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CALENDARUL MANIFESTĂRILOR
ŞTIINŢIFICE ÎN DOMENIUL DURERII
th
wMai 18-21, 2005, Istanbul, Turcia. 8 National Pain
Congress of Turkish Pain Society. Contact:email
info@dilan.com.tr; www.dilan.com.tr/uak.2005

wIunie 10-13, Roma, Italia. 7 Meeting of
International Society of Neuromodulation (INS) and
the SCID National Congress. Contact: Manuela
Morandini, PTS Congressi, via Levere 20, 00198
Roma Italy (email: manuela.morandini@ptsroma.it;
www.ptsroma.it/wssfn rome2005)
th

wSeptembrie 16-17, Bucureşti, Simpozion ARSD
- Opioidele. Sesiune de postere. Contact: dr. Elena
Copaciu, dr. Virgil Dincă, e-mail arsd@cmb.ro
wOctombrie 2005, Atena, Grecia. Anual Meeting of
the Hellenic pain Society. Contact: Hellenic Pain
Society, 4-6, Makrynitisis Street, Athena=s 115 22,
Grecee (email: pain@internet.gr; www.hps-pain.gr)
wAugust 21-26, 2005, Sydney, Australia. 11
W O R L D C O N G R E S S O N PA I N . C o n t a c t :
International Association for the Study of Pain, 909 NE
43rd St, Suite 306, Seattle, WA 98105, USA (Tel:206547-6409; Fax: 206-547-1703, email:
iaspdesk@juno.com, www.iasp-pain.org)
th

Asociaţia Română pentru Studiul
Durerii (ARSD) este o asociaţie
nonprofit cu sediul în Bucureşti,
Splaiul Independenţei nr. 169,Sector
5, Spitalul Universitar de Urgenţă Clinica A.T.I. . ARSD a fost fondată
în1991 si are ca scopuri încurajarea
studiilor şi publicatiilor în domeniul
durerii acute şi cronice în Romania.
ARSD se adresează medicilor din
toate specialita ţiile dornici s ă
aprofundeye cunoştiinţe legate de
teroiile durerii şi să le aplice în
practica clinică.
ARSD este filiala IASP (International
Association for the Study of Pain) si
EFIC (European Federation of
Chapters of the International
Association for the Study of Pain).
Toate informa ţiile legate de
condiţilie de înscriere în asociaţie,
întălniri anuale, materiale ştiinţifice
sunt disponibile pe pagina de internet
a ARSD: www.arsd. Ro.
Copii gratuite ale acestei reviste
sunt distribuite membrilor cotizanţi ai
ARSD şi sunt de asemenea prezente
si pe pagina web a ARSD.

w Septembrie 2006, Istanbul, Turcia. Congres EFIC
“Pain in europe V”. Contact: Prof. Marshall Devor
( C h a i r, S c i e n t i f i c P r o g r a m C o m m i t t e e )
marshlu@vms.huji.ac.il or Ms. Sarah Wheeler (EFIC
Executive Officer) efic@internet.gr FAX: + 30 210 992
6382, Foukithidou 2 16343 Ilioupolis, Athens, Greece
wAugust 17-22, 2008, Glasgow. Anglia. 12th WORLD
CONGRESS ON PAIN. Contact: International
Association for the Study of Pain, 909 NE 43rd St,
Suite 306, Seattle, WA 98105, USA (Tel:206-5476409; Fax: 206-547-1703, email:
iaspdesk@juno.com, www.iasp-pain.org)

POMPELE DE PERFUZIE PORTABILE EXTERNE
Medicaţia farmacologică este cel mai folosit mod de terapie în medicina din
prezent. Administrarea produselor farmacologice se poate face pe diverse căi cu
scopul de a menţine o “concentraţie minimă eficientă” (c.m.e.) plasmatică, un
platou terapeutic, care asigură o eficienţă terapeutică maximă şi evită efectele
nedorite de supradozare şi subdozare. Pentru realizarea c.m.e. se utilizează
diverse metode de injectare cunoscute: readministrarea în bolusuri,
administrarea continuă sau combinaţii între aceste două metode.
Readministrarea în bolusuri se poate face pe diverse căi după protocolul
realizat de terapeut: s.c., i.m., i.v., i.spinal (epidural, subarahnoidian), i.cerebral,
i.cavitar
(spaţiu
pleural,
peritoneal,
vezical),
i.articular,
perinervos.
Readministrarea la anumite intervale în bolusuri nu poate asigura o c.m.e.
constantă pe o perioadă mare de timp, putând apare o supradozare sau o
subdozare periculoasă. În tratamentele de lungă durată se preferă o administrare
continuă pe un cateter instalat pe una din căile de administrare enumerate mai
sus. Frecvent administrarea se realizează cu o perfuzie gravitaţională care este
ieftină şi simplu de aplicat, dar care are unele inconveniente majore: dozarea
este imprecisă, necesită supravegherea atentă perioade lungi de timp, care
solicită personalul medical şi pacientul. Din aceste motive s-au realizat sisteme
de injectare automată, programate externe şi interne (implantabile), numite
pompe de perfuzie.
Pompele externe pot fi fixe, folosite la patul pacientului sau în mijloace de
transport, care funcţionează cu energie electrică (injectomate). Acestea au
indicaţie la pacienţii imobilizaţi perioade mai mari de timp în servicii de terapie
intensivă, urgenţă, centru de hemodializă. În afară de acestea mai există
pompele externe portabile care au avantajul ca sunt uşoare, rezistente, asigură
o dozare precisă, uşurează munca personalului medical şi asigură o libertate de
mişcare a pacientului.
După tipul forţei motrice pompele de perfuzie portabile se pot împărţi în două
grupe: electrice şi de presiune. Pompele electrice portabile funcţionează
perioade lungi de timp cu baterii sau acumulatori, sunt uşoare, au programe de
perfuzare variabile, sisteme de securizare a administrării (alarme) şi asigură o
dozare foarte precisă. Cele mai cunoscute pompe de acest tip sunt: MINIPUMP II,
AUTOMED 3400, MICROJECHT PCEA, PRISM, ş.a. La aceste pompe trebuie avut
în vedere posibilitatea modificării regimului de perfuzie la consumarea bateriilor.
Pompele portabile de presiune sunt pompe cu “restricţie de flux” (debitul este
fix pentru fiecare sistem), iar forţa motorie este asigurată de un arc spiralat
metalic sau de elasticitatea pereţilor unui rezervor realizat din materiale sintetice
(elastomeri - silicon). Au mai fost încercate unele pompe cu gaze comprimate
(freon) care nu au dat satisfacţie.
Springfuzor-ul (pompa cu arc metalic), prezentat în mai multe lucrări
anterioare de noi, este alcătuit dintr-un sistem motor reprezentat de un recipient
de plastic în care se găseşte un arc metalic special ce antrenează pistonul unei
seringi (rezervor) care de obicei are volum fix de 10cm. Sistemul de perfuzie ce
se ataşează la rezervor este alcătuit din mai multe elemente: calea de încărcare,
filtru de aer şi particule mici, sistemul de “restricţie de flux” format dintr-un
capilar a cărui lungime variază în funcţie de debitul administrat şi un conector
care se fixează la calea de administrare. Rezervorul şi tubulatura de perfuzie sunt
cu utilizare unică, iar sistemul motor este reutilizabil de 800 de ori. Pentru a
realiza o perfuzie adecvată protocolului stabilit este necesar să alegem un set
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adecvat care are inscripţionat pe manşetă debitul pe oră. Tipul de pompă cu arc
mai cunoscut: SPRINGFUZOR-UL, PAIN CARE 3200.
În prezent pompele cu elastomeri sunt cele mai utilizate. La aceste pompe
sistemul motor este chiar rezervorul, un balon fabricat din elastomeri cu
capacitate fixă pentru fiecare set (60cc- 275cc), care este protejată de o piesă de
plastic rigidă şi uşoară. La acest balon se ataşează setul de perfuzare care
cuprinde: o cale de administrare cu sens unic, un filtru pentru aer şi particule
mici, un sistem de “restricţie de flux” realizat dintr-un cristal cu diametrul
predeterminat care asigură un debit fix pentru fiecare set (0.5 ml/h – 210 ml/h)
inscripţionat pe piesă de conectare la calea de injectare. Aceste pompe sunt
realizate în variate tipuri de volume, debite şi timpi de injectare (10ore – 10zile)
pentru a putea fi utilizate în protocoale terapeutice variate necesare în diverse
specialităţi: anestezie, terapie intensivă, analgezie post operatorie, tratamentul
durerii cronice, oncologie, hematologie, nefrologie, îngrijiri paliative ş.a. Aceste
pompe de unică utilizare sunt uşoare, rezistente, realizează o dozare precisă pe
toata durata administrării (±10%) au siguranţă maximă în utilizare. Cu ajutorul
lor se pot administra anestezice locale, antiinflamatorii steroidiene şi
nesteroidiene,
chimioterapice,
antiacide,
anticoagulante,
vasopresoare,
antibiotice, electroliţi, ş.a.. Perfuzarea se poate face în flux continuu, în bolusuri
sau continuu şi bolusuri realizate de personalul medical sau pacient (P.C.A.).
Aceste pompe sunt utilizate în unităţi sanitare la transportul pacienţilor şi la
domiciliu. Pacienţii care folosesc aceste pompe pot să desfăşoare o activitate
zilnică normală corespunzătoare afecţiunii lor de bază. Medicul care are o
cazuistică adecvată aplicării acestor terapii şi intenţionează să folosească aceste
pompe de perfuzie trebuie să aibă în vedere mai multe probleme: să selecteze
produsul ce trebuie administrat pacientului, calea de administrare, debitul/h,
volumul, durata administrării. În funcţie de aceste date se alege un tip de pompă
de perfuzie portabilă. Pompe cu elastomeri mai cunoscute în prezent sunt:
ACCUFUSER, ACCUFUSER PLUS, INFUSOR LV5.
Până în prezent această “nişă terapeutică” era la noi neacoperită. Sperăm ca
odată cu apariţia acestor pompe portabile de perfuzie şi în România să acoperim
acest gol şi o serie de pacienţi ce necesită o terapie de durată în condiţii de
siguranţă maximă să beneficieze de aceste noi produse.
Dr.Lucian SANDU

Neurotoxicitatea opioidelor
Numeroşi factori complică utilizarea terapiei cu opioide în clinică.
Tratamentul acut poate produce multiple efecte adverse, iar terapia prelungită
poate conduce la dezvoltarea hiperalgiei induse de opioide, modulare hormonală
şi imună ca şi toleranţă pentru efectul analgetic.
O dată cu creşterea consumului de opioide se acumulează rapoarte de
neurotoxicitate la pacienţii trataţi cu doze mari de morfină şi hidromorfonă pe
cale sistemică, dar şi la pacienţi care au primit fentanyl pentru anestezie. Devine
tot mai clar că pacienţii cu tratamente opioide de durată pot dezvolta durere
neaşteptată. Se descriu neurotoxicitate şi hiperalgie induse de hidromorfonă în
cură scurtă dar cu escaladare rapidă a dozelor pe cale sistemică. Doze mari de
fentanyl produc activitate EEG caracteristică pentru convulsii şi dovezi histologice
de leziune cerebrală la şobolan, efect atenuat de antagonişti opioizi (naloxon).
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Din spectrul larg al efectelor potenţial toxice cele mai obişnuite şi cu relevanţă
clinică sunt sedarea, halucinaţiile (vizuale, tactile), miocloniile care pot evolua spre
convulsii şi delirul. Altele, cu relevanţă clinică dar cu frecvenţă mai mică sunt hiperalgia
(răspuns paroxistic la stimuli dureroşi consideraţi moderaţi), alodinia (durere la
atingere) şi convulsiile, asociate mai ales cu doze relativ mari de opioide şi cu afectarea
renală. Deşi unele studii animale şi umane sugerează o asociere între neurotoxicitate şi
metaboliţii opioidelor altele relevă date incerte sau nu reuşesc să facă asocierea.
Neurotoxicitatea a fost descrisă în cazul unor opioide cum sunt metadona şi fentanylul,
ambele fără metaboliţi activi. Astfel, rolul precis al metaboliţilor vis-a-vis de opioidele
administrate parental în patogeneza neurotoxicităţii rămâne neclar.
Nu a fost documentată prevalenţa neurotoxicităţii indusă de opioide. Există
multe variabile individuale în ceea ce priveşte pacienţii care dezvoltă toxicitate.
Pacienţii cu afectare renală şi cei cu terapii de durată cu doze mari de opioide
sunt cei mai susceptibili. La pacienţii din instituţii tip “hospice” există mulţi factori
care contribuie la neurotoxicitate, mai ales în cazul delirului sau sedării.
Creşterea vigilenţei poate conduce la diagnosticarea în timp util a
neurotoxicităţii induse de opioide şi implementarea de strategii terapeutice.
Identificarea şi modificarea factorilor de risc pentru acest tip de neurotoxicitate
poate ajuta la prevenirea sa şi la îmbunătăţirea calităţii vieţii pacienţilor cu
cancer avansat. Utilizarea cronică de morfină şi/sau tramadol în doze crescânde
este cauza degenerării neuronilor (prin apoptoză) în creierul de şobolan. Aceste
date trebuie luate în considerare când este indicată utilizarea cronică a opioidelor.
Managementul efectelor adverse induse de agonişti µ-opioizi
Prevenirea, mai ales la populaţia cu risc
Titrarea lentă a opioidului
Dacă apare un simptom trebuie cercetată cauza
Dacă este vorba de un efect advers se ia în considerare regimul dozelor sau calea de
administrare pentru a obţine un nivel sanguin constant
Când este posibil trebuie adăugat (sau crescută doza) un analgetic nonopioid sau adjuvant
Trebuie luată în considerare schimbarea opioidului
Adăugarea unui alt medicament care să contracareze efectul advers

Delirul este o tulburare globală a funcţiei cerebrale caracterizată de alterarea
conştienţei, tulburarea atenţiei, deficite cognitive, tulburări perceptuale cu debut
în câteva ore sau zile. Delirul este deseori asociat cu morbiditate gravă (ex.
insuficienţă de organ), substanţe exogene (ex. opioide), sevraj (ex. alcool) sau o
combinaţie a acestor factori. Alte caracteristici includ tulburarea ciclului somnveghe, tulburări psihomotorii (hiper sau hipoactivitate), labilitate emoţională şi
halucinaţii. Pentru pacient dificultăţile de comunicare cu membrii familiei şi cu
personalul medical pregătesc simptome cognitive şi perceptuale. În cazul delirului
asociat cu opioidele, agitaţia este deseori trăsătura predominantă şi este frecvent
interpretat greşit de familie ca durere necontrolată şi se cere creşterea dozelor.
Deseori medicii nu diagnostichează corect delirul, mai ales când cogniţia nu este
evaluată obiectiv. Oricum, delirul, demenţa şi depresia sunt prost diagnosticate.
Spre deosebire de demenţă, delirul poate fi cupat, mai ales în stadiile timpurii ale
evoluţiei bolii. În stadiile avansate la pacienţii canceroşi s-a raportat o rată de
reversibilitate de 50%, mai bună în episoadele în care factori precipitanţi sunt
opioidele, alte psihoactive şi deshidratarea. Pentru marea majoritate a pacienţilor
delirul este prezent în ultimele zile de viaţă. În practica clinică medicul este pus
deseori în situaţia să aleagă nivelul adecvat de agresiune pentru investigarea
unui episod de delir, mai ales când nu este clar dacă episodul este reversibil sau
terminal. În cazul contribuţiei opioidelor, măsurile corective standard (reducerea
3

dozelor sau schimbarea opioidului şi rehidratarea) sunt obligatorii. Strategia
terapeutică completă pentru delirul indus de opioide este:
- educarea familiei în ceea ce priveşte natura disfuncţiei cognitive şi delirul
induse de opioide (agitaţie psihomotorie, tulburări perceptuale, halucinaţii,
dificultăţi de comunicare)
- obiective terapeutice stabilite şi intervenţii pro/contra în contextul situaţiei
clinice, a dorinţelor pacientului şi ale familiei
- monitorizarea severităţii delirului (Memorial Delirium Assessment Scale
este un instrument validat de măsurare. Confusion Rating Scale este scurtă, uşor
de folosit dar este validată parţial).
- reducerea sau schimbarea opioidului. Oprirea sau reducerea oricărui
tratament care nu este necesar, mai ales psihotrop. Evaluarea tuturor cauzelor,
mai ales a celor reversibile.
Mecanisme
Receptorii pentru glutamat (GLU-R) participă în mod critic la dezvoltarea şi
menţinerea toleranţei la opioide dar mecanismul este neclar. Se pare că şi
receptorii pentru glucocorticoizi sunt implicaţi.
Regiunile cerebrale cele mai înalte responsabile de durere sunt cortexul
cingulat anterior (ACC) şi cortexul orbitar inferior. Stimularea directă a ACC
produce răspuns de teamă şi memorarea acestui răspuns, memorare care
necesită activarea receptorilor NMDA în amigdală. Pretratarea cu morfină
blochează memorarea indusă de teama
de
durere.
În
plus,
activarea
receptorilor metabotropici pentru GLU
în ACC potenţează comportamentul de
fugă şi reflexele spinale nociceptive.
Substanţa cenuşie periapeductală
(PAG) şi bulbul rostral ventromedial
(RVM) sunt componente ale sistemului
modulator al nocicepţiei. Neuronii PAG
proiectează în RVM. Injectarea de
morfină în PAG produce antinocicepţie.
Injectarea repetată de morfină în PAG
duce la dezvoltarea toleranţei la
antinocicepţia
mediată
de
PAG
ventrolaterală. Neuronii sensibili la
opioide din RVM sunt relativ mai
rezistenţi la dezvoltarea toleranţei
comparativ cu neuronii din PAG (64%
vs. 36%). Morfina administrată cronic creşte eliberarea presinaptică de glutamat
(GLU) în neuronii din RVM care prezintă receptori µ.
Antinocicepţia este diminuată prin stimularea electrică repetată a RVM, iar
administrarea sistemică cronică de morfină produce modificări în activitatea
neuronilor din RVM. Inactivarea RVM atenuează toleranţa la administrarea
sistemică cronică de morfină.
Colecistokinina (CCK) localizată în SNC antagonizează sistemul opioid şi este
implicată în inducerea toleranţei analgetice. S-a demonstrat că durerea
paradoxală indusă de opioide poate fi secundară unor modificări plastice
neuronale rezultate, parţial, din activarea mecanismelor facilitatorii descendente
4

ale durerii cu origine în RVM. Unul dintre mecanismele care pot media o astfel de
facilitare a durerii este creşterea activităţii CCK în RVM.
Facilitarea descendentă (activarea căilor facilitatorii din RVM) poate produce
consecinţe secundare: opioidele cresc nivelul de dinorfină la nivel spinal.
Dinorfina spinală poate promova durerea, parţial prin potenţarea eliberării
evocate de mediatori excitatori din aferenţele primare. Manipulările care
blochează amplificarea durerii şi a toleranţei analgetice includ ablaţia reversibilă
şi cea permanentă a facilitării descendente de la RVM. Astfel opioidele produc
adaptări ale sistemului analgetic endogen care au drept rezultat durere datorită
facilitării descendente, acumulării dinorfinei la nivel spinal şi creşterii eliberării de
mediatori excitatori din aferenţele primare. Modificările adaptative produse de
expunerea susţinută la opioide includ efectele trofice ale potenţării transmiterii
durerii sugerând necesitatea evaluării îngrijite a consecinţelor administrării de
durată a opioidelor.
Dinorfina A este un peptid opioid endogen care activează preferenţial
receptorii opioizi κ şi este analgetic la concentraţii fiziologice. Nivelul dinorfinei A
şi a principalului său metabolit, dinorfina A(1-13), cresc semnificativ după
stimularea intensă a RVM şi contribuie la neurodegenerarea asociată cu injuria
secundară şi cu neurotoxicitatea opioidelor. Antagoniştii receptorilor κ şi a
receptorilor NMDA pot modula toxicitatea dinorfinei, sugerând că dinorfina
acţionează (direct sau indirect) prin aceşti receptori (κ şi/sau NMDA). Peptidele
endogene derivate din prodinorfină, inclusiv dinorfina A, sunt pronociceptive prin
activarea receptorului NMDA (acţionează pe situl de recunoaştere poliaminic).
Mecanismele celular care stau la baza neurotoxicităţii opioidelor nu sunt prea bine
cunoscute. Se postulează că responsabile ar fi acumularea sau dezechilibrul metaboliţilor
opioizi activi. Totuşi este posibil ca opioidele înseşi să joace un rol. Sunt necesare
cercetări care să elucideze cauzele şi procesele fiziopatologice ale acestei toxicităţi.
Trebuie luate în considerare şi alte cauze pentru simptome corelate cu
toxicitatea. Astfel, delirul este o problemă frecventă la pacienţii cu terapie
paliativă şi are multiple cauze. Istoricul trebuie să includă eventuala prezenţă a
halucinaţiilor şi nivelul durerii ca şi alte simptome. Trebuie evaluat şi statusul
mental, iar examenul fizic trebuie să încerce să excludă alţi factori cauzali cum ar
fi afectări cerebrale, infecţii şi deshidratarea. Investigaţiile de laborator
(calcemie, celularitate plasmatică) pot fi utile ca şi parametrii funcţionale renali.
Toleranţa faţă de analgezia produsă de un opioid este un fenomen
farmacologic care apare după administrări prelungite. Mecanismul toleranţei
implică receptori NMDA. Activarea receptorilor NMDA este implicată şi în
neurotoxicitate, în anumite condiţii. S-a demonstrat că apoptoza neuronilor
spinali este indusă la şobolani deveniţi toleranţi la administrarea i.t. de morfină
(bolusuri sau infuzie). Neuronii apoptotici sunt localizaţi predominent în cornul
dorsal medular superficial şi majoritatea neuronilor apoptotici exprimă glutamat
decarboxilază, enzima cheie în sinteza neuromediatorului inhibitor GABA.
Corespunzător, s-a observat o creştere a sensibilităţii nociceptive la unii dintre
aceşti şobolani.
Activitatea glutamatergică spinală modulează apoptoza neuronală indusă de
morfină. La nivel celular administrarea prelungită de morfină creşte caspaza-3
proapoptotică şi proteinele Bax şi scade proteina Bcl-2 antiapoptotică în cornul
dorsal medular. Blocarea activităţii caspazei spinale previne toleranţa la morfină
şi creşterea sensibilităţii nociceptive asociate. Aceste rezultate indică o consecinţă
neurotoxică indusă de opioide reglată de calea receptor NMDA-caspază,
mecanism care poate avea implicaţii clinice în terapia şi abuzul cu opioide.
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Datele indică că acetilcolina şi catecolaminele cerebrale contribuie la
neurotoxicitatea indusă de opioide şi sugerează un posibil rol al glutamatului şi
histaminei. Ipoteza este că blocarea sintezei sau eliberării câtorva categorii de
neuromediatori ar trebui să amelioreze neurotoxicitatea indusă de opioide.
LPZ recrutează mecanisme similare, dacă nu aceleaşi mecanisme, care reduc
toleranţa la morfină după administrarea de opioide: stimularea receptorilor
opioizi şi NMDA şi recrutarea gliilor spinale. Rezultatul este creşterea sensibilităţii
la stimuli dureroşi (hiperalgie) şi o reducere persistentă a analgeziei opioide
(antianalgezie). Receptorii pentru opioide şi pentru chemokine sunt membri ai
superfamiliei de receptori cuplaţi cu proteina transmembranară G. Receptorii
chemokinelor proinflamatoare induc, în bolile inflamatorii, desensibilizarea
heterologă a receptorilor opioizi cu scăderea eficienţei analgetice a opioidelor.
Infecţia cu HIV-1 poate produce defecte neuronale ca disfuncţie motorie
progresivă, patologie striatală şi glioză. Dovezi recente sugerează că patogeneza
indusă de HIV este exacerbată de abuzul de heroină şi că neurotoxicitatea
sinergică este efectul direct al heroinei asupra SNC. De fapt HIV afectează
microgliile şi astrogliile care contribuie la modificările neuronilor.
Macrogliile şi precursorii lor exprimă receptori opioizi şi activarea receptorilor
µ poate modula apoptoza (moartea programată a celulelor) ca răspuns al
neuronilor la insulte citotoxice. Moartea celulară este mediată de receptorii µ
opioizi şi acompaniată de activarea caspazei-3. Rezultatele susţin că opioidele pot
potenţa citotoxicitatea HIV-1 prin acţiune directă asupra precursorilor gliali şi/sau
astrogliei, sugerând noi ţinte pentru interacţiunile HIV-opioide.
Câteva observaţii susţin ipoteza că agoniştii receptorilor κ opioizi pot
contribui la neurotoxicitate şi unele rapoarte sugerează că unii agonişti κ opioizi
pot atenua disfuncţia neurologică.
În afara acţiunilor binecunoscute ale peptidelor opioide asupra receptorilor µ,
δ şi κ, creşte numărul de dovezi farmacologice şi biochimice despre acţiunile
nonopioide ale diferitelor peptide opioide. Peptidele care au efecte non-opioide
sunt β-endorfina, dinorfina A, nociceptin/OFQ, endomorfinele, hemorfinele şi un
număr de peptide derivate din proenkefalina A (Met-enkefalina, Met-enkefalinaArg-Phe/MERF). Acţiunile non-opioide sunt exercitate prin receptori neuronali
diferiţi, astfel dinorfina produce hiperalgie prin receptori NMDA, Met-enkefalina
induce reglarea creşterii celulare prin receptori zeta (ζ) şi nociceptin modulează
durerea prin receptori ORL-1 (NOP).
Posibilităţi terapeutice
Sunt propuse diferite strategii pentru tratarea toxicităţii: schimbarea
opioidului, diminuarea dozelor, adăugarea unui adjuvant analgezic, schimbarea
căii de administrare (de exemplu intraspinal) şi tratarea simptomelor cu diverse
medicamente.
Rotarea opioidelor Numeroase rapoarte (studii prospective şi retrospective,
rapoarte de caz) descriu rezoluţia efectelor adverse după schimbarea opiodului cu
un altul. Schimbarea (“rotarea”) opioidului permite metaboliţilor şi opioidelor să
se elimine în timp ce analgezia este menţinută cu un opioid puternic, de preferat
fără metaboliţi activi. Strategia poate fi utilă mai ales când toxicitatea este
severă şi/sau durerea nu este bine controlată. Schimbarea opioidului necesită
utilizarea unor tabele de doze echianalgezice, ţinând cont de variabilitatea
individuală. Nu există dovezi care să sugereze superioritatea unui opioid faţă de
celălalt, dar teoria susţine metadona ca opioid de a doua linie.
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Prezenţa toleranţei încrucişate între diferite opioide este vitală când se
converteşte un pacient de la un opioid la altul. Unii susţin că toleranţa la morfină
poate fi depăşită cu metadonă pe cale orală în doze mult mai mici decât cele
calculate pe baza tabelelor de conversie echianalgezică. Toleranţa la efectele
adverse ale opioidelor ajută pacientul să facă faţă mai bine la administrarea lor
cronică. Totuşi toleranţa la efectele opioidelor, altele decât analgezia (depresia
respiratorie, sedarea, termoreglarea), se dezvoltă cu rate diferite. Pare că
toleranţa la opioide este la fel de complexă ca durerea însăşi.
Reducerea dozei de opioid Această strategie poate fi folosită dacă pacientul
cu un bun control al durerii prezintă toxicitate (ex. sedare). Dacă durerea nu este
bine controlată reducerea dozelor nu este fezabilă. Întreruperea opioidului nu
este o opţiune la pacientul cu terapie paliativă. Nu există studii care să compare
eficacitatea reducerii dozei faţă de rotarea opioidului. Pare că unii pacienţi, mai
ales aceia cu un control prost al durerii şi toxicitate moderată spre severă, se
rezolvă mai bine cu rotarea opioidului în timp ce alţii necesită reducerea dozei.
Adăugarea altor medicamente
Neurolepticele (haloperidol) pot fi utile în controlul simptomelor cum ar fi
halucinaţiile şi agitaţia. Benzodiazepinele nu sunt indicate pentru tratamentul
delirului, cu excepţia cazurilor cu delir sever/agitaţie care nu răspund la tratarea
cauzei sau nu răspund la neuroleptice. În aceste cazuri neobişnuite, midazolamul
poate fi util. Numeroase medicamente s-a sugerat că tratează mioclonia:
baclofen, midazolam, clonazepam, anticonvulsivante. Adăugarea acestor
medicamente nu rezolvă problemele de bază şi politerapia poate confuza situaţia.
Unii autori sugerează utilizarea analgezicelor adjuvante pentru înlocuirea
opioidelor, dar şi acestea au efecte adverse semnificative.
Hidratarea Metaboliţii opioidelor sunt eliminaţi mai ales pe cale renală.
Pacienţii cu afectare renală au un risc mare de dezvoltare a neurotoxicităţii
produse de opioide. Deshidratarea poate produce disfuncţie renală prin
insuficienţă pre-renală. Raţiunea hidratării pacientului cu toxicitate corelată cu
opioide este facilitarea eliminării metaboliţilor acestora. În plus, deshidratarea
este recunoscută că agravează delirul. Când este indicată hidratarea se preferă
calea orală şi se păstrează calea s.c. când nu este posibilă hidratarea orală.
Decizia de hidratare trebuie individualizată prin considerarea unor variaţi factori
cum ar fi speranţa de viaţă şi amploarea simptomelor generale.
Utilizarea unor opioide fără acţiune centrală Frakefamide (FF) este un
analgetic care s-a dovedit puternic la animal şi care acţionează ca agonist activ
pe receptorii µ periferici. Lipsa de acţiune pe receptorii centrali este dovedită de
faptul că nu deprimă centrul respirator. Utilitatea sa clinică rămâne de dovedit.
Tratmentul neurotoxicităţii asociate cu opioidele
Aprecierea funcţiei renale şi ajustarea dozelor de opioid sau a altor
medicamente. Aprecierea stării de hidratare şi suplimentarea cu fluide.
Începerea tratamentului simptomatic al delirului cu neuroleptice ca
haloperidol. Manipularea ambientului pentru minimalizarea zgomotelor şi
reorientare, încurajarea prezenţei unui membru al familiei.
Dacă simptomele sunt refractare, mai ales în cazul pacienţilor agitaţi, trebuie
luată în considerare sedarea cu neuroleptice mai potente cum ar fi
metotrimeprazina sau perfuzia continuă cu midazolam.
Sedarea produsă de opioide apare caracteristic la debutul tratamentului
opioid şi la momentul creşterii dozelor. În practica clinică este suficient deseori să
avertizezi pacientul şi familia despre efectele tranzitorii obişnuite. Metilfenidat s-a
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dovedit eficient în contracararea sedării induse de opioide. În cazul unei sedări
persistente trebuie luate în consideraţie opţiunile:
- căutarea altor factori tratabili: hipercalcemia, deshidratarea sau terapii psihoactive
- dacă durerea este controlată se poate reduce doza cu 30-50%.
- dacă sedarea este acompaniată de alte simptome trebuie schimbat opioidul
cu doze echianalgetice din alt opioid şi doza de start a noului opioid să fie cu 3050% mai mici pentru toleranţa încrucişată.
- în absenţa tulburărilor perceptuale sau delirului, trebuie încercat
metilfenidatul doze start de 5 mg (2,5 mg la vârstnic) la ora 8 a.m. şi la 12 şi
titrare cu 5 mg/doză/zi până la efect.
Miocloniile Uneori miocloniile sunt asociate cu deshidratarea, tulburările
renale şi cu utilizarea de psihotrope (triciclice, SSRI-selective serotonin reuptake
inhibitors). Gradul intervenţiilor relativ la aceşti factori este determinat de
severitatea miocloniilor. Miocloniile produse de opioide sunt deseori acompaniate
de afectare renală care poate fi abordată astfel:
- în cazul uremiei pre-renale trebuie considerată hidratarea asistată.
- reducerea dozei (uzual cu 30-50%). În cazul afectării renale moderate se
creşte intervalul între administrări, pentru afectări severe se folosesc dozele minime.
- schimbarea opioidului cu modificarea dozei.
În caz de eşec se folosesc benzodiazepine (clonazepam, midazolam).
Hiperalgia, alodinia, convulsiile.
S-a dovedit că aceste fenomene neuroexcitatorii pot fi asociate cu opioidele,
dar rata prevalenţei nu este cunoscută. Experienţa clinică sugerează că ele apar
deseori în asociere cu afectarea renală şi miocloniile. Trebuie luate în considerare
următoarele strategii:
- în cazul afectării renale abordarea este aceeaşi ca în cazul miocloniilor
- reducerea dozei sau schimbarea opioidului
- în cazul convulsiilor se încearcă anticonvulsivante
- în cazul asocierii agitaţiei psihomotorii poate fi necesară sedarea neuroleptică
(metotrimeprazina)
- trebuie încercată schimbarea căii de administrare (i.t. sau peridural), cale
care depinde de disponibilitatea locală şi de acceptarea pacientului/familiei a unei
metode mai agresivă/invazivă.
Concluzii
Opioidele sunt esenţiale şi eficiente în tratamentul durerii sau dispneii la
majoritatea pacienţilor din Hospice şi în oncologie. Medicii trebuie să cunoască
efectele adverse ale opioidelor cum sunt delirul, miocloniile, sedarea, hiperalgia,
alodinia şi convulsiile. Evaluarea clinică îngrijită şi investigaţiile de laborator şi
radiologice judicioase la pacienţii din Hospice cu delir sunt justificate de
identificarea factorilor care pot contribui la neurotoxicitate în afara opioidelor.
Contribuţia opioidelor la delir sau a altor efecte neurotoxice poate fi rezolvată
prin schimbarea opioidului sau prin reducerea dozelor şi prin hidratare.
Principalele strategii:
• Investigarea şi tratarea afecţiunilor comorbide
• Schimbarea opioidului sau reducerea dozelor
• Psihostimulante care să trateze sedarea în absenţa agitaţiei, a tulburărilor
perceptuale sau a halucinaţiilor
• Neuroleptice care să trateze simptomatic delirul
• Hidratarea asistată (eventual subcutan - hipodermoclisis)
Dr. Virgil DINCĂ, Dr. Cristina Anca TUDOR
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Reamintim membrilor asociaţiei că plata cotizaţiei pe anul 2004 se face prin
depunerea în contul RO21RNCB5030000020880001/ROL BCR sector 3
Bucureşti, a unei sume de 300.000 lei. Vă rugăm să trimiteţi confirmarea
plăţii la adresa de mai jos. Doar membrii care plătesc cotizaţia beneficiază,
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