
25-30: 2شماره  9: دوره  1393تابستان و  بهار/يرانكودكان ا يدندانپزشكمجله    
 

25  

  

 
 

 در كودكان  ينگابال پره يمنيو ا ياثر آرامبخش يبررس
  يهمكار در مطب دندانپزشك يرغ

 

 ***روژين سليمان زاده، **، حميد رضا افتخاريان جهرمي*طاهره اسكندريان
 استاديار گروه دندانپزشكي كودكان، دانشكده دندانپزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شيراز، شيراز، ايران. *

 استاديار گروه جراحي فك و صورت، دانشكده دندانپزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شيراز، شيراز، ايران. **
 پزشكي شيراز، شيراز، ايران. دستيار تخصصي دندانپزشكي كودكان، دانشكده دندانپزشكي، دانشگاه علوم ***

 

 چكيده

با كاربرد  يكفارماكولوژ يها است. روش يرهمكارغ يماراندندانپزشكان كودكان درمان ب يرو يشپ يها از چالش يكيزمينه و هدف: 
 يدارو يمنيو ا يآرامبخش يتخاص يحاضر بررس ي توجه بوده است. هدف از مطالعه همواره مورد  يممال يبا اثر آرامبخش يداروها
 .در كودكان است ينگابال پره يخوراك
 يدرمان ي هر كودك دو جلسه يكور شركت كردند. برا متقاطع و دوسو ينيبال ييكارآزما ينكودك در ا يكو  يستب بررسي: روش
 يبعد ي دوم در جلسه يانجام شد و دارو يدارونما با انتخاب تصادف يا ينگابال با پره دارويي يشاول پ يدرمان ي شد. در جلسه يزير برنامه

دو ساعت و  ياسدو مق ينشد. ا يدهفرانكل سنج يرفتار يبند رتبه ياسو مق Ramsay يآرامبخش ياسدارو با مق يداده شد. اثربخش يماربه ب
شدند و تعداد  يزآنال Mann-Whitney U يها با استفاده از آزمون آمار شدند. داده يدارو توسط دندانپزشك نمره ده يزپس از تجو يمن

 .شد يسهمقا وهدو گر ينب Chi-squareموفق با آزمون  يها درمان
 يبند ). رتبهp =007/0از گروه دارونما بود ( يشترب يدار يبه طور معن ينگابال درمان در گروه پره ينكودكان ح يسطح آرامبخشيافته ها: 

در گروه  يدبه اتمام رس يتكه با موفق ييها ). تعداد درمانp =067/0دو گروه نشان نداد ( ينرا ب داري يدرمان اختالف معن ينرفتار كودك ح
 .بود يعيطب ي مراحل درمان در محدوده ي يهدر كل يمارانب ياتيح يم). عالp =013/0بود ( يشترب داري يمعن وربه ط ينگابال پره

 يساعت پس از مصرف خوراك يمدو و ن يتوجه قابل  يبرخوردار است. آرامبخش يكاف يمنيدر كودكان از ا ينگابال پره يزتجو گيري: نتيجه
 .شود يم يرهمكاركودكان غ يدندانپزشك يها در اتمام درمان يتموفق يششود كه منجر به افزا يمشاهده م ينگابال پره

 .ياثر آرامبخش ي،كنترل رفتار هاي يكتكن ين،گابال پره واژگان كليدي:
 20/11/92پذيرش مقاله:  28/05/92وصول مقاله: 

          Email: Soleymanzade.R@gmail.com ،روژين سليمان زادهدكتر نويسنده مسوول: 
 
 

 :مقدمه

كودكان رفع  يدر دندانپزشك رو يشپ يها از چالش يكي

است. قدم نخست  يرهمكاركودكان غ يدرمان يازهاين

 يخته،گس هم  از ياز بروز رفتارها يريجلوگ يبرا

باشد.  يم يكنترل رفتار يروان هاي يكتكن يريكارگ به

در  ييدارو يو آرامبخش يكفارماكولوژ يها كاربرد روش

 ينا يتموفق ي،رفتار روان رلكنت يها با روش يبترك

. چرا دهد يم يشكودك افزا يها را در جلب همكار روش

بر  يتر شدن كودك و كاهش تنش، تمركز و كه با آرام

 يشافزا يدندانپزشك به طور مشخص يها درخواست

 تحقيقي
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در  ياز كاربرد آرامبخش يهدف اصل ين). بنابرا1( يابد يم

خطر  كم يبه سطح آرامبخش يدنكودكان رس يدندانپزشك

 يرتحت تأث ياست تا بتوان كودك را به راحت يارانهو هوش

 هاي يكقرار داد. تكن يكنترل رفتار روان يها روش

را  يحداقل سطح آرامبخش يستيدر مطب با يآرامبخش

مستقل  ييحفظ راه هوا ييكه توانا ي. به طوريندنما يجادا

 يكاتفراهم باشد و كودك قادر باشد به تحر يماردر ب

 ).2پاسخ مناسب بدهد ( يو دستورات كالم يكيزيف

 يرضدتشنج است كه با اتصال به ز يدارو يك گابالين پره

 يندهايفرآ يلباعث تعد يمكلس يها در كانال δ2α واحد

اثر  يفط يدجد يدارو ين). ا3( شود يم يانتقال عصب

از درد  يدارد و در درمان اختالالت متعدد يا گسترده

 يو صرع گرفته تا اختالل اضطراب عموم ينوروپات

(Generalized Anxiety Disorder) مؤثر  يبروميالژياو ف

 ).5و4( باشد يم

 يآرامبخش يجادجهت ا يمختلف يها مواد و روش امروزه

 يها درمان يازمنددر كودكان مضطرب ن يارانههوش

. دندانپزشكان يردگ يمورد استفاده قرار م يدندانپزشك

هستند كه عالوه بر  ييها ه به دنبال روشكودكان هموار

كاربرد در مطب برخوردار  يبرا يكاف يمنيمؤثر بودن از ا

و  يجيحالت گ يجادو ا يفخف شيباشد. آرامبخ

است  ينگابال پره يدارو يجانب از عوارض  يآلودگ خواب

 ينگابال ضداضطراب پره يتخواص در كنار خاص ين). ا6(

) 13-7به آن اشاره شده است ( يكه در مطالعات متعدد

كودكان  ييرا جهت كنترل دارو يمناسب ينهتواند گز يم

. هدف از يدنما يمعرف يدر مطب دندانپزشك يرهمكارغ

دارو  ينا يعسر يو اثربخش يمنيا يمطالعه حاضر بررس

كودكان  يدر درمان دندانپزشك يآرامبخش يجادجهت ا

 .باشد يدر مطب م همكار يرغ

 :روش بررسي

متقاطع،  يتصادف ينيبال ييمطالعه به صورت كارآزما ينا

 ياثربخش يبررس يكور با گروه كنترل دارونما برا دوسو

 يرهمكاردر كودكان غ يخوراك ينگابال تك دوز پره يعسر

  نـيشد. ا يـطراح يكـدانپزشـان دنـدرم دـازمنـين

 با كد يران،ا ينيبال هاي ييمطالعه در مركز ثبت كارآزما

Irct201206131674n2  ي يتهو مجوز كم يدثبت گرد 

و  يستاخذ شد. ب يرازش ياخالق از دانشگاه علوم پزشك

انجام درمان  يكه برا يمارانيب يانكودك از م يك

 يبه بخش كودكان دانشكده دندانپزشك يدندانپزشك

ورود به مطالعه انتخاب  يمراجعه كرده بودند، برا يرازش

) 1موارد بود:  اينورود به مطالعه شامل  يارهايشدند. مع

 ي) كودكان سالم كه در طبقه بند2ساله،  4-6كودكان 

ASA I  آنها در  ي) سطح آرامبخش3 يرند،گ يقرار م

قبل از مصرف  يدر مراجعات بعد يزو ن يهاول ي ينهمعا

مضطرب و " يعني Ramsay ياسمق يكدارو، سطح 

 يريدندان ش 2 حداقل يمار) هر ب4باشد،  "برافروخته

) 5داشته باشد،  يپالپوتوم يدرمان يازبا ن پايينفك  يخلف

مشاركت در مطالعه  يكودك برا ينوالد ي آگاهانه يترضا

خروج از مطالعه  يارهاي. معيو انجام درمان دندانپزشك

) 2 ي،اختالالت تشنج ي يخچه) تار1شرح بود:  ينبه ا

 يا يماري) هرگونه ب3 ي،نوروپات يدردها يفعل يصتشخ

 ي يخچه) تار4كنترل،  قابل ريغ يپزشك يتوضع

 يط يدرمان هر گونه دارو ي ) سابقه5مصرف مواد،  سوء

منظم  يا) مصرف روزانه 6گذشته،  ي دو هفته

 يمارب يكهدر صورت )7دو سال گذشته،  يط ها يازپينبنزود

مشاركت در  ي از مراحل از ادامه يكدر هر  يو ينوالد يا

 يآرامبخش حكه سط ي) در صورت8دهند،  مطالعه انصراف

قبل از مصرف دارو  ياز جلسات درمان يككودك در هر 

 .باشد Ramsay ياسمق يكباالتر از سطح 

مقرر انجام درمان  يخهفته قبل از تار 4-8 يهاول ي معاينه

انجام شد. پس از انتخاب كودكان بر اساس  يدندانپزشك

هر كودك دو مالقات  يورود به مطالعه، برا يارهايمع

مالقات از  يكشد، در  يزير مشابه هم برنامه يدرمان

به عنوان  ينگابال پره ياز دارو يگردارونما و در مالقات د

استفاده شد.  يقبل از درمان دندانپزشك ييدارو شيپ

اول با انتخاب  يمورد استفاده در جلسه درمان يدارو
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 يينشكل تع ماز دو پاكت همرنگ و ه يكي ياناز م يتصادف

 يليگرميم 75كپسول  يها حاو پاكت يناز ا يكي. شد يم

 يگريو د (Lyrica, Pfizer Ltd., Germany) ينگابال پره

 يشپ يگردوم روش د ي دارونما بود. در جلسه يحاو

حداقل  يزمان ي دوم با فاصله ي . جلسهشد ياجرام ييدارو

 ين. از والدشد ياول اجرا م يماه از مالقات درمان يك

خواسته شد كه شش ساعت قبل از شروع درمان،  يمارانب

با  دارويي يشپ .(NPO) كودك بدون غذا نگه داشته شود

ساعت قبل از شروع درمان  ودارونما د يا ينگابال پره

 .شد يانجام م يدندانپزشك

حاضر مورد استفاده  ي كه در مطالعه ياسيمق دو

كه توسط بودند  Ramsay فرانكل و ياسقرارگرفتند، مق

كودك  يهمكار يزانم يابيدندانپزشك و به منظور ارز

فرانكل رفتار  ياسشدند. مق يلتكم يدرمان دندانپزشك ينح

درمان را به چهار درجه از كامال مثبت تا  ينكودك ح

 Ramsay ياس). مق1(جدول  كند يم يندب يمتقس يكامال منف

مضطرب "را به شش سطح از  يمارب يآرامبخش يتوضع

 كند يم بندي يمتقس "بدون واكنش"تا  "افروخته و بر

 ي). دو ساعت پس از مصرف دارو، درمان دندان2(جدول 

 يتو با رعا يمارانروند مشترك در مورد تمام ب يكبا 

انجام -نشان بده-بگو" يكاجرا شد: كاربرد تكن يرموارد ز

كردن حواس كودك و  در تمام مراحل درمان، پرت "بده

انجام  يين،عصب آلوئوالر فك پا بالك حسي يانجام ب

دندان. الزم به ذكر است  يمو ترم يدرمان پالپوتوم

 يتتقو"و  "كنترل صدا"و  "پرت كردن حواس" هاي يكتكن

كه با  ييها در صورت لزوم اجرا شد و درمان "مثبت

 يها در گروه درمان يدند،رس يانبه پا ها يكتكن ينا اربردك

كاربرد  رغم يكه عل يقرار گرفتند. در موارد "موفق"

 ياالذكر، كودك با شروع و  فوق يكنترل رفتار هاي يكتكن

بر حسب  كرد، ينم يهمكار يدرمان دندان ي ادامه

 يدست رو" يكتكن ينوالد يقبل يتدرخواست و رضا

متوقف كردن روند  يا "يزيكيف يتمحدود" يا "دهان

 يها ها در گروه درمان درمان ينو ا شد يدرمان انجام م

 .شدند يم يبند طبقه "اموفقن"
 

 فرانكل يرفتار يرتبه بند ياسمق :1 جدول

 كامالً منفي -1رتبه
 امتناع از درمان؛ گريه با شدت، ترس شديد،

 يا هرگونه شواهدي از رفتار منفي شديد

 منفي -2رتبه
 بي ميلي نسبت به پذيرش درمان؛ غيرهمكار؛

 چندان واضح از رفتار منفي از جمله پس زدن ناگهاني درمانشواهدي نه 

 مثبت -3رتبه
 پذيرش درمان؛ محتاط؛ تمايل به همكاري با دندانپزشك همراه با احتياط،

 بيمار با همكاري دستورات دندانپزشك را دنبال مي كند

 كامالً مثبت -4رتبه
 دندانپزشكي؛رابطه خوب با دندانپزشك؛ عالقه مند به درمان هاي 

 خنديدن و لذت بردن از وضعيت
 

 يآرامبخش يبرا يرمز ياسمق :2 جدول

 توضيح سطح آرامبخشي
 مضطرب و برافروخته 1
 همكار، آرام و خواب آلوده اما هوشيار 2
 تنها به دستورات كالمي پاسخ مي دهد 3
 خوابيده همراه با واكنش سريع به تحريك با نور 4
 واكنش به محرك نورخوابيده بدون  5
 بدون واكنش 6
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شامل  يمارب ي يهپا ياتيح يمعال يي،دارو يشاز انجام پ قبل

فشار خون، سرعت ضربان قلب و تنفس و درصد اشباع 

و ثبت شد.  يريگ اندازه يژنخون از اكس ينبودن هموگلوب

 يصدر تمام مراحل درمان تا ترخ ياتيح يمعال يشپا

كنترل  يانجام شد. برا يهوشيمتخصص ب نظر يرز

دارو، جعبه داروها و  ياحتمال ضها و عوار اورژانس

در دسترس بود.  يو تنفس عروقي يقلب ياياح يزاتتجه

 يدهد دارو توسط پرستار آموزش يمراحل انتخاب تصادف

و  يهوشيدندانپزشك، متخصص ب كه يانجام شد، به طور

 يا ينگابال انتخاب شده (پره ياز دارو ياطالع يمارب

 يدنتتوسط رز يدارونما) نداشتند. مراحل درمان دندان

 يان. در پايدكودكان اجرا گرد يسال سوم دندانپزشك

و  ياتيح يمدر صورت ثبات عال ي،درمان ي پروسه

خود  ينوالد يبودن كامل، كودك با همراه يارهوش

 يدر انتها يز. دستورات پس از درمان نشد يم يصترخ

 .شد يم يهارا ينكار به كودك و والد

 SPSS 18افزار  ها با استفاده از نرم داده يلو تحل تجزيه

حاصل از  پارامتريك يرغ يها داده يلتحل يانجام شد. برا

-Mann يو فرانكل از آزمون آمار Ramsay ياسمق

Whitney U  استفاده شد.آزمونChi-square يبرا 

داد درمان دو گروه از نظر تع ينب ي يسهمقا

 گرفت. رمورد استفاده قرا"موفق"يها

 :يافته ها

 يزكودك وارد آنال يكو  يستب حاصل از درمان  يجنتا

را  يدار ياختالف معن يتنيو-من يآمار يزشد. آنال يآمار

و  ينگابال دو گروه پره ينب يمارانب يدر سطح آرامبخش

درمان  ينرفتار كودك ح). p=007/0( دارونما نشان داد

 يمعن يدر دو گروه مطالعه اختالف آمار يدندانپزشك

موفق  يها تعداد درمان). p=067/0( با هم نشان نداد يدار

 يناز گروه دارونما بود و از ا يشترب ينگابال در گروه پره

دو  ينرا ب داري ياسكور اختالف معن-ينظر آزمون كا

  ). p=013/0( گروه نشان داد

قبل از مصرف دارو تا زمان  ياتيح يمعال مانيتورينگ

 در كودكان  ينگابال پره بودن يمندهنده ا نشان يصترخ

مدت زمان  يط يمارانب ياصل يت. شكاباشد يساله م 6-4

و دارونما به  ينگابال در گروه پره ينيكحضور در كل

)، 0، 4( يجي)، گ0، 0( يموارد بود: خستگ ينشامل ا يبترت

شامل تهوع و  يوارش)، عوارض گ1، 9( گيآلود خواب

). در 0، 0( يدد يدهان و تار ي)، خشك0، 0استفراغ (

 يچدر گروه كنترل ه يصپس از ترخ يتلفن يها يگيريپ

مطرح نشد. در گروه  يمارانب ينوالد ياز سو يگونه مشكل

دو مورد گزارش تهوع و استفراغ و چهار مورد  ينگابال پره

تا حدود چهار ساعت  يجيو گ دگيآلو حالت خواب ي ادامه

 ينموارد والد ينگزارش شد. در تمام ا يصپس از ترخ

 اعالم نمودند. يفشدت مشكل را خف

 :بحث

بار  يناول يمطالعه برا يندر ا ينگابال پره ياثر آرامبخش

مورد  يدندانپزشك يها در درمان همكار يردر كودكان غ

 يمطالعات موجود بر اثربخش يشترقرار گرفت. ب يابيارز

متمركز  يدر درمان مزمن اختالالت اضطراب ينگابال رهپ

دارو را  ينا يعسر ياثربخش ي) و تعداد كم12-7هستند (

عملكرد حاد  يازمندن هاي يتدر موقع يآرامبخش ايجاددر 

حاضر سطح  ي ). در مطالعه13و6اند ( كرده يبررس

 75دوز  يزكودكان دو ساعت پس از تجو يآرامبخش

شد. سطح  يسهبا گروه دارونما مقا ينگابال پره يليگرميم

باالتر  داري يبه طور معن ينگابال در گروه پره يآرامبخش

 يمارانب يسطح آرامبخش يش. افزابوداز گروه دارونما 
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و همكاران  Nutt ي در مطالعه ينگابال پس از مصرف پره

خود را در  ي ها مطالعه گزارش شده است. آن يز) ن2008(

 يدرگسال كه اضطراب شدبز يماراناز ب يگروه

آنها نشان  ي مطالعه يجداشتند انجام دادند. نتا يدندانپزشك

دو  ين،گابال پره يليگرميم 150دوز  يداد كه اثر آرامبخش

 شود يآن ظاهر م يساعت بعد از مصرف خوراك يمو ن

)13.( White ) يها دوز ي) اثر آرامبخش2009و همكاران 

كردند.  يبزرگسال بررس يمارانرا در ب ينگابال مختلف پره

تحت  يجراح يازمندن يمارانب يخود را رو ي ها مطالعه آن

نمودند كه سطح  اهدهانجام دادند و مش يعموم يهوشيب

كه  يساعت پس از مصرف دارو در گروه يك يآرامبخش

كرده بودند، به طور  يافتدر يليگرميم 300دوز 

 ).6باالتر از گروه كنترل بود ( داري يمعن

 ينرفتار كودك ح يابيارز يحاضر، برا ي لعهمطا در

 ياسمق ينا يفرانكل استفاده شد. بررس ياسدرمان، ازمق

دو گروه مورد مطالعه  ينرا ب داري يمعن يتفاوت آمار

كه به  يرادهاييتوان به ا يامر را م يننشان نداد. علت ا

 يصاز نقا يكيفرانكل وارد است مرتبط دانست،  ياسمق

 يرااست؛ ز يمورد كودكان بدون همكار درابزار  ينا

و  يكاف ينيكياطالعات كل ياسمق ينا يمنف يبند درجه

). 2دهد ( يرا نشان نم يو نوع رفتار منف يزانمناسب از م

دو گروه مورد  ينحاضر ب ي كه در مطالعه يگريد يبررس

موفق  يدندان يها تعداد درمان ي يسهمطالعه انجام شد، مقا

كه در گروه  دهند ينشان م يجنتا. ددو گروه بو ينب

 يانبه پا يتها با موفق از درمان يشتريتعداد ب ينگابال پره

 يده شكل هاي يكتكن ي،آرامبخش يشافزا يل. به دليدندرس

در كنترل رفتار كودكان داشت و  يشتريب يرفتار اثربخش

به  يتكه در نها كنترل قابل يرو غ يختهگس هم  از يرفتارها

در گروه  شدند، يدرمان منجر م ي ممانعت كودك از ادامه

تعداد  يجهكمتر از گروه دارونما بود. در نت ينگابال پره

 داري يبه طور معن ينگابال موفق در گروه پره يها درمان

درمان انجام شده در گروه  21 يانبود. از م يشترب

در  يد،رس يانبه پا يتدرمان با موفق 6دارونما تنها 

درمان انجام شده در گروه  21درمان از  15 كه يالح

  .انجام شد يتبا موفق ينگابال پره

 ي در كودكان عالوه بر مطالعه ينگابال بودن پره ايمن

 يز) ن2009و همكاران ( Vondracek ي حاضر در مطالعه

 يريگ يجهخود نت ي ها از مطالعه نشان داده شده است. آن

و مؤثر است كه  يمنا ييدارو ينگابال كردند كه پره

آن  يجانب و عوارض  شود يدر كودكان تحمل م يخوب به

به عنوان  ينگابال پره ي). معرف14هستند ( راو گذ يعناشا

در  ينيكيجهت كاربرد كل يعبا شروع عمل سر ييدارو

به  يازكودكان ن يدر دندانپزشك يارانههوش يآرامبخش

  دارد. يشتريمطالعات ب

  :يريگ نتيجه

 ينرفتار كودكان ح يبند حاضر،گرچه رتبه ي مطالعهدر 

دو گروه  ينرا ب يتوجه تفاوت قابل يدرمان دندانپزشك

توجه  قابل يشمورد مطالعه نشان نداد، اما با توجه به افزا

 يجهو در نت ينگابال كودكان در گروه پره يسطح آرامبخش

 يها تعداد درمان ي،كنترل رفتار هاي يكبهتر تكن ياثربخش

 يختهگس هم از يو بدون بروز رفتارها يتكه با موفق يدندان

 داري يبه طور معن ينگابال در گروه پره يدندرس يانبه پا

 .از گروه دارونما بود يشب

 : و تشكر يرتقد

دكتر  ياريدست ي نامه يانحاضر مستخرج از پا ي مقاله

 يرازش يزاده در دانشگاه علوم پزشك يمانسل ينروژ

در  يآن توسط دكتر مهرداد وثوق يمراحل آمار. باشد يم

انجام  يپژوهش دانشكده دندانپزشك يساز مركز تواتمند

 .گردد يم يقدردان وسيله ينگرفته كه بد



  و همكاران دكتر اسكندريان                                                           بررسي اثر آرامبخشي و ايمني پره گابالين در كودكان ...   
 

 2شماره  9: دوره 1393 تابستان -بهارمجله دندانپزشكي كودكان ايران/  30

 

 :منابع

1. Klingberg G, Raadal M, Anrup K. Dental Fear and Behavior Management Problems. In: Koch G, Poulsen S. 

Pediatric Dentistry: A clinical approach. 2nd ed. UK: Blackwell; 2009. 

2. Dean JA, Avery DR, McDonald RE. Dentistry for the Child and Adolescent. 9th ed. USA: Mosby; 2011. 

3. Millan MJ. The neurobiology and control of anxious states. Progress in Neurobiology. 2003;70(2):83-244. 

4. Tassone DM, Boyce E, Guyer J, Nuzum D. Pregabalin: a novel gamma-aminobutyric acid analogue in the 

treatment of neuropathic pain, partial-onset seizures, and anxiety disorders. Clin Ther. 2007;29:26-48. 

5. Crofford LJ, Rowbotham MC, Mease PJ, Russell IJ, Dworkin RH, Corbin AE, et al. Pregabalin for the 

treatment of fibromyalgia syndrome: results of a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Arthritis 

Rheum. 2005;52(4):1264-73. 

6. White PF, Tufanogullari B, Taylor J, Klein K. The effect of pregabalin on preoperative anxiety and sedation 

levels: a dose-ranging study. Anesthesia & Analgesia. 2009; 108(4): 1140-5. 

7. Pande AC, Feltner DE, Jefferson JW, Davidson JR, Pollack M, Stein MB, et al. Efficacy of the Novel 

Anxiolytic Pregabalin in Social Anxiety Disorder: A Placebo-Controlled, Multicenter Study. J Clin 

Psychopharmacol. 2004;24(2):141-9. 

8. Pohl RB, Feltner DE, Fieve RR, Pande AC. Efficacy of pregabalin in the treatment of generalized anxiety 

disorder: double blind, placebo-controlled comparison of BID versus TID dosing. J Clin Psychopharmacol. 

2005;25(2):151-8. 

9. Montgomery SA, Tobias K, Zornberg GL, Kasper S, Pande AC. Efficacy and safety of pregabalin in the 

treatment of generalized anxiety disorder: a 6-week, multicenter, randomized double blind, placebo-

controlled comparison of pregabalin and venlafaxine. J Clin Psychiatry. 2006;67(5):771-82. 

10. Montgomery SA. Pregabalin for the treatment of generalized anxiety disorder. Expert Opin. Pharmacother. 

2006;7(15): 2139-54. 

11. Rickels K, Pollack MH, Feltner DE, Lydiard RB, Zimbroff DL, Bielski RJ, et al. Pregabalin for treatment of 

generalizedanxiety disorder: a 4-week, multicenter, double-blind, placebo controlled trial of pregabalin and 

alprazolam. Arch of Gen Psychiatry. 2005;62(9): 1022-30. 

12. Mula M, Pini S, Cassano GB. The role of anticonvulsant drugs in anxiety disorders: a critical review of the 

evidence. J Clin Psychopharmacol. 2007;27(3):263-72. 

13. Nutt D, Mandel F, Baldinetti F. Early onset anxiolytic efficacy after a single dose of pregabalin: double-blind, 

placebo- and active-comparator controlled evaluation using a dental anxiety model. J Psychopharmacol. 

2009;23(8):867-73. 

14. Vondracek P, Oslejskova H, Kepak T, Mazanek P, Sterba J, Rysava M, et al. Efficacy of pregabalin in 

neuropathic pain in pediatric oncological patients. Eur J Pediatr Neurol. 2009;13(4):332-6. 


