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Double-blind, randomized, controlled, crossover trial of pregabalin for 
neurogenic claudication 

 

 في العرج العصبي (Pregabalin)دراسة شاهد عشوائية محكمة مزدوجة التعمية لدور البريغابالين 

 
 .اختبار تأثيرات البريغابالين على تحفيز العرج العصبي :الهدف

تسعة  .هذه الدراسة عشوائية، مزدوجة التعمية، مع شاهد وهمي فعال، ثنائية المرحلة وتعابريةطرق البحث: 
ً لتناول البريغابالين ثم تناول الدواء الوهمي الفعال ) على سبيل المثال:  وعشرون شخص وزعوا عشوائيا
دايفينهيدرامين( أو تناول الدواء الوهمي الفعال ثم تناول البريغابالين. كل فترة عالجية استمرت عشرة أيام، 

هو الزمن الالزم لحصول أول أعراض ألمية  وتضمنت معايرة على مرحلتين. وكان متغير المحصلة األولية
. بينما )firstT(دقيقة من اختبار جهاز المشي  51على المقياس الرقمي( خالل  4متوسطة )أكثر أو يساوي 

شدة األلم أثناء الراحة، شدة األلم عند انتهاء اختبار جهاز المشي، المسافة تضمنت قياسات المحصلة الثانوية 
ا شخصيا والمصححة لأللم والتحدد الوظيفي بما يتضمن استبيان رونالد هالمبلغ عنالمقطوعة، والقياسات 

موريس لإلعاقة، استمارة جرد قصيرة لأللم اللحظي المعدلة، مشعر اوسويستري لإلعاقة، واستبيان تضيق القناة 
 الفقرية السويسري.

زم ألول أعراض ألمية متوسطة الفعال للزمن الاللم يوجد فرق معتبر بين البريغابالين و الدواء الوهمي  النتائج:
. (to 0.08 ،= 0.61 p 2.25− %51، فترة الثقة firstT 1.08− =تالف في الزمن الوسطي )اإلخ

من قياسات المحصلة الثانوية لأللم و التحدد الوظيفي لم تتحسن بشكل معتبر باستخدام  كلوباإلضافة إلى ذلك، 
 .البريغابالين مقارنة مع استخدام الدواء الوهمي الفعال

البريغابالين لم يكن أكثر فعالية من الدواء الوهمي الفعال في تخفيف األعراض األلمية أو التحددات االستنتاجات :

 .العرج العصبي المتعلق بتضيق القناة الفقرية القطنية الوظيفية لدى مرضى

تقدم هذه الدراسة دليالً من الدرجة األولى على أنه لمرضى العرج العصبي، ال يزيد البريغابالين  :الدليل تصنيف

أثناء اختبار جهاز المشي مقارنة مع الشدة ألم متوسط  ة حتى بدء ظهورالالزم يةالزمنمن الفترة 

 .ناميالدايفنهيدر

Objective: To test the effects of pregabalin on the induction of neurogenic claudication. 

Methods: This study was a randomized, double-blind, active placebo-controlled, 2-period, crossover trial. 

Twenty-nine subjects were randomized to receive pregabalin followed by active placebo (i.e., 

diphenhydramine) or active placebo followed by pregabalin. Each treatment period lasted 10 days, including a 

2-step titration. Periods were separated by a 10-day washout period, including a 3-day taper phase after the 



first period. The primary outcome variable was the time to first moderate pain symptom (Numeric Rating Scale 

score ≥4) during a 15-minute treadmill test (Tfirst). Secondary outcome measures included pain intensity at 

rest, pain intensity at the end of the treadmill test, distance walked, and validated self-report measures of 

pain and functional limitation including the Roland-Morris Disability Questionnaire, modified Brief Pain 

Inventory–Short Form, Oswestry Disability Index, and Swiss Spinal Stenosis Questionnaire. 

Results: No significant difference was found between pregabalin and active placebo for the time to first 

moderate pain symptom (difference in median Tfirst = −1.08 [95% confidence interval −2.25 to 0.08], p = 

0.61). In addition, none of the secondary outcome measures of pain or functional limitation were significantly 

improved by pregabalin compared with active placebo. 

Conclusions: Pregabalin was not more effective than active placebo in reducing painful symptoms or functional 

limitations in patients with neurogenic claudication associated with lumbar spinal stenosis. 

Classification of evidence: This study provides Class I evidence that for patients with neurogenic claudication, 

compared with diphenhydramine, pregabalin does not increase the time to moderate pain during a treadmill 

test. 
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