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Nanotehnologiile definesc ansamblul de soluţii inginerești multidisciplinare revoluţionare ce fac apel la cunoştinţe biologice, fizice, chimice
pentru realizarea de materiale, dispozitive <100 nanometers (nm),
sisteme capabile să transforme şi să revoluţioneze sectoare industriale,
inclusiv aeronautica, agricultura, biotehnologia, apărarea naţională,
energia, tehnologia informaţiei, dar și medicina(1). Nanotehnologiile nu
sunt noi. Încă din 1959, Richard Feynman(1) a susţinut în faţa Societăţii
Americane de Fizică o prezentare faimoasă în care își punea mai multe
întrebări: putem manipula materialele atom cu atom?, putem controla
sinteza de molecule individuale?, pot fi înscrise informaţiile umane în
gămălia unui ac?(1).
Aplicaţiile medicale ale nanotehnologiei sunt diverse: noi căi de
administrare a drogurilor, inclusiv transmucos, transdermal, terapia
genică, dar și sisteme cu multiple aplicaţii practice atât în prevenţie,
detecţie, screening și monitorizare a bolnavului oncologic, dar și în
ALB
managementul durerii(2).
În ultimii 20 de ani, prin nanotehnologie s-au obţinut progrese deosebite prin optimizarea drogurilor cu minimizarea efectelor adverse.
Folosind lipozomi – particule lipidice cu spaţii delimitate de membrane
lipidice obţinute prin nanotehnologie sau cu polimeri, se pot încorpora
morfină, ibuprofen etc. ce permit prin administrare epidurală 48 de ore
de analgezie, cu efecte asupra calităţii vieţii, dar și economice asupra
costurilor și duratei de spitalizare(3).
În cazul anesteziei locale, utilizarea lipozomilor facilitează incorporarea de lidocaină, tetracaină, sub forma unei creme pentru obţinerea
analgeziei prin aplicaţii topice sau o singură injectare cu ocazia unei
anestezii. Ultimele trialuri au impus utilizarea lipozomilor cu lidocaină
în anestezia locală la copii; pentru orice puncţie venoasă, arterială sau
dispunerea unui ac spinal; dar și postoperator după gesturi chirurgicale
ortopedice(3).
O alternativă la tratamentul oral și parenteral o constituie administrarea de nanosfere condiţionate într-o cremă ce induce o senzaţie de
analgezie și răcoare între 20 de minute și 6 ore - MyOmega(R), respectiv
“Flex-Somes” ce utilizează o tehnologie pe bază de lipozomi (sfere
lipide microscopic complexe) ce conţin salicilat de trolamină (10%),
MSM, Glucosamină necesare durerilor osteoarticulare. Tot la Institutul
de Nanotehnologie din Michigan pentru Medicină și Știinţe Biologice
al Universităţii Michigan s-au realizat particule de polimeri foarte mici,
capabile a genera analgezie cu doze foarte mici de morfină pentru
a diminua și limita efectele adverse, îndeosebi depresia respiratorie
întâlnită la soldaţi politraumatizaţi(4)(5).
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Betbeder a demonstrat că este posibil a stimula receptorii morfinici
cerebrali administrând biovectori supramoleculari cu morfină pe cale
intranazală. Similar administrarea orală transmucoasa de fentanyl
citrate (OTFC, Actiq, Cephalon, UK) constituie o nouă modalitate de
administrare rapidă și cu scurtă durată, cu o mai bună compleanţă
pentru bolnav(7).
O aplicaţie interesantă, de mare perspectivă terapeutică, o constituie
modificarea barierei hematoencefalice folosind nanoparticule impregnate cu surfactanţi diferiţi: poloxamer și poliabsorbate, care se presupune
că ajung la receptorii lipoproteici ai celulelor endoteliale(3).
În tratamentul durerilor lombare se studiază efectele unor geluri polimerice ce pot fi injectate în discurile intervertebrale degenerate(2).
În concluzie, în medicină, nanotehnologiile au permis o explozie de
aplicaţii, inovaţii atât în farmacologie, dar și în eliberarea drogului necesar
la ţinta terapeutică, în imagistică, în terapia bolnavului oncologic, cât
și durerea acută și cronică, apropiindu-ne de visul în urmă cu un secol
al imunologului Paul Erlich – laureat al premiului Nobel, de realizare a
“glonţului terapeutic magic”.
Prof. dr. G. Iacob
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TRATAMENTUL DURERII
ÎN MEDICINA PALIATIVĂ
Dr. Lucian SANDU

Foto: Fotolia

Medic primar ATI

Medicina modernă cuprinde patru compartimente importante: medicina preventivă, curativă,
recuperatorie şi paliativă. Ultimul din aceste compartimente, medicina paliativă, întâmpină mari
dificultăţi pentru a-şi intra în drepturi, fiind practic
necunoscută pentru majoritatea pacienţilor şi chiar
a unor medici. Din păcate încadrarea ei în medicina
modernă în majoritatea ţărilor s-a făcut la început
fără sprijinul statului, ci numai prin aport privat,
iar după integrarea în sistemul asistenţei de stat,
aportul acestuia a fost minimal. Acelaşi lucru s-a
întâmplat şi la noi, când asistenţa organizată în
paliaţie a început, imediat după revoluţie, datorită
acţiunii unor fundaţii de profil din străinătate, după
care, cu eforturi deosebite, s-a implicat şi Ministerul
Sănătăţii, care a avizat o serie de norme legate de
realizarea reţelei, supraspecializare, înfiinţarea unor
centre de profil, aprobarea normelor de administrare a opioidelor, ş.a. Datorită acestor realizări, în
prezent paliaţia se poate face în toată ţara, acolo
unde există preocupări în domeniu, la domiciliu, în
unităţile sanitare organizate cu paturi (clinici, spitale
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judeţene) şi în centre specializate tip hospice şi
centre de o zi. Îngrijirea o poate face orice echipă
supraspecializată în domeniu la pacienţi incurabili,
muribunzi cu diverse afecţiuni (nu numai oncologici!) şi la familiile acestor pacienţi.
Medicina paliativă are ca scop îmbunătăţirea calităţii vieţii acestor bolnavi cu suferinţe
grave fizice, psihice şi spirituale, la care se
adaugă, uneori, probleme sociale, materiale şi
financiare. Echipa de medicină paliativă trebuie
să rezolve toate aceste probleme legate de
pacient pe perioada cât mai este în viaţă, în
perioada terminală îngrijind totodată şi familiile
acestor pacienţi. Întrucât diagnosticul sumbru
este pus, iar terapiile curative sunt epuizate, nu
ne rămâne decât să îngrijim simptomatic prin
metode medicamentoase, fizioterapice, psihice,
sociale ş.a., cât mai bine aceşti pacienţi până
la ultima clipă de viaţă a acestora. Îngrijirea
acestor pacienţi se va face respectând standardele Asociaţiei Naţionale de Îngrijiri Paliative,
înfiinţată în 2002. Aceste îngrijiri nu urmăresc
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Tabelul 1. Tipuri de dureri întâlnite la pacienţii din medicina paliativă (Doyle D. şi colab., 2001 modificat)
Tip

Exemple

Mecanism de producere

Nociceptive somatice

Artrite, fracturi, meta, celulite

Activarea nociceptorilor somatici

Nociceptive viscerale

Pancreatite, ulcere, peptice, infarct miocardic, colici

Activarea nociceptorilor viscerali

Neuropată senzitivă periferică

Herpes, neuropatia diabetică

Lezarea conducerii nervoase periferice

Neuropată centrală senzitivă

Sindrom talamic, meta-medulară şi cerebrală, traume

Lezarea căilor de conducere nervoase centrale

Neuropată vegetativă

Sindrom regional dureros complex posttraumatic

Lezarea conducerii vegetative

prelungirea sau scurtarea vieţii, ci numai îmbunătăţirea calităţii vieţii acestor bolnavi. În
terapia simptomatică o problemă deosebită o
ridică la aceşti bolnavi durerea, care reprezintă
60% din totalul suferinţelor, ce pot însoţi boala de
bază sau alte comorbidităţi, putând fi sub forme
acute sau cronice de tip nociceptiv sau neuropat.
Cele mai frecvente tipuri de dureri întâlnite la
aceşti pacienţi sunt redate în tabelul 1.

Evaluarea durerii

Cuantificarea “cantităţii” de durere este dificilă, dar fără aceasta nu se poate face o terapie
eficientă. Evaluarea şi reevaluarea cuprind metode care monitorizează toate componentele
durerii. În primul rând se face o examinare clinică
prin istoric, consultul pe aparate, investigaţii. O
atenţie deosebită se acordă în durerea neuropată
consulturilor neurologice şi psihice. Se vor evalua fiecare durere în parte, extensia acesteia, a
factorilor ce o influenţează, intensitatea, efectul
medicaţiei şi al altor factori.
Evaluarea se poate face prin metode subiective şi obiective. Metodele obiective folosesc
examinările atitudinilor, poziţiilor, grimaselor,
evaluarea calitativă şi cantitativă a mişcării, forţei, constantelor fiziologice legate de frecvenţă,
volum ale aparatului cardiovascular şi respirator (frecvenţa cardiacă, respiratorie, tensiunea
arterială ş.a.). Metodele subiective folosesc interviurile cu pacientul de către un cadru medical sau familie. Pentru evaluarea intensităţii
se folosesc mijloace simple, rutiniere, scările
şi metode sofisticate, chestionarele. Cele mai
utilizate scări sunt cea analog vizuală, numerică,
adjectivală şi picturală. La mulţi pacienţi terminali
cu afecţiuni grave psihice, neurologice care nu
colaborează cu personalul medical se utilizează
scări comportamentale (poziţia, grimase, tulburări de somn, refuzul hranei ş.a.) şi evaluarea
unor constante fiziologice; frecvenţa cardiacă,
frecvenţa respiratorie şi tensiunea arterială. În
cazul unor evaluări mai complexe, cu scopul
realizării unor diagnostice diferenţiale precise,
pentru studii clinice se utilizează chestionarele
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care cuprind date complexe de suferinţă fizică,
psihică, comportamentală, socială ş.a. Sunt cunoscute numeroase astfel de chestionare, unele
special făcute pentru anumite afecţiuni (cancer,
dureri reumatice, dureri vasculare). Cele mai
cunoscute chestionare sunt MMPI (Minnesota
Multiphsic Personality Inventory), MPQ (McGill
Pain Questionnaire) forma lărgită sau prescurtată
(mini MPQ).
În monitorizarea durerii trebuie apreciate evoluţia în timp a acesteia, locul apariţiei, iradierea,
toleranţa, apariţia unei dureri supraadăugate.
Evaluarea se va face în unităţi sanitare, centre
de îngrijiri paliative sau la domiciliu.
Personalul de îngrijire trebuie să aibă un
grafic al evaluării după care se poate continua
sau schimba tratamentul aplicat.
Evaluarea durerii în paliaţie urmăreşte, în
special, calitatea durerii (intensitate, localizare,
dinamica în timp), tulburările psihice de însoţire
(anxietate, nevroză, tulburările de somn), răspunsul la tratament (calitatea şi cantitatea de medicamente, asocieri) şi calitatea vieţii (alimentaţia,
activitatea zilnică). Aceste valori repetate ne pot
da uneori date importante legate de evoluţia bolii
de bază (metastaze), iar modificările neurologice
pot localiza aceste schimbări. Metastazele cerebrale sau medulare sunt de obicei identificate
prin trei simptome: durere lombară, alterarea
statusului mental sau cefalee.

Tipuri de dureri
în medicina paliativă

Orice pacient incurabil poate avea o durere
acută sau cronică care este legată de evoluţia
bolii de bază. Durerile acute dentare, cefalee,
colici, cardiovasculare (arterită, angor ş.a.) pot
fi întâlnite la aceşti pacienţi ca simptome de
însoţire a unei afecţiuni asociate bolii de bază,
însă de cele mai multe ori durerea este legată
de boala cauzatoare de moarte. Durerile cele
mai întâlnite la aceşti pacienţi sunt grupate în
tabelul 1.
În boala Parkinson, boala Alzheimer, pacienţii
pot avea dureri asociate care trebuie tratate.
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Figura 1. Simptomele asociate frecvent cu durerea la pacienţi cu cancer (Rane şi colab. 1981)
În Sindromul Imuno Deficitar din HIV, 30% din
pacienţi pot avea dureri legate de boala de bază
cum sunt: polineuropatii, herpes, colici, dureri
toracice. Acestea se datorează şi complicaţiilor ce pot să apară în evoluţia bolii: meningite,
infecţii respiratorii şi gastrointestinale, infecţii
neurale ş.a. La pacienţii cu hemoglobinopatii
pot să apară tromboze şi infarctizări care pot
da dureri în membre, dureri musculare şi osoase, angor. Bolnavii cu scleroze multiple acuză
dureri la nivelul extremităţilor, dureri musculare/
articulare şi osoase. În accidentele vasculare cerebrale se pot produce dureri sechelare la nivelul
parezei sau plegiei, dureri musculare şi cefalei,
în 1-2% din cazuri. Durerile posttraumatice sau
post operatorii, somatice sau viscerale pot însoţi
unii pacienţi până la sfârşitul vieţii.
Întrucât majoritatea pacienţilor din medicina
paliativă sunt cei cu dureri date de cancer, vom
detalia problemele esenţiale legate de această
patologie. Fiind o problemă foarte importantă
de sănătate, OMS-ul a creat un program de tratament al durerii în cancer, după care se ghidează
toţi terapeuţii care îngrijesc aceşti pacienţi. Din
punct de vedere epidemiologic incidenţa durerii
la aceşti pacienţi este foarte mare, între 70-90%,
din care 36% dintre aceştia au dureri foarte severe
(Kathleen M. Foley, 2001).
Sindroamele dureroase cele mai des întâlnite
la pacienţii cu cancer sunt:
1. durerea asociată cu cancer;
2. durerea, la pacienţii cu cancer, asociată cu
terapia etiologică;
3. pacienţi cu dureri care nu au legătură cu
cancerul sau terapia sa etiologică.

8

Durerea acută se poate întâlni la pacienţii cu
cancer în multe situaţii:
- diverse intervenţii, puncţii, pansamente, cefalee post-puncţie lombară ş.a.;
- terapia invazivă, embolizări, chimioterapie
(neuropatii, angine, ginecomastie), hormonoterapie, imunoterapie (mialgii, artralgii, cefalee);
- infecţii;
- radioterapie, chirurgie;
- degradări generale, colici, constipaţii, dureri
musculo-articulare, mucozite, nevralgii postherpetice.
Durerile cronice se asociază cu creşterea
tumorii, a distensiei hepatice, interesări osoase,
nervoase, de organe parenchimatoase. Este de
semnalat că durerea este însoţită de cele mai
multe ori şi de alte simptome de însoţire, care
“încarcă” tratamentul şi îngrijirea acestor pacienţi (figura 1)
Durerile cronice sunt şi ele legate de obicei
de evoluţia cancerului şi/sau de tratamentele
etiologice chirurgicale, radioterapice, chimioterapice.

Tratamentul durerii
în medicina paliativă

Tratamentul durerii este foarte complex datorită etiologiei diverse, a tipurilor de durere
diferite, a simptomelor grave ce însoţesc boala
de bază, ce pot agrava durerea. Din acest motiv
tratamentul trebuie făcut în echipă de la prima
vizită până la decesul pacientului, cu o monitorizare permanentă şi modificarea programului
de tratament în funcţie de evoluţia pacientului
şi a durerii.

Vol. XXIII Nr. 1 (1/2013)

www. arsd.ro
Tabelul 2. Receptori opioizi clasici
Receptor

Acţiune

Mu (m)

Analgezie, deprimare respiratorie, euforie, dependenţă fizică

Delta (d)

Stimulare respiratorie şi circulatorie, disforie, efecte psihotice

Kappa (k)

Analgezie, depresie respiratorie, sedare, mioză

Tratamentul farmacologic

Medicamentele administrate pe orice cale sunt
absorbite, metabolizate şi eliminate din organism
printr-o degradare completă sau incompletă în
diverse organe, în special în ficat. Pentru a realiza
o terapie cât mai eficientă, trebuie să administrăm
o cantitate de produs, încât o doză minimă plasmatică eficientă să aibă acţiune maximă (doza
minimă eficientă). În tratament se urmăreşte realizarea unui platou terapeutic pentru a evita cele
două extreme, subdozarea şi supradozarea, cu
efectele lor secundare neplăcute. Pentru a realiza
acest platou terapeutic trebuie să începem cu o
doză de “încărcare”, după care se administrează
doze de “întreţinere”, la anumite intervale de
timp, pe diverse căi. Când facem readministrarea
pe căi injectabile, putem administra produsul “în
bolusuri”, “continuu” sau ”continuu şi în bolusuri”.
Bolusurile pot fi administrate de un cadru medical sau de pacient (autoadministrare), care în
terapia durerii este numit ”controlul analgeziei de
către pacient” (PCA). Acest control are doze şi
intervale de timp predeterminate, pentru a evita
supradozările accidentale. Platoul terapeutic este
valabil pentru un anumit tip de durere, la un timp
dat, dar o durere supraadăugată poate modifica
datele legate de realizarea acestui platou. Dozele
utilizate sunt calculate după greutatea pacientului, vârstă, sex, suprafaţă corporală, starea de
sănătate şi bioritm. Se vor evita incompetenţele
medicamentoase şi polipragmazia şi se vor studia
atent contraindicaţiile.

Căile de administrare

Conform metodologiei cunoscute, prima cale
de utilizat este cea orală sub formă de tablete,
capsule, soluţii, cu acţiune rapidă sau întârziată
(programată). Această cale este neinvazivă, uşor
acceptată de pacient, dar de multe ori absorbţia
este influenţată de mai mulţi factori: integritatea componentelor căii digestive (leziuni orale,
stricturi esofagiene, ulcere, ocluzii ş.a.), efectele
secundare legate de medicaţie (iritaţii, sângerări,
greaţă, constipaţie ş.a.). Calea intramusculară
este puţin utilizată la aceşti pacienţi, fiind folosită rar pe perioade scurte pentru medicaţie
neiritantă şi în volume mici. Calea intravenoasă
este o cale rapidă ce se poate folosi în urgenţe
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sau pentru administrarea unor soluţii cu limite
largi în ceea ce priveşte izotonia. La pacienţii
externaţi cu cateter central sau sisteme speciale de administrare a chimioterapicelor se pot
administra tratamente pentru durere continuu,
discontinuu sau tip PCA cu pompe mecanice
sau electrice. Această cale este foarte utilă la
pacienţii terminali cu dureri ”intratabile” pentru
administrarea soluţiilor de analgo-sedare. Pentru
realizarea unor blocaje se pot folosi cateterele
instalate în spital, la nivel spinal, intraventricular, în cavităţi seroase şi în plexuri, prin care se
injectează cu pompe speciale anestezicul local
sau un amestec de substanţe. Aceste sisteme
trebuie verificate periodic de un medic specializat
în acest tip de terapie.
Calea rectală (de rezervă) este des folosită când
suntem în “criză” de căi de administrare, pentru
sedarea de noapte în special la copii şi vârstnici,
prin supozitoare, microclisme sau perfuzii.
Multe căi “de rezervă” au devenit treptat căi
rutiniere, foarte uşor de folosit, eficiente şi bine
tolerate. Calea cutanată poate fi folosită subcutan, transcutan şi, mai puţin, intradermic. Administrarea subcutană, frecvent folosită la copii,
se poate folosi la aceşti pacienţi, în special la
cei care nu colaborează, pe perioade scurte sau
medii, dar trebuie atent supravegheată. Se pot
administra bolusuri şi perfuzii lente.
Calea transcutană este azi foarte folosită utilizând unguente şi plasturi cutanaţi.
Administrarea se poate face pasiv sau activ prin
curenţi electrici. Prin această metodă se pot administra analgetice puternice (fentanyl, buprenorfină), anestezice locale (lidocaină), antidepresive
(amitriptilină, doxepin ş.a.). Curba de absorbţie
se aseamănă cu cea din administrarea subcutană,
iar terapia trebuie monitorizată cu mare atenţie, în
special la opioide, pentru a vedea eficienţa şi a evita
supradozările. Calea orofaringiană este utilizată
frecvent, în special la copii, sub formă de “acadea”
analgezică (fentanyl), bandaje, tablete şi unguente.
Tot la copii, dar şi la vârstnici, se mai utilizează calea
nazală, în intervenţii scurte (fentanyl, midazolam).
În cazul unor pacienţi cu drenuri, catetere introduse
în seroase, pleură, peritoneu, vezică urinară, aceste
sisteme pot fi folosite pentru administrarea unor
produse analgezice (anestezice locale ş.a.).
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Tabelul 3. Clasificarea medicaţiei opioide
Mod de acţiune

Produse

Agonişti

Morfina, Codeina, Oxicodona, Dihi-drocodeina, Oximorfon, Petidina, Levorfanol, Hidromorfon,
Metadona, Fentanyl, Dextropropoxifen,
Diamorfina, Heroina, Tramadodol, Fenazocina, Dextromoramid, Dipipanone

Agonişti parţiali

Buprenorfina

Agonişti-antagonişti

Pentazocina, Butarfanol, Nalbufina, Dezocina, Meptazinol

Antagonişti

Naloxon, Naltrexona

Tratamentul în durere trebuie individualizat şi
reevaluat permanent în funcţie de boala de bază,
starea pacientului, vârsta, trecutul dureros, tipul
de durere, intensitatea acesteia, cronologia în
timp, întinderea spaţială, fenomenele de însoţire.
În general alegerea medicaţiei trebuie făcută după
următoarea schemă (R. Woodkuff, 2002):
- tipul de durere
- severitatea durerii
- respectarea scării analgezice (OMS)
- utilizarea combinaţiilor medicamentoase şi nu
a preparatelor combinate
- folosirea coanalgezicelor
- nu se foloseşte terapia placebo.
Administrarea medicaţiei trebuie făcută progresiv în funcţie de intensitatea durerii, după scara
OMS.

Analgezice neopioide

Cele mai utilizate produse sunt antiinflamatoarele nesteroidiene clasice (anti COX-1 şi anti COX-2)
(NSAIDs) care, după noua nomenclatură ce reflectă
importanţa lor în analgezie sunt: paracetamolul,
aspirina şi derivaţii săi, grupa antiinflamatoriilor
(diclofenac, ibuprofen, indometacină, ketoprofen
ş.a.). Medicaţia nou apărută tip NSAIDs sunt antiCOX-2 (COXIBI) care cuprinde produşi cu acţiune
selectivă (meloxicam, nimensulid) sau specifică
(celecoxib, valecoxib, parecoxib, etoricoxib-arcoxia
ş.a.). O medicaţie foarte importantă este cea a
antiinflamatoarelor steroidiene, care prin efectul
antiinflamator pot avea o acţiune puternică analgezică (glucocorticoizii).
Toate aceste produse se pot administra singure
sau în combinaţii ca medicaţie unică sau în asociere
cu opioide sau adjuvante în toate cele trei trepte
de intensitate a durerii (scara OMS) pe toate căile
cunoscute. Totodată trebuie luate în consideraţie
riscurile ce le pot prezenta, în special pe tubul digestiv, antiinflamatoarele nesteroidiene şi steroide
şi cele cardiovasculare ce le pot da coxibii.
Să nu uităm că acestea, alături de unele produse adjuvante, pot fi medicaţie de primă linie
(corticoizi, diclofenac) în durerile foarte puternice
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unde morfina nu are efectul dorit (metastazele
osoase ş.a.).

Analgezicele opioide

Sunt produşi naturali, semisintetici şi sintetici cu
acţiune asemănătoare morfinei care acţionează pe
receptorii opioizi situaţi central, la nivel medular,
la baza creierului şi în unele situaţii (inflamaţii)
în periferie.
Clasic sunt descrise trei familii de receptori
opioizi: m (1,2), d (1,2) şi k (1,2,3) (tabelul 2).
Efectele agoniste pe receptorii clasici sunt reversate de un antagonist (Naloxon), pe când la
un alt receptor opioid cunoscut sigma, această
reversare nu se produce. Produşii opioizi se pot
clasifica: după puterea lor de acţiune în derivaţi:
cu acţiune uşoară (Codeina), moderată (Tramadolul) şi puternică (Morfina), iar după modul lor de
acţiune pe receptorii opioizi - în produşi agonişti,
parţial agonisti, agonişti-antagonişti şi antagonişti
(tabelul 3).
Luând ca etalon morfina, putem caracteriza
medicaţia opioidă ca având acţiune principală
analgezia, iar ca efecte secundare tulburări centrale
(somnolenţă, disforie, halucinaţii, hiperestezie şi
toleranţă), gastrointestinale (greaţă, constipaţie,
colici biliare, uscarea gurii), respiratorii (depresie,
suprimarea tusei), cardiovasculare (hipotensiune
posturală), urinare (retenţie).
Atât efectul principal, cât şi cel secundar neplăcut depind de tipul de produs, calea de administrare, perioada de tratament, medicaţia asociată.
Teama de a nu apărea aceste efecte negative nu
este niciodată un motiv de a nu administra opioide
la un pacient care are nevoie de ele, iar riscul de
adicţie este foarte mic la aceşti pacienţi. Medicaţia
opioidă este indicată la pacienţii cu dureri medii şi
puternice, acute şi cronice, canceroase şi necanceroase, în treptele 2 şi 3 OMS, sub formă de soluţii,
tablete, capsule, fiole, pe cale orală, rectală s.c., i.m.,
i.v., intraspinală şi intraventriculară. Produsele orale
pot fi cele clasice cu acţiune de 4-6 ore sau mai
noi, cu acţiune lentă (produse retard), administrate
la 12-24 ore. Protocolul de administrare se face în
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Tabelul 4. Dozele echianalgezice, timpul de înjumătăţire şi durata de acţiune a medicaţiei opioide.
(Dupa Doyle D. şi colaboratorii, 2001, modificat)
Produs
Morfină
Codeină

Doza echianalgezică
de 10 mg Morfină s.c. / i.m.
20-30
10***
60*
130
200

Rata s.c., i.m.
oral
2/3:1
6:1*
1.5:5

Timp înjumătăţire
(ore)

Durata (ore)

2-3.5

3-6

2-3

2-4

Oxicodonă

15

30

2:1

3-4

2-4

Hidromorfon

1.5

7.5

5:1*

2-3

2-4

Metadonă

10

20

2:1

15-120

4-8

Petidină

75

300

4:1

2-3

2-4

Oximorfon

1

10

10:1

2-3

3-4

Diamorfină

5

20-30
60

2/3:1
6:1++

0.05+

3-4

Levorfanol
Fentanyl
Tramadol
Fenazocină
Dextromaramid
Dipapanone
Buprenorfin

2
0.1**
100
0.4

4
120
6
15
60
0.8

2:1
1.2:1
-

12-16
1-2
?
3
?
?
2-3

4-8
1-3
4-6
4-8
2-1
3-4
6-9

*O singură doză
**Fentanyl transdermal 100 mg/h=2-4 mg/h de morfină i.v.(empiric)
***Doza i.spinală este de 20% din doza sistemică (epidural) şi 2% (subarahnoidian)/24h

funcţie de starea pacientului, tipul şi caracteristicile
durerii, experienţa echipei de îngrijire, locul de
tratament, posibilităţile materiale, accesibilitatea
la produs. În tratamentul cu medicaţie opioidă se
vor lua în consideraţie câteva reguli.
Doza iniţială se calculează pentru fiecare pacient
(doza minimă care suprimă durerea maximă), iar
doza de întreţinere se ajustează ori de câte ori
este nevoie în administrarea prelungită, în durerea
suplimentară, în durerea incidentală.
Când nu se poate obţine efectul dorit, se schimbă
produsul, calea de administrare, se asociază cu alte
medicamente sau se reevaluează cazul. Pentru durerea de noapte se dublează doza seara, iar pentru
suprimarea unei dureri puternice supraadăugate
se face o injectare rapidă i.m sau i.v.
Mijloacele cele mai simple de tratament sunt:
autoadministrarea (soluţii orale, tablete, capsule,
PCA), administrarea în supravegherea echipei
de îngrijire (transcutană, i.v., cu pompe s.c.), iar
cea mai sofisticată şi costisitoare este injectarea
spinală/intraventriculară cu pompe portabile sau
implantate.
Dozele pentru diverse produse administrate pe
diverse căi se echivalează în funcţie de doza de
morfină de 10 mg (i.m., s.c.) (tabelul 4).
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Pentru stabilirea unei doze de întreţinere, întâi
se indică doza uzuală necesară prin administrarea unui produs clasic oral sau i.m., după care se
converteşte doza la produsul ce dorim să-l administrăm şi calea de administrare.
Pentru începutul tratamentului calea orală este
de primă intenţie, iar dacă aceasta nu poate fi
folosită datorită unor probleme legate de pacient
(dificultăţi de deglutiţie, malabsorbţie, sindroame
subocluzive, greaţă şi vărsături incontrolabile,
tulburări de conştienţă), prima cale ce trebuie
folosită este cea subcutanată.
Ca alternative mai pot fi folosite administrarea
rectală, transdermică (plasturi cu fentanyl), la cei
cu durere stabilă, i.v., la cei cu catetere montate,
injectare spinală. În serviciile bine utilate se folosesc pompe cu autoinjectare (PCA – pacientul îşi
controlează analgezia).
Efectele secundare ale medicaţiei opioide trebuie
prevenite prin: alegerea adecvată a produsului, a
căii de administrare, ajustarea dozelor, asocierea
cu o medicaţie de potenţare a analgeziei. În cazul când efectele nedorite au apărut, ele trebuie
combătute viguros: depresia respiratorie (sub 6
respiraţii/minut-naloxon), greaţă-vărsături (metoclopramid, ondansetron), halucinaţii (haloperidol),
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constipaţii (laxative) ş.a. şi reevaluarea protocolului
terapeutic.

Medicaţia coanalgezică

Sunt medicamente de clase diverse administrate
în durere cu scopul de a scădea doza analgezicului
şi implicit a fenomenelor secundare nedorite sau
de a corecta o serie de modificări asociate durerii
cum sunt: anxietatea, depresia, edemul, tulburări
vasculare (vasoconstricţia), spasmul muscular,
tulburările de somn ş.a. Aceste coanalgezice se
pot administra încă de la începutul tratamentului
(de prima linie) sau în cursul acestuia, la cazurile
refractare (de a doua linie).
Clasele mari de medicamente utilizate ca adjuvant sunt: Corticoizi, Anticonvulsivante, Neuroleptice, Psihostimulente, Antagonişti NMDA,
Relaxanţi musculari, Hormoni, Antidepresive,
Anxiolitice, Anestezice locale, Antibiotice, Agonişti alfa 2-adrenergici, Agonişti GABA, Inhibitori
de osteoclaste, Benzodiazepine, Antihistaminice,
Agenţi radiofarmaceutici ş.a.
Înainte de a utiliza aceste coanalgezice trebuie
făcută o evaluare a durerii.
1. Caracteristicile durerii: tip, intensitate, localizare, cronologie ş.a.
2. Fiziopatologia durerii: nociceptivă, neuropată,
acută, cronică, senzitivă, simpatică
3. Etiologia în legătură cu boala de bază
4. Impactul asupra calităţii vieţii
5. Factori asociativi legaţi de durere: familiali,
sociali, financiari ş.a.
Corticoizii inhibă eliberarea de fosfolipază A2,
reduc inflamaţia şi edemul şi au acţiune centrală,
mecanisme prin care pot acţiona în dureri osoase
tumorale, cefalee, compresiuni, artralgii, obstrucţii
de organe cavitare. Produsele cele mai folosite sunt
Hidrocortizonul, Prednisonul şi Dexametazona, în
doze echivalente de: 120 mg-30 mg-4 mg. Dacă se
ţine cont de contraindicaţii şi se administrează în
perioade scurte, rezultatele sunt foarte bune.
Anticonvulsivantele au acţiune analgezică de
tip GABA şi sunt indicate în special în tratamentul
durerii cronice neuropate. Pe lângă Carbamazepină, care şi-a arătat valoarea în timp în terapia
nevralgiei de trigemen, în prezent sunt folosite şi
alte produse, din care trebuie evidenţiate Gabapentinul şi Pregabalinul, care întrunesc mai multe
calităţi: analgezie, sedare, miorelaxare, inducerea
somnului. Antidepresivele sunt indicate în stările
depresive ce însoţesc durerea şi se dau în doze
progresive. Cel mai utilizat produs este Amitriptilina (25 mg-75 mg/zi), dar pot fi folosite şi alte
derivate netriclicice ce sunt indicate de medicul
psihiatru. Medicaţia anxiolitică cuprinde produşi
din diverse clase şi este indicat a fi administrată,
ca şi cea antidepresivă, la indicaţia unui specialist
psihiatru, psiholog.
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Psihostimulantele (cocaina, amfetamina) se pot
asocia la tratamentul clasic la pacienţii terminali,
în anumite situaţii.
Miorelaxantele centrale (benzodiazepine, baclofen) se pot utiliza pentru acţiunea lor antispastică.
Antagoniştii de NMDA au o clasă mai largă de
produse, dar cel mai folosit este Ketamina administrată pe diverse căi, în doze subclinice pe
perioade scurte şi cu precauţie din cauza efectelor
sale psihotice.
Medicaţia topică (Lidocaină, Doxepin, Capsaicină, Clonidină) are un rol important în tratamentul
durerii neuropate periferice (unguente, plasturi).
Antagoniştii alfa 2-adrenergici (Clonidina, Dexmedetomidina) potenţiază acţiunea analgezicelor dacă sunt administraţi pe diverse căi; oral,
transcutan, intraspinal. Inhibitori de osteoclaste
(Bifosfonaţii, Calcitonina) sunt indicaţi în durerile
de cauză osoasă (neoplasm).
Anestezice locale orale (Mexiletin, Flecainidă)
se administrează în special în durerea neuropată
centrală şi periferică.

Blocajele nervoase

Administrarea unor substanţe blocante de sodiu
(anestezice locale), agonişti alfa 2-adrenergici
(clonidină), agonişti opioizi (Morfină), în jurul unor
terminaţii nervoase periferice sau centrale sau în
jurul unor nuclee este benefică în multe cazuri cu
dureri în special cronice. Infiltrarea acestor zone
se poate face cu o doză unică sau pe o durată
mai mare prin reinjectare în bolusuri repetate sau
continuu prin catetere şi pompe.
Infiltraţiile periferice se pot face în diverse zone
în ţesuturile moi, puncte trigger, perinervos, intră
şi periarticular, plexal sau radicular, pentru blocaj
senzitiv, vegetativ, motor sau mixt.
Prin mezoterapie (injectare intradermică de concentraţii mici, de diverse substanţe - Lidocaina) se
pot obţine rezultate bune în durerea cutanată.
Blocajele centrale se fac la nivel spinal (epidural,
subarahnoidian) şi intraventricular la nivelul nucleilor periapeductali şi talamici. Dacă blocajele
periferice pot fi făcute de orice medic cu o pregătire minimală în domeniu, blocajele centrale nu
pot fi aplicate decât de specialişti.

Tratamentele fizicale

La pacienţi cu dureri cronice, în special nociceptive, se pot aplica unele terapii fizicale care
folosesc căldura şi frigul. Pe lângă acestea se mai
folosesc terapii de stimulare, cum ar fi acupunctura
şi TENS-ul. Dacă pentru acupunctură trebuie apelat
la un specialist în domeniu, TENS-ul (Stimularea
nervoasă electrică transcutană) poate fi aplicat de
orice medic sau chiar de pacient după o pregătire minimală. În general, pentru această tehnică
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se folosesc aparate portabile ce livrează curenţi
impulsionari cu frecvenţe între 0-200 Hz, electrozi
de cauciuc sau cei cu utilizare unică.
Şedinţele durează 20-30 minute şi se pot repeta între 1-10 zilnic sau cu pauze. TENS-ul produce analgezie, sedare şi reglează somnul prin
diverse mecanisme, parţial cunoscute: formare
de blocanţi opioizi (frecvenţele joase 2-10 Hz),
blocanţi tip GABA (frecvenţele înalte 50-100 Hz),
blocaj simpatic. Metoda este indicată în special
în tratamentul durerii uşoare şi medii, acute şi
cronice nociceptive şi neuropate periferice şi în
sindroame vegetative (boli vasculare periferice,
traumatisme). Terapia trebuie supravegheată de
un medic specialist.

Intervenţii neurochirurgicale

În cazuri deosebite terminale cu dureri intratabile, se pot aplica diverse tehnici neurochirurgicale
ablative sau de întrerupere de căi (rizotomie, secţionări de rădăcini posterioare, mielotomie comisurală, cordotomie, talamotomie ş.a.), prin secţiuni
chirurgicale sau neurolize (chimice, radiofrecvenţă,
frig-crioanalgezie) şi neablative, electrostimulare
medulară sau cerebrală. Toate aceste tehnici sunt
efectuate de specialişti în domeniu şi sunt foarte
scumpe.

Intervenţii ortopedice

La unii pacienţi cu probleme ortopedice legate
sau nu de boala care dă durerea se pot face şi
diverse tratamente chirurgicale (fracturi, metastaze) sau indicaţii de terapii ortotice cu aparate
de sprijinire, imobilizare care permit minimalizarea
durerii şi creşterea funcţiei locomotorii. Tot aici
pot funcţiona maseuri, profesori de kinetoterapie,
chiropracticieni şi osteopaţi care au un rol deosebit
mai ales la pacienţii imobilizaţi.

Terapia psihică

În tratamentul durerii la pacienţii terminali un rol
deosebit, uneori mai important decât cel farmacologic, îl are tratamentul psihic realizat de specialişti
competenţi (psihiatri, psihologi), care nu trebuie
să lipsească niciodată din echipa de îngrijiri paliative. Atât aceşti specialişti, cât şi ceilalţi membri ai
echipei trebuie să aplice diverse mijloace psihice
pentru a uşura suferinţele pacientului. Întrucât nu
putem intra în amănunte, amintim de câteva grupe
mari de terapii ce se pot aplica la aceşti pacienţi:
psihoterapia, hipnoza, metode de relaxare, metode
de autocontrol, terapie cognitivă şi comportamentală, bio feed-back, tehnici combinate ş.a.

Durerea netratabilă

Se întâlneşte în special la pacienţi terminali cu
faze avansate de boală şi se poate datora pacientului sau familiei (nerespectarea tratamentu-
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lui, neraportarea durerii) sau echipei de îngrijire
(evaluare greşită a durerii, indicaţii sau utilizări
greşite de terapii ş.a.). Tratamentul acestei dureri
în procent de 5% este foarte dificil şi se încearcă
minimalizarea cât mai mult a suferinţelor, iar dacă
nu se poate realiza, se face o analgo-sedare profundă, controlată de un medic specialist înainte
de deces.

Tratamentul durerii la copii

Practic nu există diferenţe între durerea la
adult şi copil, cu excepţia unor considerente ce
ţin de vârstă, greutate, factori emoţionali, psihologici, comportamentali şi metabolici. Mai trebuie
consemnat faptul că la copii tumorile canceroase
au o evoluţie mai rapidă şi sunt mai rezistente la
tratamentul etiologic.
La copii, pe lângă echipa de îngrijire paliativă, un
rol foarte important îl au părinţii şi anturajul prin
jocuri, animale de companie ş.a., în ameliorarea
tulburărilor psihice, de depresie, anxietate, agitaţie. Înainte de realizarea unor manevre dureroase
(puncţii, biopsii, pansamente, mobilizări) se va face
o sedare adecvată şi o suplimentare a analgezicelor. În evaluarea durerii se vor folosi în special
scările comportamentale (mişcările, atitudinile,
mimica feţei, vocea) şi constantele fiziologice.
Produsele administrate oral se vor da sub o formă
plăcută la gust, viu colorate (bomboane, acadele,
siropuri), iar dacă nu se poate utiliza această cale,
se va folosi calea rectală. Medicaţia opioidă se va
da numai la copiii peste 6 luni, în doze mai mici
ca la adult.

Tratamentul durerii la vârstnici

Persoanele în vârstă reprezintă 70% din pacienţii
cu îngrijiri paliative în S.U.A. Echipa care îngrijeşte
aceşti pacienţi trebuie să cuprindă un specialist
în medicină paliativă, un geriatru şi un oncolog.
Inventarul lezional trebuie să cuprindă în afara bolii
de bază durerea de însoţire şi tarele preexistente
(malnutriţie, anemie, boli preexistente ş.a.), toleranţa la terapie, perspectiva de viaţă, problemele
familiale, sociale şi financiare. De cele mai multe ori
comorbidităţile agravează boala de bază şi durerea. Evaluarea durerii se face mai dificil din cauza
afectării sensibilităţii profunde, a tulburărilor de
limbaj, deficienţelor senzoriale şi mnezice, stărilor
confuzionale, coma. Pentru evaluare se vor utiliza
scări şi chestionare comportamentale şi măsurarea
constantelor fiziologice. Din cauza metabolismului
scăzut şi unor deficienţe de organe (absorbţie
deficitară, boli de ficat, rinichi), dozele sunt mai
scăzute şi se administrează prin tatonare.
Căile de administrare preferate sunt: orală,
intrarectală, subcutană şi transcutană. Tratamentul psihic şi fizic are un rol deosebit la aceşti
pacienţi.
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DUREREA LA VÂRSTNIC
Dr. Cristina TUDOR
Medic Primar ATI
Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti

Deoarece definiţia vârstnicului nu este universal
acceptată, îmbătrânirea este înţeleasă mai bine ca un
proces gradual de modificare de la naştere la moarte. În timp ce unii octogenari sunt extrem de fragili
şi suferă de multiple disabilităţi fizice, unii indivizi
acumulează cunoaştere, înţelepciune, experienţă şi
vioiciune. Procesul de îmbătrânire este însă complex
şi neuniform, ceea ce afectează cunoaşterea durerii
la vârste înaintate.
Se produce o deplasare a populaţiei mondiale spre
vârste înaintate. În ţările dezvoltate procentul populaţiei peste 65 de ani va creşte de la 17,5% la 36,3%,
iar segmentul peste 80 de ani se va tripla. Vârstnicii
au rata cea mai mare de proceduri chirurgicale şi cea
mai mare incidenţă de afecţiuni dureroase. Prevalenţa
durerii persistente urcă constant cu avansarea în vârstă până în decada a 7-a de viaţă, deseori depăşind
50% în comunităţi obişnuite şi ajungând la 80% în
rezidenţe de îngrijire pentru vârstnici. O altă raţiune
pentru concentrarea asupra durerii la persoanele în
vârstă este vulnerabilitatea acestora. Cei cu afecţiuni
medicale multiple au deseori opţiuni de tratament
limitate (mai ales pentru utilizarea de analgetice)
din cauza riscului crescut de efecte adverse şi problemelor legate de interacţiunile cu medicamentele
administrate concomitent. Dificultăţi suplimentare
pentru populaţia vârstnică sunt dificultăţile cognitive
şi problemele de comunicaţie. Persoanele cu demenţă primesc mai puţine analgetice comparativ cu cei de
aceeaşi vârstă neafectaţi. Pe plan internaţional creşte
grija faţă de aparenta tratare necorespunzătoare a
durerii la acest grup vulnerabil.

Diferenţe în perceperea
durerii în funcţie de vârstă

Conceptele curente despre durere accentuează
că factorii biologici, psihologici şi sociali joacă un rol
important în exprimarea durerii. Înaintarea în vârstă
se asociază cu modificări extensive şi multilaterale,
inclusiv ale sistemelor nervos, musculoscheletic, imun
şi neuroendocrin, ca şi ale dimensiunilor psihologice
cum sunt atitudinea, încrederea, adaptarea şi dispoziţia şi în funcţiile sociale (rolul în societate, activitatea
profesională, absenţa soţului). Totuşi, relativ puţine
studii au examinat diferenţele produse de vârstă
asupra diferitelor componente ale durerii. Câteva
dovezi obţinute din studii cu stimulare dureroasă
experimentală şi studii în condiţiile durerii acute
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relevă o diminuare consistentă, dar nu universală,
a percepţiei şi raportării durerii. Cu vârsta, durerea
devine un simptom mai puţin frecvent de prezentare la medic, într-o varietate de afecţiuni medicale.
Aproximativ 40% dintre pacienţii peste 65 de ani au
durere moderată sau nu au durere în cazul peritonitei, ocluziei intestinale sau pneumoniei. Infarctul
miocardic “silenţios“ sau nedureros este obişnuit la
vârstnici (35-42%).
Există, de asemenea, puţine rapoarte asupra durerii
postoperatorii de intensitate mică şi despre durerea
canceroasă mai puţin severă la vârstnici. Cercetarea
ultimilor 50 de ani, care a implicat durerea experimentală, a arătat un modest şi întrucâtva inconsistent
declin al sensibilităţii dureroase la stimulii de intensitate mică. O metaanaliză a studiilor care evaluează
pragul la durere la vârstnici relevă o creştere cu 15%
a acestuia faţă de tineri. Creşterea pragului la durere
(diminuarea sensibilităţii la durerea slabă) observată
la vârstnici poate compromite funcţia de alertare a
durerii prin scurtarea timpului de la perceperea stimulului dureros până la leziunea tisulară ulterioară.
Acest prag înalt la durere mai poate fi asociat cu
scăderea raportării simptomelor dureroase slabe,
ceea ce poate duce la creşterea riscului de afecţiuni sau leziuni nediagnosticate. În total contrast cu
această aparentă reducere a sensibilităţii la durerea
slabă, studiile clinice şi experimentale au dovedit o
creştere a vulnerabilităţii la durerea persistentă. O
metaanaliză a studiilor toleranţei la durere arată un
declin al capacităţii de a tolera durerea severă, corelat
cu vârsta. La animal şi la om, eficienţa mecanismelor
descendente inhibitorii ale durerii, mai ales componenta opioidă a acestora, pare să se deterioreze
cu avansarea în vârstă. Studii pe animal (şobolan)
dovedesc amplificarea hiperalgiei termice cu vârsta. Mai mult, recuperarea după hiperalgia indusă
de injuria de nerv periferic pare să fie întârziată la
şobolanul vârstnic.
Studiile clinice indică o prelungire a duratei hiperalgiei induse de capsaicină, o sumare temporală
şi wind-up mai importante şi sumarea la intervale
inter-stimuli mai mari sugerând o hiperexcitabilitate
poststimul prelungită în SNC la vârstnic. Coroborate,
aceste date reflectă reducerea plasticităţii sistemului
nociceptiv şi prelungirea disfuncţiei următoare injuriei
tisulare, inflamaţiei sau injuriei de nerv la subiecţii
vârstnici. Implicaţiile clinice ale acestei vulnerabilităţi
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crescute sunt simple. Trebuie să fim avertizaţi de
creşterea riscului şi a susceptibilităţii la durere severă
sau persistentă la vârstnic şi face dificile eforturile
de a realiza o analgezie adecvată pentru acest grup
vulnerabil.

Modificări ale funcţiei
nociceptive corelate cu vârsta

Unul dintre motivele diminuării acuzelor de durere
la cei peste 65 de ani, deşi morbiditatea asociată cu
durere creşte, este reducerea funcţiei căilor nociceptive. Rezultatele studiilor psihofizice utilizând nivele
de stimulare dureroasă controlate experimental sunt
întrucâtva echivoce în a face diferenţe ale percepţiei
dureroase ţinând seama de vârstă.
Unele studii au arătat o diminuare progresivă a
sensibilităţii dureroase cu avansarea în vârstă, dar
există numeroase rapoarte care arată că nu există
nici o diferenţă, mai ales când este utilizată stimularea electrică.
Un studiu în care s-a folosit blocarea diferenţială a
fibrelor nervoase a arătat că la persoanele vârstnice
este necesară o activare a fibrelor C pentru a raporta
durerea, în timp ce tânărul utilizează informaţii suplimentare de la fibrele Ad. Pe lângă asta, când fibrele
Ad sunt blocate la adulţii tineri, diferenţa pragului
la durere şi al intensităţii durerii în funcţie de vârstă
a dispărut. Diferenţa în funcţie de vârsta a sumaţiei
temporale a inputului nociceptiv variază ca funcţie
a tipului de fibre nociceptive şi un astfel de efect
diferenţiat de vârstă asupra funcţiei fibrelor Ad şi C
poate explica unele dintre disparităţile/nepotrivirile
datelor psihofiziologice.
Studiile au indicat că persoanele în vârstă manifestă
o relativă absenţă a durerii în prezenţa unor afecţiuni
viscerale cum sunt durerea din ischemia miocardică
şi durerea abdominală asociată cu infecţia acută.
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Din păcate, majoritatea studiilor clinice sunt dificil
de interpretat deoarece severitatea bolii este rareori
raportată. Unele investigaţii controlate ale durerii
miocardice produse prin ischemia indusă de exerciţiu
susţin, clinic, o diminuare semnificativă a perceperii
durerii ischemice cu avansarea în vârstă.
Există puţine dovezi despre modificările legate
de vârstă ale funcţionării căilor nociceptive în SNC
şi periferic. De exemplu, a fost notată la adultul în
vârstă o diminuare marcată a densităţii fibrelor nervoase mielinizate şi nemielinizate şi studiile asupra
conducerii nervoase indică o latenţă prelungită în
nervii senzitivi periferici la pacienţi vârstnici aparent sănătoşi. Stimularea nociceptorilor cutanaţi pe
unele fibre Ad (slab mielinizate) şi C (amielinice)
produce impulsuri care sunt transferate în SNC ca
semnal dureros şi prin axonii colaterali şi iniţiază
vasodilataţie neurogenă în jurul sitului stimulării.
Persoanele în vârstă prezintă o reducere semnificativă
a amplitudinii vasodilataţiei neurogene, ceea ce este
o dovadă indirectă a alterării funcţiei aferenţelor
primare nociceptive. În anumite condiţii, amploarea
vasodilataţiei axonale este bine corelată cu percepţia
durerii, şi acest răspuns joacă un rol important în
hiperalgia primară şi în vindecarea plăgilor. În ceea
ce priveşte procesarea în SNC, CERP (Cerebral Event
Related Potential) ca răspuns la stimularea termică
noxică cu laser cu CO2, este alterată cu avansarea
în vârstă. Acest răspuns EEG la stimulii noxici arată
o bună corelare între amplitudinea undelor şi rata
subiectivă a durerii ca răspuns la creşterea stimulării.
CERP este o măsură sensibilă a eficienţei analgetice
şi este afectată de nivelul stării de alertă şi a atenţiei.
Un studiu recent a arătat o creştere a latenţei componentelor CERP cu vârsta şi o reducere a amplitudinii undelor la vârstnici. Aceste date sugerează o
încetinire corelată cu vârsta a procesării cognitive a
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informaţiei nociceptive şi a reducerii activării corticale
ca răspuns la inputul noxic.
În rezumat, dovezile limitate obţinute prin studii
fiziologice şi prin investigaţii psihofizice sugerează
o alterare corelată cu vârsta a funcţiei căilor nervos
centrale şi periferice. Aceste modificări influenţează
probabil sensibilitatea la durere şi ar putea contribui la declinul raportării durerii la vârste înaintate.
Totuşi, cele mai multe dovezi ale diferenţei funcţiei
nociceptive în funcţie de vârstă sunt indirecte şi
relevanţa clinică a reducerii sensibilităţii dureroase la
stimuli experimentali rămâne subiect de dezbatere.
Pare că raportarea durerii scade ca o consecinţă a
modificărilor funcţiei nociceptive corelată cu vârsta,
dar sunt necesare studii despre modificările fiziologice ale căilor nociceptive.

Evaluarea durerii

Identificarea şi tratarea durerii depind de evaluarea
corespunzătoare a durerii, deşi cercetarea sistematică a evaluării corecte a durerii la vârstnic este abia
la început. În ceea ce priveşte durerea cronică este
necesară o evaluare multifactorială şi cuprinzătoare.
Atenţia trebuie orientată spre intensitatea, calitatea
şi către variaţiile în timp ale durerii ca şi amploarea
tulburărilor psihologice, atitudinea faţă de durere,
limitările funcţionale şi impactul social. La pacientul
vârstnic sunt îndeosebi importante istoricul medical, examinarea fizică completă şi evaluarea tuturor
comorbidităţilor.
Ineficienţa unui pacient de a completa un tip de
scală nu înseamnă că va avea succes cu alt tip. Instrumentele de măsurare care şi-au demonstrat
eficienţa la tânăr sunt folosite şi la vârstnic. Se adună
dovezi care susţin siguranţa acestor măsurători şi la
vârstnici, deşi există o scală dedicată lor (Geriatric
Pain Measure). Scalele bazate pe descriere verbală
(nimic, slab, moderat, puternic) sunt preferate de
persoanele vârstnice şi sunt de cea mai mare utilitate,
valabilitate şi sigure. Scalele vizual-analoge (VAS)
sunt mai puţin uniforme ca rezultate şi unii autori
cred că nu pot măsura corect intensitatea durerii
la vârstnic. Alte măsurători acceptabile sunt scalele
numerice (numeric rating scale, NRS), scalele ilustrate
(termometru, scale faciale), iar pentru evaluarea
comprehensivă, chestionarele multidimensionale
McGill Pain Questionnaire şi Brief Pain Inventory.
Deoarece nu există o măsurătoare foarte bună, eşecul
pacientului în a completa un tip de scală nu înseamnă
că va avea succes cu alte tipuri. În practica clinică
este importantă alegerea corespunzătoare cu preferinţele personale sau tatonarea. Evaluarea durerii
este deseori mai dificilă la unele persoane vârstnice,
mai ales cei cu pierderi senzitive (auz sau văz) sau
cu tulburări cognitive.
Instrumentele de autoevaluare a durerii sunt opţiuni
viabile pentru mulţi vârsnici cu demenţă şi dovezile
clinice susţin validitatea şi siguranţa multor instru-
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mente de evaluare standardizate unidimensionale la
cei cu demenţă. În timp ce autoraportarea a devenit
standardul de aur pentru evaluarea durerii, alte metode nonverbale (măsurători comportamentale şi
observaţionale) furnizează informaţii clinice relevante
şi pot fi preferate în cazurile cu tulburări cognitive
moderate spre severe. Au fost dezvoltate mai mult
de 10 noi instrumente de evaluare a durerii pentru
utilizare la pacienţi cu demenţă. Multe gradează
variaţiile de comportament care indică durere.
Pentru a realiza un scor de intensitate a durerii pot
fi folosite combinaţii de comportamente (grimase
faciale, vocalizare negativă, tresăriri), limbaj corporal
specific (frecare, prudenţă, nelinişte), alterarea respiraţiei sau a semnelor fiziologice (creşterea frecvenţei
cardiace şi a TA). Aceste scale, deşi cu validare limitată (semne exprimate mai ales în cadrul durerii acute,
nu cronică, mai ales la vârstnici), se pot adăuga la
bateria de teste de evaluare a durerii, ducând la o
mai bună îngrijire a durerii la acest grup dependent
şi vulnerabil. Sunt necesare noi scale care să evalueze
durerea la această categorie complexă de vârstă.

Tratarea durerii la vârstnic

Deşi durerea persistentă este cel mai des întâlnită
la vârstnici, imensa majoritate a studiilor despre terapia durerii au fost realizate pe populaţii de adulţi
tineri. Gradul în care tratamentul standard trebuie
modificat pentru necesarul persoanelor în vârstă nu
a fost examinat sistematic şi diferenţele legate de
vârstă în eficacitatea terapiei au fost rareori luate în
considerare. Până recent, vârstnicii au fost excluşi
intenţionat din trialurile de farmacoterapie controlate. Doar recent FDA a fost de acord că trebuie aleşi
pacienţii cei mai reprezentativi ai grupului afectat,
deşi studiile exclud în continuare subiecţii în vârstă
sau cei cu comorbidităţi şi alte terapii. În medie, subiecţii tipici de 70 de ani au mai mult de 3 probleme
medicale asociate şi iau în medie 7 alte medicaţii,
nefiind incluşi în trialurile curente.
Terapia farmacologică pentru durerea persistentă
este mai eficientă când este combinată cu terapii
nefarmacologice
Mulţi vârstnici sunt capabili să-şi trateze durerea
singuri sau cu minim ajutor pe plan local. Analgezia
de scurtă durată, până la rezolvarea injuriei, poate
fi singura cerinţă a acestor pacienţi. Totuşi, în unele
situaţii, durerea persistentă poate deveni problematică sau sâcâitoare.
Alegerea analgeticului pentru pacientul vârstnic
cere înţelegerea modificărilor farmacocineticii şi
farmacodinamicii corelate cu vârsta şi trebuie să ia
în considerare impactul comorbidităţii şi medicaţiilor
asociate.
Pentru acest motiv, analgezice simple, cum este
paracetamolul, sunt tratamentul de elecţie pentru durerea slabă/moderată persistentă, mai ales asociată cu
afecţiuni musculoscheletice. NSAIDs şi coxibii trebuie
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utilizaţi cu grijă, iar opioidele şi analgezicele adjuvante
(anticonvulsivante, antideprimante) trebuie luate în considerare din punctul de vedere al raportului beneficiu/
risc la fiecare individ. Majoritatea ghidurilor subliniază
că terapia farmacologică pentru durerea cronică este
mult mai eficientă când este combinată cu terapii nefarmacologice. Tratamentele nemedicamentoase cele
mai eficiente la populaţia vârstnică includ terapii fizice
(exerciţii efectuate gradat, aplicaţii de căldură sau rece
şi TENS), metode psihologice (relaxare sau terapii
cognitiv-comportamentale), programe educaţionale,
suport social, acupunctură şi suplimente alimentare
(glucozamină, flavocoxid, omega3-acizi graşi).
Există dovezi care susţin terapiile intervenţionale
(injecţii intraarticulare, chirurgie ortopedică) pentru
tratamentul durerii persistente la vârstnic ca şi pompe
intratecale sau stimularea măduvei spinării. Programe multidisciplinare de durere care combină câteva
modele de tratament farmacologic şi nefarmacologic
au demonstrat eficacitatea terapiei durerii persistente
la vârstnic. Totuşi această abordare este subutilizată
şi vârstnicii au mai puţine opţiuni.

Vârstnicul şi analgeticele opioide

Nu toate opioidele sunt potrivite pentru toţi pacienţii. Sunt disponibile numeroase medicaţii opioide
pe piaţă. Unele sunt agonişti puri, altele agonistantagonişti. Nu toate sunt corespunzătoare pentru
toţi pacienţii. Oricum, doar o mică parte dintre ele,
cu indicaţii şi caracteristici diferite, sunt folosite.
Pentru tratarea corectă trebuie cunoscute dozele
echianalgetice ale opioidelor.
Opioide
Doze echianalgetice
6:1
Codeină: morfină
5:1
Morfină: hidromorfonă
2:1
Morfină: oxicodonă
Cel mai important în prescrierea opioidelor la vârstnic
este ca dozele de start să fie mult mai mici decât cele
indicate la pacientul tânăr şi dozele crescute treptat,
pentru un mai bun control al durerii şi o toleranţă mai
bună. Codeina este clasificată ca opioid slab. Deşi este
disponibilă ca atare (tablete, sirop, formulări parenterale), este deseori în combinaţii cu cafeina, paracetamolul
sau aspirina. Asocierea paracetamol-cofeină-codeină
are 4 formulări: cu codeină 8 mg (#1), 15 mg (#2), 30
mg (#3) şi 60 mg (#4).
Codeina per se nu are efect analgetic. Ea trebuie
metabolizată în ficat la morfină de o izoenzimă a citocromului P450 care lipseşte la unele grupuri etnice,
inclusiv la 7-10% dintre albi. Aceştia nu pot beneficia
de analgezia cu codeină. S-a raportat şi fenomenul
invers: excesul de enzimă poate produce morfină în
exces, ceea ce poate duce la efecte adverse grave
la doze mici.
Morfina este analgetic de 6 ori mai puternic decât
codeina. Este metabolizată în ficat, iar metaboliţii săi
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activi sunt eliminaţi renal. Aceşti metaboliţi se pot
acumula la pacienţii cu filtrarea glomerulară diminuată
astfel că dozele trebuie scăzute sau folosit un opioid
care nu depinde de funcţia renală. Morfina poate fi
administrată parenteral şi este disponibilă în diverse
formulări orale. Capsule cu eliberare prelungită vin
în dozări de 10 mg şi unele produse pot fi desfăcute
şi se pot mixa cu alimente semisolide la cei care nu
pot înghiţi pastile.
Hidromorfona este de 5 ori mai potentă ca morfina. Deşi metaboliţii săi sunt eliminaţi renal, are
drept avantaj faţă de morfină potenţa sa, deci doze
echianalgezice mai mici şi efecte adverse legate de
metaboliţi reduse.
Oxicodona nu are metaboliţi cu eliminare renală,
ceea ce-l face analgeticul ideal la pacientul dializat
sau cu afectare renală. Are o potenţă de 2 ori mai
mare ca morfina, deşi unele date din literatură susţin
că sunt echianalgetice. Este disponibilă doar pe cale
orală sub formă cu eliberare imediată şi lentă sau
combinaţii cu aspirina sau paracetamolul.
Fentanylul, opioid foarte puternic şi cu acţiune
rapidă, a fost adaptat pentru folosirea în durerea
cronică sub formă de patch. Profilul efectelor adverse poate fi mai bine tolerat la pacienţii vârstnici
şi cei cu afectare renală. Totuşi, datorită potenţei
sale, pacienţii trebuie să folosească echivalentul
a 50 mg sau mai mult de morfină/zi chiar înainte
de a lua în considerare cele mai mici patch-uri
(25 mg/h). Este în curs de producere un patch
de 12,5 mg/h).
Petidina este contraindicată la vârstnic. Ea este
metabolizată în ficat la nor-petidină care are, la pacientul cu funcţie renală normală, o semiviaţă de
15-30 de ore şi chiar mai mare la pacientul vârstnic
la care dozele repetate pot produce acumulare de
nor-petidină care poate produce convulsii.
Metadona este un opioid oral util în tratarea durerii nociceptive şi neuropate. Farmacocinetica sa
este complicată şi trebuie prescrisă doar de medici
antrenaţi în utilizarea sa pentru controlul durerii.

Concluzii

Populaţia lumii este în curs de îmbătrânire şi este
clar necesară o informare corectă asupra durerii şi
terapiei sale la vârstnici. Majoritatea studiilor epidemiologice au arătat că prevalenţa generală a durerii
creşte cu vârsta. Rata prevalenţei absolute variază
considerabil între investigatori, ceea ce reflectă probabil natura problemelor investigate.
Afectarea degenerativă articulară, spinală şi a piciorului explică creşterea frecvenţei raportării durerii
la vârstnici. Această creştere poate fi atribuită modificărilor funcţiei nociceptive, dar şi altor factori:
status socio-economic şi marital, demenţa, depresia.
Din motive necunoscute, această creştere generală
corelată cu vârsta nu continuă dincolo de decada a
7-a de vârstă.
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FARMACOLOGIA FENTANYLULUI
ŞI IMPACTUL SĂU ASUPRA
TRATAMENTULUI DURERII
Dr. Virgil DINCĂ
medic primar ATI

Fentanylul a fost sintetizat în 1960 şi este semnificativ mai puternic decât opioidele utilizate
în mod obişnuit: morfina, petidina. Cercetarea
caută opioide mai puternice deoarece se pare
că potenţa este direct proporţională cu siguranţa administrării. Opioidele mai puternice sunt
mai sigure deoarece la doze echianalgezice mai
puţine molecule nelegate se leagă la siturile
responsabile de depresia respiratorie şi de alte
efecte adverse. Corespunzător cu acest concept,
fentanylul are o margine de siguranţă mai mare
comparativ cu opioidele clasice. Marginea de
siguranţă largă, durata de acţiune relativ scurtă şi
depresia respiratorie minimă la dozele analgezice
l-au făcut analgetic de elecţie pentru anestezie,
dar şi pentru tratarea durerii cronice.
Liposolubilitatea fentanylului îl face unic în utilizare pentru tratarea durerii cronice persistente
(durere bazală) sau episoadelor de paroxisme
dureroase (BTP). BTP, numită şi “durere incidentală” sau ”durere episodică”, este definită ca
exacerbare tranzitorie a durerii pe fondul unei
dureri cronice controlate.

Efectele liposolubilităţii asupra
comportamentului opioidelor

Dintre agoniştii m-opioizi puri disponibili în
clinică, fentanylul şi sufentanilul sunt cele mai
liposolubile, iar morfina este cea mai puţin liposolubilă. Coeficientul de partiţie octanol/apă
pentru morfină este 6, în timp ce pentru fentanyl
este 9550.
Curent considerăm fentanylul ca având acţiune
scurtă şi morfina acţiune lungă, totuşi cele două
au T½ de eliminare similare (2-4 ore morfina,
3-7 ore fentanylul). Morfina nu are o acţiune mai
lungă decât fentanylul pentru că este eliminată
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mai lent, ci pentru că, odată intrată în SNC, se
elimină cu dificultate prin bariera hematoencefalică (BBB). Această retenţie în SNC face morfina
cu acţiune mai lungă decât fentanylul. Deoarece
morfina nu este foarte liposolubilă, are nevoie
de mai mult timp să treacă prin BBB atât la
intrarea în, cât şi la ieşirea din SNC. Fentanylul
lipofil traversează rapid BBB în ambele direcţii
(“fast-in, fast-out”) şi, astfel, acţionează rapid
şi are durată scurtă.
Un alt factor care joacă un rol în comportamentul clinic al medicamentului este afinitatea
pentru receptori. Un opioid care se leagă puternic la receptorii m poate avea o durată de acţiune
lungă. Constanta de disociere a fentanylului
de receptorul m este 1,9, iar al morfinei 2, deci
similare. Deoarece T½ de eliminare şi afinitatea
pentru receptorii m sunt similare, diferenţa de
comportament a celor două opioide este guvernată doar de diferenţele de liposolubilitate.
Căi de administrare a fentanylului şi implicaţiile pentru terapia durerii. Liposolubilitatea
nu conferă fentanylului doar capacitatea să
treacă prin BBB (“fast-in, fast-out”), dar şi să
treacă prin celelalte bariere celulare. Această
abilitate de a trece barierele celulare şi a ajunge
în capilare a dus la administrarea fentanylului
atât pe cale transcutanată, cât şi pe cale orală
transmucoasă.
Calea orală transmucoasă. O abordare în tratarea BTP este administrarea orală transmucoasă
de fentanyl. OTFC (oral transmucosal fentanyl
citrate) este prima formă comercială disponibilă
pentru opioide cu debut rapid. OTFC (tablete,
drajeuri) are, ca şi fentanylul transcutanat PCA,
avantajul eficacităţii similare cu morfina i.v. şi,
spre deosebire de sistemele iontoforetice tran-

Vol. XXIII Nr. 1 (1/2013)

www. arsd.ro

scutanate sau morfina i.v., nu necesită dispozitive
de administrare.
Fentanylul se absoarbe bine din cavitatea
bucală, cu o absorbţie de 51%. Morfina, hidrofilă, se absoarbe doar 18%. Absorbţia metadonei
depinde de pH, la pH alcalin absorbţia este
îmbunătăţită. pH-ul alcalin creşte şi absorbţia
altor opioide lipofile. Acest fapt este exploatat
prin realizarea unor tablete efervescente orale
cu fentanyl (fentanyl in oral effervescent buccal
tablet – FEBT). FEBT este o tabletă cu dizolvare
orală care încorporează un agent alcalinizant
care să crească pH la locul unde se aplică tableta (de obicei între gingia molarului II sau
III şi mucoasa bucală). Această modificare a
pH-ului creşte rata şi magnitudinea absorbţiei
fentanylului. Prin manipularea pH-ului, FEBT
are un debut al analgeziei chiar mai scurt decât
OTFC. Absorbţia transmucoasă de fentanyl duce
la preluarea rapidă în capilarele mucoasei bucale şi, de aici, rapid la creier, ceea ce produce
imediat analgezie.

Administrare transcutanată

S-a stabilit ca tratamentul de întreţinere al
durerii cronice la pacienţii cu durere canceroasă sau necanceroasă să se facă cu fentanyl
transcutanat. Prima generaţie de patch-uri transcutanate cu fentanyl se baza pe simpla difuzie
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pe baza gradientului de concentraţie. Această
difuzie simplă are ca rezultat o traversare relativ
lentă a fentanylului prin piele cu realizarea unui
nivel plasmatic semnificativ clinic la aproximativ
16 ore şi stabilizarea nivelului plasmatic după
circa o săptămână. Evoluţie acceptabilă pentru
durerea cronică permanentă, dar nu pentru BTP
sau pentru durerea intermitentă.
Recent a fost dezvoltată o nouă tehnologie pentru patch-urile transcutanate, tehnologie care utilizează mici curenţi electrici iontoforetici pentru
transportarea fentanylului prin bariera tegumentară. Aplicarea curenţilor electrici transferă medicamentul prin bariera cutanată mai rapid decât prin
difuziune conform gradientului de concentraţie
şi permite tratamentul BTP. Apăsarea unui buton
pe acest sistem transcutanat activează curentul şi
transferă un bolus de fentanyl prin tegument. Nu se
administrează continuu fentanyl cu aceste unităţi,
doar livrări de bolusuri la apăsarea butonului care
activează curenţi electrici. Această administrare
“la cerere” de fentanyl transcutanată este la fel
de eficientă postoperator cu analgezia i.v. autoadministrată (PCA) cu morfină. Deşi sistemele
transcutanate iontoforetice de autoadministrare
oferă o soluţie pentru durerea acută postoperatorie
şi pentru BTP, ele sunt limitate ca utilizare în afara
spitalului deoarece fiecare unitate furnizează 80
de doze.
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Optimizarea tratamentului BTP

Debutul BTP poate fi rapid până la câteva minute şi durata este de obicei de 1-2 ore. Aceasta
înseamnă că pentru tratamentul eficient al BTP
sunt necesare opioide cu debut rapid. OTFC şi
FEBT au proprietăţi care le apropie de ideal
pentru tratarea BTP. Fiind medicament “fast-in”,
ele produc analgezie în câteva minute, iar prin
proprietatea lor “fast-out” au o durată de câteva
ore. Instalarea analgeziei cu OTFC se produce
în 5 minute, la fel de rapid ca morfina i.v., iar
durata este de aproximativ 2 ore comparativ cu
4-6 ore pentru morfină.
OTFC are o durată de acţiune mai mare decât
predicţia impusă de natura sa lipofilică (“fastin, fast-out”) deoarece o parte din medicament
este înghiţită şi se absoarbe din tractul gastrointestinal, contribuind la prelungirea duratei de
acţiune. Acest comportament este aproape ideal
pentru tratarea BTP.
Natura lipofilă a fentanylului îi permite să traverseze barierele celulare care nu permit pasajul
medicamentelor hidrofile, cum este morfina.
Această proprietate a făcut fentanylul unic în
tratarea durerii cronice persistente (de fond),
utilizat sub formă de patch transcutanat. Când
transferul transcutanat este accelerat prin iontoforeză, calea transcutanată poate fi folosită
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pentru tratarea durerii postoperatorii. Cea mai
importantă realizare în tratamentul BTP a fost
introducerea OTFC, formulare unică în tratamentul rapid al BTP. Este clar că liposolubilitatea
fentanylului joacă un rol critic în acţiunea sa.

Patch-urile cu fentanyl pentru
tratarea durerii cronice lombare

Patch-ul transcutanat cu fentanyl (transdermal
fentanyl patches – TDF) poate oferi avantaje
faţă de morfina orală cu eliberare prelungită
(SRM: sustained-release oral morphine) pentru
tratamentul pacienţilor cu lombalgie cronică.
TDF a fost utilizat în siguranţă la pacienţi care
au făcut transferul de la opioide slabe la opioide
puternice cu eliberare lentă când au progresat
de la treapta 2 la 3 pe scala analgetică OMS.
Un studiu a comparat efectul analgetic al TDF
cu cel al SRM administrate pentru 13 luni în cazul
pacienţilor cu lombalgie cronică. Dozele iniţiale
au fost 25 mg/h fiecare 72 de ore pentru TDF
sau 30 mg de SRM oral la 12 ore, şi ajustate pe
baza răspunsului. Deşi nivelul analgeziei a fost
similar, TDF a produs semnificativ mai puţin
constipaţie decât SRM şi analgezie nocturnă
şi de repaus mai bune. Studiul indică faptul că
opioidele puternice cu eliberare prelungită pot
fi folosite în siguranţă.
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Fibromialgia: Elemente
introductive în Diagnosticare,
Teorie fiziopatologică şi
Tratamentul sindromului dureros
Dr. Alexandru NIŢU
Director Pain Management Division American Health Network
Assistant Professor Indiana University School of Medicine

Acest articol este conceput în scopul familiarizării medicului clinician cu elementele clinice
şi cele mai general acceptate ipoteze fiziopatologice ale fibromialgiei, precum şi alternative
logice ale tratamentului care se desprind din
înţelegerea acestor teorii.
Pentru a utiliza în mod economicos atât timpul clinicianului, cât şi spaţiul revistei, această
prezentare a fost în mod deliberat făcută destul
de succint, o multitudine de amănunte care nu
au fost considerate esenţiale de către mine în
înţelegerea subiectului fiind omise.
Fibromialgia este o entitate clinică cronică
caracterizată în principal prin prezenţa durerii
cu caracter generalizat.
Pacienţii raportează în plus şi prezenţa de
puncte dureroase la diferiţi stimuli, în special la
presiune, precum şi tulburări ale somnului şi o
senzaţie de înţepenire simţită în special dimineaţa la trezire. Această senzaţie de înţepenire
există însă şi în afecţiuni reumatologice (artrita
reumatoidă, spondilita anchilozantă, lupusul etc.),
care de aceea trebuie excluse înaintea stabilirii
diagnosticului de fibromialgie. Mulţi pacienţi, la
un anumit moment, se plâng de prezenţa elementelor de depresie, dar nu este încă complet clar
dacă ele sunt primare sau secundare prezenţei
durerii cronice.
Durerea din fibromialgie este generalizată,
afectând corpul axial (deasupra cât şi dedesubtul
centurii: cap-gât-trunchi-abdomen-pelvis), dar
în acelaşi timp şi extremităţile în mod bilateral.
Pacienţii descriu durerea ca fiind o durere surdă, obositoare, ca un fond dureros pe care se
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suprapun puncte/zone dureroase la nivelul multiplelor regiuni corporale. Din cauza potenţialului
crescut de confuzie în stabilirea diagnosticului şi
pentru a face posibilă studierea acestei entităţi
prin introducerea în studii clinice a pacienţilor
suferind într-adevăr de fibromialgie, şi nu de
alte afecţiuni, la începutul anilor 1990, Colegiul
American de Reumatologie a introdus o serie de
criterii de diagnostic utilizate acum în întreaga
lume medicală. Aceste criterii sunt:
1 - Durerea trebuie să fie generalizată şi să afecteze pacientul pe o durată de cel puţin 3 luni.
2 - Pacientul trebuie să prezinte de asemenea
durere notabilă la o presiune de aproximativ 4 kg
(obţinută prin palpare fie cu degetul mare sau cu
primele 3 degete ale mânii) în cel puţin 11 zone
dintre cele 18 prestabilite (9 arii toate bilaterale).
1 - Occipital la inserţia muşchilor suboccipitali
2 - Anterior de procesele transverse în zona
C5-C7
3 - Muşchiul Trapez - la mijlocul marginii superioare
4 - Muşchiul Supraspinos, imediat deasupra
spinei scapulei la marginea medială
5 - Coasta nr. 2 la joncţiunea costo-condrală
(partea superioară)
6 - Epicondilii laterali humerali - 2 cm distal
de ei
7 - Zona gluteală - în cadranul superior lateral,
la marginea anterioară
8 - Marele trochanter - posterior
9 - Genunchi - zona medială imediat deasupra
liniei articulare
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Figura 1. Zonele dureroase

Figura 2. Implicarea glutamatului în hiperexcitabilitatea
neuronilor (în stânga - receptorul AMPA, în dreapta receptorul NMDA)

Aceste criterii folosite corespunzător au o sensibilitate de 88,4% şi o specificitate de 81,1% în
stabilirea diagnosticului de fibromialgie.
Este în general recunoscut că denumirea “fibromialgie” este la ora actuală depăşită semantic, ea
datând de pe vremea când patologia era bănuită
a consta în fenomene inflamatorii (fibrozită)
ce afectau zonele dureroase la palpare. Numeroase studii însă nu au reuşit să documenteze
prezenţa acestei patologii inflamatorii chiar şi
atunci când numeroase biopsii au fost făcute
din zonele dureroase. În absenţa probelor de
inflamaţie în biopsii, mulţi sceptici au avansat
ipoteza că fibromialgia ar fi o entitate pur psihologică a pacienţilor doritori să exploateze
sistemul asigurărilor sociale, plângându-se de
durere la orice stimul. Studii publicate în ultimii ani însă, în special prin folosirea RMN-ului
funcţional (f-MRI), au reuşit să arate că există
o anumită activare cerebrală foarte similară la
subiecţii care erau stimulaţi într-adevăr dureros
la presiune cu cea a pacienţilor cu fibromialgie
care însă primeau stimuli cam de două ori mai
puţin intenşi şi care deja prezentau în general
acelaşi mod de activare cerebrală. Este în general
acceptat că aceste fenomene nu pot fi trucate de
către pacienţi pentru a obţine beneficii materiale,
ei neputând activa imaginea RMN-ului funcţional
care să arate aşa de similar cu cea a subiecţilor
care chiar experimentau durerea!
La ora actuală, cea mai recunoscută teorie care
poate explica multe dintre manifestările clinice
ale fibromialgiei este teoria prezenţei unei stări
de sensibilizare a sistemului nervos atât periferic,

dar mai ales al celui central. Acest fenomen de
sensibilizare a sistemului nervos nu este specific
numai fibromialgiei, ci este probabil prezent şi
în alte condiţii incluzând: migrena, sindromul
intestinului iritabil, dismenoreea primară şi hipersensibilitatea chimică. În toate aceste entităţi
pacienţii prezintă o scădere marcată a pragului
la durere până la punctul în care stimuli de intensitate normală pentru subiecţii de control
cauzează durere la pacienţii cu aceste afecţiuni
clinice. Acest fenomen este cunoscut sub numele
de alodinie şi este unul dintre markerii prezenţei
sensibilizării centrale. De asemenea, aria dureroasă este percepută ca fiind mult mai largă decât
zona în care a fost în realitate aplicat stimulul (de
exemplu, pacientul este stimulat prin presiune
la baza gâtului pe partea dorsală şi raportează
durere în toată zona gâtului, capului, feţei şi
partea superioară a spatelui, în special inter şi
peri-scapular bilateral).
Înţelegerea fenomenului de sensibilizare centrală este importantă în înţelegerea fibromialgiei
(dar şi a afecţiunilor enumerate mai sus), deoarece afectează un număr mare de pacienţi. Numai
în Statele Unite se estimează că aproximativ 6
milioane de oameni (2-5% din populaţia adultă)
sunt afectaţi de fibromialgie, cauzând multă suferinţă cronică şi mari pierderi economice.
Pe baza teoriilor actuale se pare că fibromialgia
intră din teritoriul afecţiunilor reumatologice
(cum a fost considerată în trecut) în cel al afecţiunilor cu substrat neurologic. Pentru a înţelege de
ce trebuie însă să revedem cunoştinţele noastre
de neurofiziologie.
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Figura 3. Modul de acţiune al pregabalinului

În condiţii normale potenţialul de acţiune neuronal se transmite saltatoriu de la un nod Ranvier
la următorul, iar la nivelul butonului presinaptic
duce la deschiderea canalelor de calciu P\Q
dependente de voltaj. Astfel calciul intră în butonul presinaptic şi face posibilă printr-o serie
de procese eliberarea neurotransmiţătorilor în
fanta sinaptică.
În cazul fenomenelor dureroase, cei mai reprezentativi neurotransmităţori sunt consideraţi a fi
acidul glutamic, substanţa P şi CGRP (Calcitonin
Gene Related Polypeptide), deşi mulţi alţii sunt
studiaţi.
În general se consideră că acidul glutamic
este principalul neurotransmiţător excitatoriu,
iar substanţa P amplifică şi prelungeşte în timp
acţiunile acidului glutamic.
Studii anterioare au arătat în mod consistent
creşterea de aproximativ 3 ori a nivelului substanţei P în lichidul cefalo-rahidian al pacienţilor
cu fibromialgie, iar recent concentraţia de acid
glutamic a fost documentată că scade în zona
insulei odată cu scăderea durerii în urma tratamentului pacienţilor cu fibromialgie (Arthritis and
Rheumatism, March 2008, Volume 58, Issue 3,
“Dynamic Levels of Glutamate within the Insula
are Associated with Improvements În Multiple
Pain Domains În Fibromyalgia.”).
În situaţia stimulării normale acidul glutamic
eliberat în cantităţi reduse în fanta sinaptică
acţionează în principal pe receptorii AMPA postsinaptici.
În condiţii de hiperexcitare însă, o multitudine de potenţiale de acţiune ajung la nivelul
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butonului presinaptic, producând o deschidere
masivă a canalelor de calciu P/Q dependente de
voltaj, ducând la o intrare masivă a calciului în
butonul presinaptic şi în consecinţă la eliberarea
unor cantităţi mult mai mari decât în condiţii
normale de acid glutamic (în principal) în fanta
sinaptică.
În aceste condiţii, toţi receptorii AMPA postsinaptici vor fi saturaţi, ba mai mult excesul de
acid glutamic se va lega acum de receptorii
NMDA post-sinaptici.
În condiţii normale, receptorii NMDA sunt blocaţi de către ionii de magneziu (Mg) care astupă
porul din interiorul receptorilor. Receptorii NMDA
pot fi activaţi numai când acidul glutamic împreună cu glicina se leagă de siturile lor pe acest
receptor, concomitent cu obţinerea unui gradient
de voltaj inversat (negativ la exteriorul membranei şi pozitiv în interior) care să ducă la eliminarea
ionilor de Mg la exteriorul neuronului.
În condiţii de hiperexcitaţie neuronală toate
aceste condiţii sunt întrunite, iar gradientul de
voltaj este inversat ca urmare a activării exagerate a receptorilor AMPA post-sinaptici, care permit
intrarea în butonul post-sinaptic al unei cantităţi
suficiente de calciu care să producă o încărcare
“pozitivă” pe interiorul membranei post-sinaptice, în comparaţie cu spaţiul extracelular încărcat acum relativ mai “negativ”. Acest gradient
de potenţial va duce la deplasarea ionilor de
Mg încărcaţi pozitiv spre spaţiul extraneuronal,
deschizând în final porul receptorilor NMDA.
Rezultatul tuturor acestor procese este în final o
intrare masivă a calciului în butonul post-sinaptic
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şi în consecinţă la activarea anumitor cascade
binecunoscute, cum ar fi cascada NO, cascada
acidului arachidonic, precum şi activarea diferitelor kinaze, cum ar fi Protein Kinaza C. Odată cu
activarea acestor cascade în general se consideră
că faza iniţială a procesului de sensibilizare centrală este completă, trecându-se la faza a doua,
în care în final transcripţia de lanţuri proteice a
diferitelor enzime şi activarea lor prin fosforilare
sunt completate.
Faza iniţială (acută) a sensibilizării centrale
este mai rapidă şi constă după cum am văzut
în special în fenomene electrice, mişcări ionice,
activarea diferiţilor receptori şi deschiderea de
canale transmembranare, precum şi în eliberarea
de neurotransmiţători în fanta sinaptică.
Faza a doua, deşi mai lentă, este cea care va
conduce la schimbări radicale datorită activărilor
diferitelor enzime (ca de exemplu ciclooxigenaza
2), care vor duce în final la activarea neuronală, a
fenomenelor inflamatorii (inflamaţie neuronală)
şi chiar la moartea neuronului prin apoptoză.
La nivel clinic, sensibilizarea centrală se manifestă printre altele prin scăderea pragului dureros
la diferiţi stimuli cum ar fi presiunea, temperatura
etc., lărgirea semnificativă a ariei de proiecţie a
zonei stimulate astfel încât durerea va fi percepută ca afectând arii mult mai mari decât zona
care fusese stimulată în realitate. Toate aceste
manifestări sunt întâlnite în fibromialgie.
Să vedem acum modul în care diferite medicamente pot influenţa fenomenele care se petrec
în fibromialgie.
În Statele Unite doar două medicamente au
fost aprobate de către FDA (Food and Drug
Administration) în tratamentul durerii asociate cu
fibromialgia, şi asta numai în ultimul an. Aceste
medicamente sunt: pregabalin (Lyrica), care a
fost primul aprobat, şi duloxetina (Cymbalta),
aprobată doar în iunie 2008. Pregabalinul a fost
aprobat în Statele Unite de asemenea în ultimii
ani pentru durerea asociată cu polineuropatia
diabetică, nevralgia post-herpetică şi în epilepsia
parţială, iar duloxetina în tratamentul depresiei
majore, anxietăţii generalizate şi durerii asociate
cu polineuropatia diabetică.
Pregabalinul acţionează la nivelul receptorilor
presinaptici P/Q dependenţi de voltaj, legându-se de unitatea alfa2-d a acestui receptor şi
producând o modificare alosterică care are ca
efect reducerea cantităţii de calciu ce pătrunde
în butonul presinaptic în condiţiile hiperexcitării
electrice, prevenind astfel eventuala eliberare în
cantităţi mari de neurotransmiţători (în special
acid glutamic) care ar duce la activarea cascadei
sensibilizării centrale. Pregabalinul nu este un
blocant al canalelor de calciu în sine, neavând
proprietăţi şi reacţii adverse similare acestei clase

Figura 4. Sistemul descendent inhibitor al nocicepţiei

de medicamente, ci acţionează numai la nivelul
canalelor de calciu P/Q dependente de voltaj
neuronale, producând modificarea lor alosterică.
Deşi gabapentinul acţionează de asemenea la
nivelul subunităţii alfa2-d, pregabalinul se pare
că are o afinitate de 6 ori mai mare pentru aceste
unităţi. Mai mult, pregabalinul păstrează o curbă
lineară între doza administrată şi concentraţia
plasmatică obţinută pentru intervalul de doze
terapeutice, indicele de biodisponibilitate fiind
de 95%.
Gabapentinul, prima moleculă din clasa gabapentinoizilor, are o cinetică care se saturează,
astfel încât la doze de 900 mg pe zi are coeficient
de biodisponibilitate de 60% şi numai de 33% la
doze de 3600 mg, o mare cantitate nefiind găsită
în plasmă, deci neabsorbită în ciuda administrării
medicamentului în doze mari.
Pregabalinul şi-a arătat eficacitatea în fibromialgie la doze de până la 600 mg/zi (300 mg
de două ori pe zi), deşi oficial FDA i-a acordat
aprobarea până la 450 mg/zi (225 mg 2x/zi) în
tratamentul fibromialgiei. Efectele tratamentului
în controlul durerii s-au dovedit a se menţine
dacă este continuat şi la 6 luni de la instituire,
o condiţie importantă pentru clinician având în
vedere natura cronică a afecţiunii.
Dintre reacţiile adverse cele mai frecvente au fost
ameţeală, somnolenţă, uscăciunea gurii, edeme,
tulburări de vedere, precum şi câştigul în greutate
şi dificultăţi în concentrare şi atenţie. În general
efectele adverse au fost minime sau moderate şi
pacienţii au tolerat tratamentul. Aceasta se explică
prin faptul că pregabalinul nu este metabolizat în
corpul uman, fiind excretat renal neschimbat. De

Vol. XXIII Nr. 1 (1/2013)

www. arsd.ro
aici se deduce că doza trebuie ajustată la pacienţii
cu insuficienţă renală, dar nu şi la cei cu insuficienţă hepatică. Acest medicament nu este legat
de proteinele plasmatice, deci nu deplasează alte
medicamente şi nu interacţionează farmacologic
în acest fel cu nici o altă substanţă, limitând astfel
posibilitatea de reacţii adverse în special la pacienţii care iau warfarină sau alte antiepileptice, dar
nu numai. De asemenea, pregabalinul nu prezintă
fenomene de autoinducţie enzimatică, nefiind metabolizat deloc în corpul uman.
Al doilea medicament aprobat de către FDA
pentru tratamentul durerii din fibromialgie este
duloxetina (Cymbalta). Acesta este un inhibitor
selectiv al reabsorbţiei serotoninei şi noradrenalinei în butonul presinaptic şi care a demonstrat
eficacitate în tratamentul durerii fibromialgice,
ca de altfel şi cea din polineuropatia diabetică,
independent de activitatea sa antidepresivă binecunoscută. Se pare că acest medicament are
acţiune antinociceptivă prin capacitatea sa de a
activa, prin creşterea concentraţiei la nivel sinaptic
a principalilor neurotransmiţători, sistemul Descendent Inhibitor al Nocicepţiei. Acest sistem îşi are
originea în cortexul frontal, hipotalamus şi sistemul
limbic şi descinde prin substanţa periapeductală
cenuşie (PAG), activând neuroni excitatori serotoninergici de la nivelul rostroventral al bulbului, care
stimulează la rândul lor populaţii de interneuroni
inhibitori la nivelul cornului posterior al măduvei
spinării şi echivalentul lui la nivelul bulbului, nucleul
spinal al trigemenului. O altă formaţiune activată
este locus coeruleus de pe planşeul ventriculului IV,
care foloseşte căi descendente noradrenergice.
Astfel activarea acestui sistem Descendent Inhibitor al Nocicepţiei duce la activarea interneuronilor din cornul dorsal al măduvei în principal şi,
prin urmare, explică capacitatea anti-nociceptivă a
duloxetinei. Duloxetina este recomandată în doze
de până la 60 mg o dată/zi. Medicamentul este
metabolizat hepatic şi poate interacţiona cu alte
medicamente metabolizate în mod similar ori care
influenţează enzimele hepatice dedicate metabolizării duloxetinei. Pacienţii trebuie să fie întrebaţi
de către medic dacă au istoric de afecţiune hepatică şi să raporteze onest consumul de alcool,
deoarece complicaţii severe pot surveni la cei care
iau duloxetină şi continuă să bea, mergând până
la insuficienţă hepatică fatală. Apariţia semnelor
clinice de afectare hepatică cum ar fi icterul trebuie să atragă atenţia medicului, fiind în general
asociate cu creşteri enzimatice hepatice uşor de
detectat. Cele mai frecvente reacţii adverse asociate cu tratamentul cu duloxetină sunt greaţa,
uscăciunea gurii, constipaţia, somnolenţa, precum
şi hiperhidroza şi scăderea apetitului.
Alt medicament, care deşi nu are încă aprobarea FDA pentru tratamentul durerii în fibromial-
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gie, dar a dovedit eficacitate în studii clinice, este
tramadolul, care exercită acţiuni opioid-agoniste
combinate cu capacitatea de inhibiţie specifică a
reabsorbţiei serotoninei la nivel sinaptic. Din păcate, efectele analgezice ale acestui medicament
sunt în general modeste, iar efectul este limitat
(ceiling effect), doza maximă fiind de 400 mg/
zi la pacienţii fără afectare hepatică şi care pot
tolera potenţialele reacţii adverse, dintre care
greaţa şi voma, somnolenţa şi ameţeala, precum
şi scăderea pragului pentru crizele epileptice
sunt destul de notabile. Tramadolul şi-a arătat
eficacitatea independent, dar şi în combinaţie
cu paracetamolul.
Cicluri limitate de antiinflamatoare nesteroidiene ar avea sens fiziopatologic datorită activării
enzimei COX–2 în cursul sensibilizării centrale,
dar sunt necesare studii clinice pentru a evalua
eficacitatea medicamentelor din această clasă,
cum ar fi celecoxibilul (Celebrex) în tratamentul
fibromialgiei.
Sunt în curs cercetări pentru dezvoltarea unor
medicamente inhibitoare ale Protein Kinazelor,
care după cum am văzut sunt responsabile de
multe dintre efectele sensibilizării centrale. Până
la ora actuală însă acest preparat se lasă încă
aşteptat de mulţi pacienţi în durere.
Este dincolo de scopul acestui articol abordarea
formelor clinice, a fiziopatologiei şi a tratamentului tulburărilor de somn precum şi a elementelor de depresie întâlnite în marea majoritate a
pacienţilor cu fibromialgie. În general este însă
recunoscut că un tratament echilibrat al fibromialgiei trebuie să se adreseze tratamentului
fenomenelor dureroase, al tulburărilor somnului,
precum şi al depresiei cu care aceşti pacienţi se
confruntă.
De asemenea trebuie în mod necesar reţinut că,
în pofida tuturor acestor medicamente prezente
la îndemâna clinicianului, mulţi pacienţi răspund
incomplet când tratamentul este limitat doar la
modalităţi farmacologice.
Se recomandă ca înaintea instituirii tratamentului medicamentos, pacienţii cu fibromialgie
să fie educaţi despre natura afecţiunii lor, cum
să folosească spre beneficiul lor exerciţiul fizic
aerob, să înceteze fumatul direct sau indirect
(prin inhalarea fumului produs de alţii) şi să pună
în aplicare de rutină a modalităţilor cognitivecomportamentale în care au fost instruiţi de
către un psiholog.
Tratamentul nemedicamentos este în general mult mai puţin costisitor şi lipsit de reacţii
adverse şi trebuie să fie instituit întotdeauna
înaintea celui medicamentos dacă pacientul o
permite şi, bineînţeles, continuat concomitent
cu cel medicamentos dacă acesta din urmă este
necesar şi cerut de pacient.
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