 patients, with 148 evaluable for efficacy. The mean time since epilepsy 

diagnosis was 14 years. Overall, 54.3% (600 mg/d) and 46.9% (150 mg/d) of patients completed 20 

weeks of double-blind treatment. Seizure-related exit rate in the 600 mg/d group (27.5%; 95% 

confidence interval, 17.8%-37.2%) was significantly below the 74% and 68% thresholds (p < 0.001 for 

both). Eight patients on 600 mg/d and 2 on 150 mg/d were seizure-free throughout pregabalin 

monotherapy. Pregabalin's overall safety profile was consistent with prior trials. 

CONCLUSIONS: Pregabalin monotherapy was safe and efficacious for patients with inadequately controlled 

partial-onset seizures. 

CLASSIFICATION OF EVIDENCE: This study provides Class III evidence that patients with inadequately 

controlled partial-onset seizures switched to pregabalin monotherapy have fewer seizure-related exit 

events compared with historical controls switched to pseudo-placebo monotherapy. 
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