Αντιεπιληπτικά ςτην ινομυαλγία (αναςκόπηςη)

Αναςκόπθςθ βιβλιογραφίασ (RCTs) ςε Cochrane Central Register of Controlled Trials
(CENTRAL) (Issue 8, 2013), MEDLINE (1966 - 8/2013), PsycINFO (1966 – 8/2013),
SCOPUS (1980 -8 /2013) και www.clinicaltrials.gov (8/2013):
 2480 αςκενείσ με αντιεπιλθπτικά και 1099 ςε εικονικό φάρμακο, με μζςο
χρόνο αγωγισ 13 εβδομάδεσ
 Για τα gabapentin, lacosamide και levetiracetam τα δεδομζνα από τισ
μελζτεσ είναι ανεπαρκή ϊςτε να εξαχκοφν αςφαλι ςυμπεράςματα
 Αναφερομζνθ μείωςθ πόνου ≥ 50% ιταν πιο πικανι με pregabalin παρά με
placebo (risk ratio (RR) 1.59; 95% confidence interval (CI) 1.33 - 1.90). Ο
αρικμόσ των αςκενϊν που ανζφεραν ότι ιταν «καλφτερα» ι «πολφ
καλφτερα» ιταν υψθλότεροσ με pregabalin παρά με placebo (RR 1.38; 95%
CI 1.23 to 1.55)
 H pregabalin δεν μείωςε ςθμαντικά τθν κόπωςθ, ενϊ είχε μια μικρι ωφζλεια
ζναντι του placebo ςτθ μείωςθ των προβλθμάτων φπνου (6,2% σε κλίμακα 0100)
 Ο αρικμόσ αποςφρςεων από τθ μελζτθ λόγω ανεπικφμθτων δράςεων ιταν
μεγαλφτεροσ με τθ pregabalin ςε ςχζςθ με το εικονικό φάρμακο, με τθ ηάλθ
να είναι θ πιο ςυχνι (RR 3.77; 95% CI 3.06 - 4.63). Διαφορζσ ςτισ ςοβαρζσ
ανεπικφμθτεσ δράςεισ δεν διαπιςτϊκθκαν
Οι ςυγγραφείσ επιςθμαίνουν ότι θ pregabalin παρουςιάηει μικρό όφελοσ ζναντι
του placebo ςτον πόνο και ςε προβλιματα φπνου ςε αςκενείσ με ινομυαλγία,
χωρίσ κάποια ιδιαίτερη δράςη ςτην κόπωςη.
Αν και θ pregabalin ζχει εγκρικεί ςτθν ΗΠΑ και ςε άλλεσ 25 χϊρεσ για τθν
αντιμετϊπιςθ τθσ ινομυαλγίασ, δεν ζχει πάρει ζγκριςθ ςτθν Ευρϊπθ
Anticonvulsants for fibromyalgia. Uçeyler N, Sommer C, Walitt B, Häuser W. Cochrane Database Syst
Rev. 2013 Oct 16;10:CD010782. doi: 10.1002/14651858.CD010782.

Φαρμακοεπαγρφπνηςη :
Medscape: Η CHMP (Committee for Medicinal Products for Human Use) του ΕΜΑ προτείνει
τθν απόςυρςθ από τθν Ευρϊπθ φαρμάκων που περιζχουν το μυοχαλαρωτικό
thiocolchicoside (διαταραχζσ ανδρικισ γονιμότθτασ – τερατογζνεςθ – εμβρυοτοξικότθτα –
αποβολζσ)

Το ενθμερωτικό κείμενο αποτελεί ελεφκερθ μετάφραςθ τθσ περίλθψθσ του δθμοςιευμζνου άρκρου
και δεν περιζχει ςτοιχεία από το πλιρεσ άρκρο
Αποτελεί επίςθσ εφρθμα ΜΙΑΣ μόνο εργαςίασ και όχι υποχρεωτικά κζμα καταςταλαγμζνθσ γνϊςθσ

