Více-kmenové probiotikum (Bio-Kult® 14)
při chronických a epizodních záchvatovitých
bolestech hlavy: randomizovaná, dvojitě zaslepená,
placebem kontrolovaná studie.

Chronická migréna (CM) = je charakterizována 15 a více
dny bolestí hlavy za měsíc.
Epizodní migréna (EM) = je charakterizována méně než 14
dny bolestí hlavy za měsíc.
100 pacientů trpících CM (n=50) nebo EM (n=50), dle
definice ICHD III kritérií (International Headeache
Classification), dostávalo po dobu 8 týdnů probiotikum
Bio-Kult ® 14 (14 kmenů, 4 mld CFU/den) nebo placebo
(viz graf níže).
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Obr. 1 Graf účastníků studie
A=probiotická skupina, B=placebo skupina.

Výsledky:
Chronická migréna:
• V probiotické skupině dokončilo studii 21 z 25 účastníků,
v placebo to bylo 18 z 25
• Střední hodnota frekvence atak se na konci studie snížila
v probiotické skupině o 45% (z 22 atak na 12 atak měsíčně),
což je signifikatně lepší výsledek než v placebo skupině,
kde došlo ke snížení pouze o 1% (P<0,001)

• V probiotické skupině dokončilo studii 22 z 25 účastníků,
v placebo skupně 18 z 25
• Střední hodnota frekvence atak se na konci studie snížila
v probiotické skupině o 40%, což je signifikatně lepší
výsledek než v placebo skupině, kde došlo ke snížení
o méně než 1% (P<0,001)
• Hodnota ukazetele intenzity migrény (VAS - Visual
Analogue Scale) se signifikantně zlepšila v průběhu trvání
studie v probiotické skupině (o 29%), zatímco v placebo
skupině došlo jen k velmi mírnému zlepšení (o 2%, P<0,001).
• Ukazatel zneschopnění pacienta migrénou (MIDASMigraine Disabilty Assessment Score) byl na konci studie
signifikantně nižší v probiotické skupině ve srovnání
s placebo skupinou (30% snížení vs. 7% snížení, P<0,001)
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Závěr:
Více-kmenové probiotikum Bio-Kult ® 14 dosáhlo v obou
skupinách signifikantního snížení frekvence a symptomů
záchvatovitých bolestí hlavy, tedy migrén.
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M0261-01

Metody:

Epizodní migréna:

Počet atak migrény za měsíc
(pacienti s EM)

Více-kmenové probiotikum (Bio-Kult® 14) při
chronických a epizodních záchvatovitých
bolestech hlavy: randomizovaná, dvojitě
zaslepená, placebem kontrolovaná studie.

Hodnota ukazetele intenzity migrény (VAS - Visual Analogue
Scale) se signifikantně zlepšila v průběhu trvání studie
v probiotické skupině (o 31%), zatímco v placebo skupině
došlo jen k velmi malému zlepšení (o 2%).
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