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„IASP Global Year Against Visceral Pain“
Campania anuală a Asociaţiei Mondiale pentru Studiul Durerii pentru
anul următor este dedicată durerii viscerale, unul din aspectele mai rar
abordate de tratatele de specialitate, deşi durerea abdominală este unul
din simptomele care aduce, în întreaga lume, milioane de oameni la medic, semn cardinal al unor afectări organice, dar şi disfuncţii de diverse
grade ale tractului gastrointestinal.
În patologia gastrointestinală, durerea abdominală este principala acuză. Statistici recente indică faptul că în litiaza biliară, pancreatita acută,
apendicita acută şi diverticulita, durerea abdominală este simptomul cel
mai frecvent întâlnit, dar şi principalul motiv pentru care se practică zilnic
numeroase endoscopii digestive, multe dintre ele inutile.
Durerea abdominală este frecvent întâlnită în afectări funcţionale de
tip colon iritabil sau dispepsie funcţională, motiv de prezentare la medic, atât la medicul de familie, dar şi în clinici specializate în patologia
tubului digestiv.
ALB
În afara acestora, dureri viscerale date de patologia genito-urinară și
durerea cronică toracică fac ca până la 25% din populaţie să prezinte
dureri viscerale, fapt de natură să afecteze calitatea vieţii celor implicaţi
şi să greveze sistemele de asigurări de sănătate de costuri importante.
Asociaţia Română pentru Studiul Durerii, afiliată IASP şi EFIC, preia
ca în fiecare an campaniile acestora. Ne propunem, alături de colegi
din întreaga lume, diseminarea informaţiei legate de durerea viscerală,
sensibilizarea specialiştilor implicaţi în tratarea patologiilor mai sus
amintite în legătură cu importanţa durerii viscerale, atenţionarea oficialităţilor din sănătate, dar şi a factorilor politici cu privire la costurile
sociale şi medicale induse de durerea viscerală. Intenţionăm să dedicăm
întâlnirea anuală a ARSD acestei teme principale, dar avem în vedere
organizarea de întâlniri interactive de tip: workshop, mese rotunde
etc. cu medici specialişti gastroenterologi, obstetricieni şi urologi. Am
dedicat o întâlnire medicilor de familie, constant interesaţi de acuzele
dureroase ale pacienţilor lor, şi medicilor rezidenţi, apreciind că buna
informare a tinerei generaţii de medici este temelia unui act medical
de calitate în viitor.
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Experienţă clinică

Consideraţii asupra
durerii viscerale
Lucian Sandu
Medic primar ATI

Declararea „Global Year Against Visceral Pain“
de către IASP în 2012-2013 urmăreşte discutarea
durerilor de la nivelul toracelui, abdomenului şi pelvisului, cu scopul actualizării cercetărilor din ultimul
timp în domeniu. Această iniţiativă este importantă
deoarece o mare parte din populaţie reclamă zilnic
o durere viscerală (DV). Este ştiut că faţă de durerea
somatică care este bine localizată, DV care ţine de
un organ visceral are o proiecţie cutanată difuză
raportată la segmentele somatice (dermatom, miotom) şi proiecţie caracteristică fiecărui organ la
distanţă (durere referită) (figura 1).
Această durere iradiată se realizează prin conexiunile viscerale care se fac cu cele somatice
şi vegetative la nivel central de la segmentul l-X
medular la nucleii centrali şi cortexul dorsolateral
prefrontal (convergenţă viscerală şi somatică). Din
aceleaşi motive, DV este însoţită şi de intense reacţii
vegetative şi emoţionale. Din cercetările efectuate
se apreciază că 25% din populaţie suferă de o DV,
raportul incidenţei fiind de 3/1 la femei faţă de bărbaţi. Receptorii nociceptivi viscerali sunt sensibili la
stimuli mecanici, chimici, inflamatorii şi ischemici,
iar durerea poate fi de tip colicativ, arsură, înţepătură, ”pumnal”, tensiune, distensie şi fenomene
asociate: greaţă, vărsături, diaree, agitaţie, tulburări
cardiorespiratorii şi psihice.
Etiologia DV poate fi neoplazică, post-operatorie,
alimentară, infecţioasă şi parazitară, metabolică,
psihică şi traumatică. Evoluţia durerii de la producere poate fi acută sau cronică. Viscerele interesate
la nivelul toracelui sunt cordul, pericardul, vasele
mari, plămânul, pleura, căile aeriene, mediastinul.
La nivel abdominal, în Marea Britanie, în 2009 s-au
raportat 2% urgenţe gastrointestinale la camera de
gardă. La acest nivel, toate organele cavitare şi cele
parenchimatoase pot produce DV. Vasele mari de la
acest nivel, artera celiacă, mezenterica superioară şi
inferioară, se pot infarctiza, iar venele mari se pot
tromboza, determinând drame mari abdominale,
ce necesită rezolvări urgente. În pelvis, organele
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urogenitale pot produce, de asemenea, DV organică sau funcţională acută sau cronică. O problemă
foarte importantă cu care se confruntă practicianul
uneori este stabilirea unui diagnostic pozitiv în cazul unor afecţiuni rare (diverticul Meckel), al unor
iradieri ale durerii necaracteristice (cancer gastric
cu dureri în coloana lombară, infarct miocardic cu
dureri în epigastru) sau în sindroame abdominale
funcţionale cronice. În urgenţe se impune stabilirea unui diagnostic rapid pentru a se lua măsurile
terapeutice adecvate, cum ar fi în pneumotorax,
anevrisme abdominale rupte, infarct de miocard
sau mezenteric, perforaţii de organe, glob vezical ș.a. Poate părea banal, dar a trebuit recent să
sondez vezical, la domiciliu, un pacient psihic cu
dureri abdominale, cu un glob vezical gigant, la
care am evacuat 5 l de urină, după ce a fost văzut
anterior de trei echipe medicale, care nu i-au făcut
nici o manevră terapeutică! Într-un alt caz recent,
îmi este foarte dureros să amintesc pierderea unui
foarte bun coleg endoscopist cu care am lucrat, la
care diagnosticul de cancer gastric s-a pus în ultima
fază, eu fiind chemat în mai multe rânduri să-i tratez
durerea de coloană!
Pentru diagnosticul pozitiv şi diferenţial sunt
necesare examinări clinice şi paraclinice în echipă
pentru a aplica o terapie adecvată. Medicii cu o
experienţă mare în domeniu, asociată cu profunde
cunoştinţe de semiologie, pot rezolva majoritatea
cazurilor de DV, la care trebuie utilizate şi examenele paraclinice necesare. Clinic sunt esenţiale
anamneza, localizarea şi iradierea durerii şi semnele
de însoţire (febră, vărsături, icter, tulburări cardiorespiratorii, tulburări de tranzit digestiv sau urinar,
anemie, tulburări psihomotorii ș.a.). La pacienţii
vârstnici şi cu alte comorbidităţi, DV poate avea o
evoluţie gravă, punând multe probleme de diagnostic şi tratament.
Dacă DV organică este bine cunoscută, cea funcţională, numită şi “sindromul de durere funcţională
abdominală cronică”, este mult discutată în literaVol. XXIII Nr. 2 (2/2013)
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Figura 1. Proiecţia cutanată la distanţă a organelor (durere referită)

tură în ceea ce priveşte etiologia, mecanismul de
producere şi tratamentul. Aceasta s-ar caracteriza
printr-o durere de peste 6 luni, care nu are o cauză
cunoscută ce afectează foarte mult activitatea zilnică a pacientului. După unii autori, această durere
ar fi similară cu cea dată de suferinţa de colon
iritabil, deosebirea fiind că aceasta din urmă are o
simptomatologie care include constipaţie/diaree,
ceea ce nu se întâlneşte la primul. Factorii etiologici
nu sunt bine cunoscuţi, dar mecanismul de producere ar fi o dereglare a sistemului nociceptiv, dată
de o disfuncţie morfofuncţională a unor viscere,
produsă de stimulii periferici, chimici, inflamatori,
mecanici ș.a., ce produc în final o sensibilizare periferică şi centrală. În Anglia s-a observat apariţia
acestui sindrom la 12 luni post-operator la 15,3%
din pacienţi (A.P. Farmer şi col., 2013). Un factor
important în acest mecanism l-ar juca o expresie
nucleotidică ARN, care poate interveni în anumite
condiţii în modificarea pragului nocicepţiei, cum
ar fi cel al NK-1 faţă de opioide şi al permeabilităţii
Vol. XXIII Nr. 2 (2/2013)

(hiperpermeabilitate) la nivel intestinal şi vezical
(colon şi vezică urinară iritabilă). Experimental s-au
ameliorat aceste acţiuni prin injectare de antidot la
ARN (J.G. Sengupta şi colab., 2013).
În cazul colonului iritabil şi al altor boli abdominale, cercetări recente consideră că deficitul cerebral
de nociceptor NK-1 ar fi mecanismul de producere
a durerii cronice (Johana M. Jarcho şi colab., 2013).
Tratamentul DV este foarte variat, fiind specific
pentru fiecare afecţiune şi cuprinde în mare produse
farmacologice, intervenţii minim invazive, chirurgicale, dietetice, fizioterapeutice şi psihoterapice. În
evoluţia DV se fac evaluări şi reevaluări, după care
se pot aplica terapii sau proceduri necesare până
la vindecare.
Este de reţinut că un tratament incorect făcut la
o DV acută duce sistematic la apariţia unei dureri
cronice! 
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Durerea cronică toracică
traducere: Ioana Pană, Raluca Ungureanu, Andra Tonceanu, Laurențiu Nancă, Ștefan Tudorică
medici rezidenți ATI Spitalul Universitar de Urgență București

Clinica

Angina, durerea în piept, este un simptom de
alarmă. Ea este o cauză frecventă de prezentare la
unitatea de primiri urgenţe şi reprezintă o mare parte a volumului de muncă pentru medicii cardiologi.
Limitele clinice de evaluare sunt de la simple investigaţii, precum electrocardiograma (ECG) (atât
în repaus, cât şi după efort) şi ecocardiografie, la
investigaţii mai scumpe şi mai invazive, cum ar fi
angiografia coronariană şi teste de stres farmacologice.
La pacienţii a căror simptomatologie se repetă fără a avea o cauză evidentă, în continuarea
evaluării trebuie excluse cardiomiopatiile, boala
microvasculară şi boala pericardică. 10-50% dintre
pacienţii care se prezintă cu angină, cum ar fi durerea în piept, suficient de severă pentru a justifica
investigaţii invazive cardiace, nu au boli cardiace(30)
şi sunt clasificaţi ca având durere în piept non-cardiacă (NCCP).

Epidemiologia şi impactul
economic şi social

Durerea în piept non-cardiacă (NCCP) este frecventă în lumea occidentală. Până la 30% dintre
pacienţii supuşi coronarografiei pentru această
simptomatologie au artere coronare normale(15).
O recentă meta-analiză în 14 populaţii distincte,
conţinând 25.000 de subiecţi, a arătat prevalenţa
globală a NCCP de 13% (95% CL, 9-16). Prevalenţa
a fost similară la femei în comparaţie cu bărbaţii,
dar a fost semnificativ mai mare la subiecţii care au
raportat, de asemenea, boală de reflux gastroesofagian (BRGE)(19). Printre ceilalţi factori de risc se includ obezitatea, istoricul familial de BRGE, fumatul,
precum şi utilizarea analgezicelor(13). Prognosticul
pacienţilor cu NCCP este favorabil. Infarctul miocardic se produce în cel mult 1% din cazuri(31,44) şi
decesul de cauză cardiacă apare doar la 0,6% după
supravegherea medicală pe o perioadă de până la
10 ani. În contrast, pacienţii cu boală coronariană
limitată la un singur vas au o mortalitate de 15% la
48 de luni şi de 35% la 11 ani(10).
Costurile pentru această patologie sunt semnificative. Într-un studiu american, costurile de îngrijire
a sănătăţii au fost estimate la peste 315 milioane
de dolari anual din cauza multiplelor prezentări la
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camera de urgenţă, a spitalizărilor şi a prescripţiilor(36). În Australia, NCCP reprezintă cel puţin 30
milioane de dolari din bugetul anual de îngrijire a
sănătăţii(14).

Caracteristici clinice ale cauzelor
cardiace şi esofagiene
de durere în piept

La pacienţii cu NCCP, tulburări gastrointestinale,
pulmonare, musculoscheletale, infecţioase legate de
droguri şi tulburări psihice sunt luate în considerare.
Cu toate acestea, patologia esofagului este considerată a fi cel mai frecvent factor ce contribuie la angină ca durere de origine non-cardiacă(16). Interesant,
istoricul clinic de multe ori nu face diferenţa între
cauzele cardiace şi esofagiene de durere în piept,
deoarece şi durerea cu originea esofagiană poate fi
localizată retrosternal, cu iradiere în braţe, gât, fălci
sau în spate. Durerea este adesea descrisă ca o constricţie sau senzaţie de arsură şi poate fi declanşată
de deglutiţie şi, de asemenea, de efortul fizic.
În cadrul pacienţilor cu angină, prezenţa pirozisului sau a disfagiei creşte probabilitatea unei
patologii esofagiene(2); cu toate acestea, nu mai
puţin de 50% dintre pacienţii cu durere în piept de
cauză cardiacă pot de asemenea prezenta pirozis,
regurgitare sau disfagie(7). În plus, bolile cardiace şi
esofagiene se pot suprapune.
De exemplu, la pacienţii cu boală coronariană,
refluxul gastroesofagian poate declanşa modificări
de segment ST pe ECG şi dureri în piept(29).
Prin urmare, existenţa bolii cardiace sau esofagiene
nu se poate presupune doar pe baza tabloului clinic.
În ciuda acestor factori de confuzie, pacienţii cu NCCP
sunt de obicei tineri şi foarte probabil au un ECG normal în comparaţie cu pacienţii cu angină pectorală(11).

Fiziopatologia NCCP

Cauzele cele mai frecvente de durere toracică cu
origine esofagiană sunt BRGE, hipersensibilitatea viscerală şi tulburările de motilitate ale esofagului. Dintre
acestea, BRGE este cauza esofagiană cea mai frecventă
a NCCP. Testarea pH-ului esofagian a demonstrat că
aproximativ jumătate dintre pacienţii cu NCCP au un
grad anormal de acid esofagian(9,41). Nu este clar de ce
expunerea la acid a esofagului cauzează la unii pacienţi
pirozis, iar la alţii durere în piept.
Vol. XXIII Nr. 2 (2/2013)
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Hipersensibilitatea viscerală este fenomenul în
care percepţia conştientă de stimuli viscerali este
intensificată. Pacienţii cu NCCP, în comparaţie cu
subiecţii sănătoşi, arată scoruri mai mari de durere la expunerea unor stimuli esofagieni, cum ar
fi distensia balonului, soluţii acide perfuzabile şi
stimulare electrică şi termică(28,35).
Mecanismele presupuse a fi responsabile de hipersensibilitatea esofagiană la pacienţii cu NCCP includ
sensibilizarea nervilor periferici aferenţi (sensibilitate
periferică) şi sensibilitatea neuronilor din cornul posterior al măduvei spinării (sensibilitate centrală)(25).
Pacienţii cu tulburări de motilitate, cum ar fi spasmul
esofagian difuz şi acalazie, pot prezenta angină retrosternală, durere şi 30% dintre pacienţii NCCP au
manometria esofagiană anormală(8,24).
Legătura dintre constatările manometrice şi durerea
în piept este complexă. Pacienţii sunt în general asimptomatici în momentul în care tulburările de motilitate
sunt descoperite. Farmacoterapia cu medicamente ce
modifică motilitatea nu sunt corelate cu ameliorarea
simptomelor(37). Mai multe studii au arătat o incidenţă
mare a diagnosticelor psihiatrice, cum ar fi tulburări de
panică, tulburare de anxietate generalizată, depresie,
tulburări de sensibilitate la pacienţii cu NCCP(6,23).

Teste de diagnostic

Investigarea tractului gastrointestinal are rolul de
a demonstra boala de reflux gastrointestinal, hipersensibilitatea esofagului sau tulburări de motilitate
esofagiene.
Testele RGE:
n (i) Inhibitori de pompă de protoni: terapia empirică
cu PPI (testul PPI) este recomandată înaintea tuturor testelor invazive pentru diagnosticarea BRGE
- legată de NCCP. Dozele de omeprazol utilizate
în testul PPI variază de la 40 la 80 mg zilnic pe o
durată de 7 până la 28 de zile(17,21). În cazul în care
scorul se îmbunătăţeşte cu mai mult de 50-75% faţă
de valoarea iniţială, testul este considerat pozitiv. În
studii diferite, sensibilitatea testului PPI pentru BRGE
legat de NCCP variază de la 69% la 95% şi specificitatea de testare de la 67% la 86%(18). Testul PPI a
redus costurile, abordare care a redus semnificativ
numărul testelor diagnostice invazive.
n ( ii) Monitorizarea refluxului: monitorizare phului esofagian demonstrează patologia BRGE în
peste 62% dintre pacienţii cu NCCP(9,32). Un grup
de pacienţi pot avea expunere la acid normală,
dar încă să aibă o importantă legătură temporală
între episoadele de reflux şi momentele de durere
în piept. Aceşti pacienţi sunt consideraţi a avea
o hipersensibilitate a esofagului la aciditate(39).
n (iii) Endoscopia: endoscopia gastrointestinală
arată esofagită de reflux la peste 31% dintre pacienţii cu durere în piept de cauză non-cardiacă (43).
Endoscopia ar trebui rezervată pacienţilor cu
NCCP şi cu simptome de alarmă incluzând disfagia, odinofagia, pierderea în greutate sau anemia.
Vol. XXIII Nr. 2 (2/2013)

Teste de sensibilitate esofagiană:
n ( i) teste de perfuzie acidă: acidul clorhidric
perfuzat în treimea medie a esofagului produce
durere în piept. Testul de perfuzie acidă este
pozitiv la 10-38% dintre pacienţii cu NCCP (3,32).
Sensibilitatea şi specificitatea testului de perfuzie acidă sunt de 57%, respectiv 62% (20).
n ( ii) Teste distensie balon: un balon mic este
plasat în esofagul inferior şi umflat înainte ca
pacientul să declare durerea (35). Richter et al.
şi alţi cercetători au observat că distensia de
balon produce durere în piept la volume mai
mici la pacienţii cu NCCP decât în controale (28,34).
Sensibilitatea testului a fost raportată cu variaţii
între 5% şi 50% (34).
Teste de motilitate esofagiană:
n (i) Manometria de rezoluţie înaltă (HRM) este
standardul de aur pentru recunoaşterea şi clasificarea tulburărilor de motilitate. Un procent
semnificativ (48-64%) dintre pacienţii cu acalazie
acuză dureri în piept(12). Un studiu recent folosind
HRM a arătat că pacienţii NCCP cu sensibilitate
acidă au o structură diferită de hipermotilitate în
porţiunea cu muşchi neted a esofagului(26).
n (ii) Teste farmacologice declanşatoare: testele
stimulatoare cu edrofoniu, ergonovină, bethanecol şi pentagastrin au fost dezvoltate pentru a
identifica pacienţii cu NCCP cu punct de plecare
esofagian(38). În general, testele farmacologice declanşatoare sunt invazive, nu sunt standardizate,
au sensibilitate diagnostică scăzută pentru NCCP
şi nu reuşesc să anticipeze rezultatul terapeutic.

Tratamentul NCCP

Tratamentul durerii toracice de origine non-cardiacă este o provocare datorită naturii heterogene
a tulburării.
1. Suprimarea de acid: mai multe studii deschise
au demonstrat eficacitatea supresiei acidului cu
IPP sau cu inhibitorii receptorilor H2 histaminergici
după prima descriere de DeMeester et al în 1982(9).
De la primul dublu orb (mod de realizare a unei
experienţe pentru asigurarea unor rezultate statistice sigure), studiu controlat placebo al supresiei
de acid în NCCP de Achem et al(1,5), studii similare
controlate au arătat în mod constant eficacitatea
tratamentului cu IPP în NCCP.
2. Relaxante musculare netede: nitraţii, inhibitorii
5-fosfodiesterază, medicamente anticolinergice şi
blocanţii de canale de calciu, au fost utilizate în
tratamentul NCCP cu tulburări de motilitate.
Cele mai multe studii au inclus un număr mic şi
puţini au fost controlaţi placebo, ceea ce ne împiedică să avem concluzii ferme legate de eficacitatea
acestor agenţi.
3. Antidepresive triciclice (ATC): doar câteva
studii clinice au evaluat efectul ATC în NCCP.
Într-un studiu dublu orb, controlat placebo (4) ,
la 60 de pacienţi, imipramina (50 mg) a redus
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semnificativ episoadele de durere în piept la 52%
dintre pacienţi. Parkash şi Clouse au demonstrat
că 75% dintre pacienţii NCCP au o ameliorare
simptomatică în timpul utilizării pe termen lung
a ATC de până la 3 ani.
4. Inhibitorii selectivi ai recaptării serotoninei:
în dublu orb controlat cu studiu de sertralină comparativ cu placebo, la 30 de pacienţi NCCP pentru
8 săptămâni, sertralina a demonstrat o reducere
semnificativă a scorului durerii comparativ cu placebo(42). Cu toate acestea, un alt studiu(40) nu a găsit
nici o diferenţă între paroxetină şi placebo.

5. Inhibitori ai recaptării serotoninei-noradrenalinei (IRSN): recent, Lee et al. evaluau vanlafaxine
vs placebo într-un studiu controlat dublu orb în
NCCP şi raportau că 52% dintre pacienţi au prezentat o ameliorare a simptomelor comparativ cu 4%
dintre cei care au luat placebo(27).
6. Diverse tratamente simptomatice: ameliorarea
simptomatică a fost raportată la pacienţii NCCP
cărora li se administra intravenos adenozină ca şi
oral. Studii la scară mică au arătat o ameliorare cu
injectarea endoscopică a toxinei botulinice, terapie
cognitiv-comportamentală şi hipnoterapie(22). 
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durerii abdominale
traducere: Ioana Pană, Raluca Ungureanu, Andra Tonceanu, Laurențiu Nancă, Ștefan Tudorică
medici rezidenți ATI Spitalul Universitar de Urgență București

Durerea abdominală este un simptom obişnuit,
ce duce la milioane de vizite ale pacienţilor la
medic. Statisticile naţionale ce au ca subiect principal boala gastrointestinală au identificat durerea
abdominală ca fiind cel mai des întâlnit simptom
ce determină prezentarea pacienţilor în clinicile
de specialitate. Mai mult decât atât, în urma acestor vizite, durerea abdominală a fost principalul
d iagnostic pentru tulburările gastrointestinale în
Statele Unite în anul 2004 şi al doilea cel mai
comun diagnostic în anul 2009. În Regatul Unit
al Marii Britanii, 25% din populaţie acuză durere
abdominală la fiecare prezentare.
De asemenea, durerea abdominală este simptomul principal prezent în rândul majorităţii pacienţilor internaţi pentru afecţiuni gastrointestinale.
Statisticile din Statele Unite efectuate în perioada
2004-2009 evidenţiază faptul că cele mai frecvente
patru diagnostice care duc la internare pentru simptomatologie gastrointestinală sunt: litiaza biliară,
pancreatita acută, apendicita acută şi diverticulita,
acestea având frecvent drept simptom principal
durerea abdominală. Managementul acestor afecţiuni duce la costuri asociate îngrijirilor medicale
considerabile, tratamentul pentru diverticulită şi
pancreatita acută costând mai mult de 2 miliarde
de dolari în Statele Unite.
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Durerea abdominală este motivul pentru care, în
cazul a 20% dintre pacienţi se practică endoscopia
digestivă superioară. Aproximativ 280.000 de astfel
de proceduri se efectuează în fiecare an în Statele
Unite, conducând la costuri substanţiale.
Durerea abdominală este, de asemenea, şi cea mai
comună simptomatologie pentru tulburările gastrointestinale funcţionale, precum sindromul de colon
iritabil şi dispepsia. Prevalenţa acestor afecţiuni în
rândul populaţiei este între 15 şi 25%. Tulburările
gastrointestinale funcţionale sunt cele mai des întâlnite forme pentru care pacienţii se prezintă atât în
cabinetele de medicină primară, cât şi în clinicile de
gastroenterologie. Aproximativ 5% dintre pacienţii
trataţi în cabinetele de medicină primară şi 40%
dintre cei din clinicile de gastroenterologie au o tulburare gastrointestinală funcţională, iar durerea este
cel mai comun şi dificil de tratat simptom. Aceşti
pacienţi necesită resurse monetare considerabile,
având costuri anuale de 16,6 miliarde de dolari în
Statele Unite şi 28,4 miliarde de euro în Europa.
În concluzie, durerea abdominală este unul dintre
cele mai frecvente motive pentru vizita şi internarea
pacienţilor în clinicile de gastroenterologie, ce duce
la costuri substanţiale în sănătate. Atât tulburările
gastrointestinale funcţionale, cât şi cele organice
pot cauza durere abdominală. 
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Manifestarea acută versus
cronică a durerii viscerale
traducere: Ioana Pană, Raluca Ungureanu, Andra Tonceanu, Laurențiu Nancă, Ștefan Tudorică
medici rezidenți ATI Spitalul Universitar de Urgență București

Durerea viscerală este, prin definiţie, durerea
resimţită ca având originea la nivelul organelor
interne.
Există o multitudine de etiologii ale durerii viscerale, precum:
1. Inflamaţia (acută şi cronică), incluzând
inflamaţia cauzată de iritanţi mecanici
(de exemplu, calculi renali)
2. Infecţia
3. A
 fectarea proceselor mecanice normale
(de exemplu, dismotilitate gastrointestinală)
4. Tumorile (benigne sau maligne)
5. Alterarea fibrelor nervoase senzitive
de la nivelul viscerelor
6. Ischemia
Durerea viscerală poate îmbrăca diverse forme,
aşadar trebuie luate în considerare toate modurile
de prezentare, atât ale proceselor ameninţătoare
de viaţă, cât şi ale celor reversibile.
Totuşi, evenimentele izolate cu o prezentare acută
şi o rezoluţie spontană nu sunt neobişnuite. Nivelul
de investigare a cazului trebuie să fie ghidat de prudenţă şi de persistenţa sau recurenţa simptomelor.
În mod tradiţional, durerea viscerală cronică a fost
împărţită în durere “organică”, cauzată de o leziune
patologică, care poate fi detectată prin proceduri
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diagnostice standard, şi în durere “funcţională”,
acolo unde etiologia rămâne obscură şi se poate
datora unor modificări încă nedefinite ale hipersensibilităţii viscerale la nivel periferic sau central.
În majoritatea cazurilor sunt suficiente anamneza
şi examenul fizic ale pacientului pentru a stabili un
diagnostic funcţional. O abordare completă a cazului poate include teste de laborator pentru procese
inflamatorii sau infecţioase, precum şi investigarea
imagistică a locurilor care nu pot fi evaluate în mod
corespunzător prin examen fizic. Tratamentul tulburărilor dureroase cronice nu ar trebui întârziat,
cu excepţia cazurilor în care acesta ar obstrucţiona
etapele diagnostice.
În cazul în care dureri cu aceleaşi caracteristici şi
locaţie şi care au fost investigate anterior pentru
procese ameninţătoare de viaţă continuă să reapară,
acestea nu necesită investigaţii suplimentare. Tratamentul acestor simptome, ca şi când ar fi rezultatul
unui proces reversibil (de exemplu, infecţie), ar putea
fi necorespunzător. În acelaşi timp, nesancţionarea
unor simptome noi ar putea fi la fel de nepotrivită.
Durerea este generatoare de anxietate, iar procesele psihologice şi psihiatrice subiacente pot altera
răspunsul la evenimente dureroase. Reasigurarea
pacientului şi intervenţiile la nivel comportamental
sunt potrivite pentru toate tipurile de tulburări dureroase, însă acestea pot fi de un real folos atunci
când simptomele sunt recurente sau persistente.
Modulatorii senzoriali pot fi potriviţi pentru un trial
terapeutic în cazurile în care nici o cauză patologică
nu este aparentă. 

Vol. XXIII Nr. 2 (2/2013)

www. arsd.ro

Neurobiologia
durerii viscerale
traducere: Ioana Pană, Raluca Ungureanu, Andra Tonceanu, Laurențiu Nancă, Ștefan Tudorică
medici rezidenți ATI Spitalul Universitar de Urgență București

Definiţie

Durerea viscerală reprezintă durerea de la nivelul
organelor interne:
✘✘Inimă, vase mari şi structuri perivasculare
(sistem limfatic etc.)
✘✘Structuri ale arborelui respirator (faringe,
trahee, bronhii, plămâni, pleură)
✘✘Tractul digestiv (esofag, stomac, intestin
subţire, colon, rect) şi anexe (pancreas, ficat,
veziculă biliară, splină)
✘✘Structuri urogenitale
✘✘Omentumul, peritoneul visceral.

Aspectele clinice ale durerii viscerale

Durerea viscerală este caracterizată de o localizare difuză, de asociere inconstantă cu patologia şi
de evocarea unor răspunsuri autonome şi emoţio
nale exagerate.Durerea are două componente: 1)
localizarea la nivelul ţesuturilor somatice cu nociceptori la nivelul aceluiaşi segment spinal (durerea
retrosternală şi în membrul superior, în cazul durerii
cardiace ischemice) şi 2) sensibilizarea acestor
ţesuturi (litiaza renală poate determina hipertonia
muşchilor laterali abdominali). Aceste caracteristici
contrastează cu durerea de tip cutanat, care este
bine localizată şi prezintă o progresie gradată a
relaţiei stimul-răspuns.

Anatomia structurilor neurologice

Căile pentru sensibilitatea viscerală sunt organizate difuz periferic şi central. Fibrele nervoase
primare aferente care inervează viscerele se proiectează în SNC prin trei căi: 1) prin intermediul
nervului vag şi al ramurilor sale; 2) prin eferenţele
simpatice; 3) prin nervul pelvic şi ramurile sale.
Pasajul prin ganglionii periferici poate întreprinde contact sinaptic (plexul celiac, mezenteric
superior, hipogastric). Tractul gastrointestinal
şi ganglionii periferici formează un plex neu-
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ronal extensiv care controlează funcţia autonomă. Rolul lor în nocirecepţie este incert.
Corpul neuronal al nervilor aferenţi primari ce
circulă către SNC se află la nivelul ggl. nodos
(vagal) şi ggl. dorsali T2-L2, S1-5. Ar putea exista
un rol al aferenţelor vagale în nocicepţie. Unele
aferenţe spinale sunt şi ele asociate cu nocicepţia.
Eferenţele primare viscerale intră în măduvă şi se ramifică extensiv, incluzând tractul lui
Lissauer, intrând la nivelul mai multor segmente
spinale, deasupra şi sub segmentul de intrare.
Aceste aferenţe formează sinapse cu coarnele neuronale dorsale superficiale şi profunde
- ipsilateral şi contralateral de locul de intrare. Rezultă o activare extensivă, difuză a SNC.
Procesarea secundară a stimulilor viscerali are
loc la nivelul segmentelor spinale şi situsurilor
din trunchiul cerebral, unde există sinapse cu
aferenţele primare. Are loc şi o procesare nociceptivă intraspinală, cu sinapsa în alte situsuri SNC.
Informaţia nociceptivă viscerală circulă prin calea
tradiţională spinotalamică (cadranul ventrolateral
de partea opusă), cât şi pe căile ipsilaterale şi
spinala dorsală. Sinapsele căii ascendente au fost
identificate la nivel medular, pontic, mezencefalic
şi talamic. Procesarea corticală a informaţiei viscerale a fost identificată în cortexul insular, cortexul
anterior cingulat şi cortexul somatosenzorial.

Natura inconstantă
a sensibilităţii viscerale

Ţesutul visceral sănătos evocă sensibilitate minimă. Ţesutul inflamat acut produce senzaţia dureroasă, însă inflamaţia cronică are efect inconstant.
Studii electrofiziologice au identificat fibre nervoase aferente primare de la nivelul receptorilor
mecanici şi chimici. Majoritatea acestor receptori
nu răspund sau au un răspuns minim în absenţa
inflamaţiei. 
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Sindroamele funcţionale
intestinale dureroase – factori
psihologici
traducere: Ioana Pană, Raluca Ungureanu, Andra Tonceanu, Laurențiu Nancă, Ștefan Tudorică
medici rezidenți ATI Spitalul Universitar de Urgență București

Sindroamele dureroase intestinale, cum ar fi sindromul de intestin iritabil sau dispepsia funcţională
(DF), sunt caracterizate prin durere abdominală
persistentă inexplicabilă sau recurentă.
Aceste sindroame sunt frecvente în toată lumea,
afectând până la 15-20% din populaţie (3, 10, 12, 15). Un
număr de mecanisme au fost sugerate pentru a
explica aceste sindroame, cu două teme majore
care domină literatura clinică(10).
În primul rând, hipersensibilitatea viscerală la
distensia mecanică este identificată într-un subset semnificativ de pacienţi şi pare a fi corelată
cu durerea post-prandială(14, 18, 22). În al doilea rând,
problemele psihologice şi psihiatrice sunt foarte
comune şi sunt considerate în general a avea un
rol patogenic, ţinând cont că pacienţii cu DF sunt
mai anxioşi şi mai depresivi decât martorii sănătoşi(3, 12, 15, 21).
Într-un studiu clinic care a inclus interviuri psihiatrice structurate, investigatorii au găsit că 87%
din pacienţii cu DF aveau un diagnostic psihiatric
comparativ cu 25% dintre pacienţii cu dispepsie
organică(15).
Factorii psihologici identificaţi la pacienţii cu DF
sunt tulburări depresive majore, tulburări anxioase
şi somatizare(10, 12).

Factori psihologici ca stimuli ai
simptomelor gastrointestinale

Orice individ care a experimentat senzaţia de
„fluturi în stomac” sau modificări legate de stres
ale tranzitului intestinal poate susţine faptul că
funcţia intestinală şi senzaţia pot fi influenţate
de creier.
Mai multe studii clinice au sugerat că un contribuitor major la severitatea dispepsiei funcţionale şi
impactul acesteia asupra calităţii vieţii este reprezentat de comorbidităţile psihosociale (19). Aceste
constatări sunt accentuate de un volum conside-
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rabil de cercetare experimentală, care relaţionează
stresul şi depresia de o funcţie gastrointestinală
senzorială şi motorie alterată(1, 5, 6, 9, 17).
Împreună, aceste descoperiri au dus la opinia pe
scară largă că simptomele fizice ale FD reflectă
fie somatizare, fie modificări induse de stres ale
fiziologiei gastrointestinale superioare.
Într-adevăr, managementul de succes al pacienţilor cu tulburări intestinale funcţionale necesită
atenţie sporită la aceşti factori psihosociali, deseori
împreună cu specialiştii în boli mintale.

Problemele gastrointestinale ca
stimuli ai simptomelor psihologice

În ciuda studiilor trecute în revistă mai sus, este
încă neclar dacă asocierea între tulburările funcţionale intestinale şi simptomele psihologice reprezintă o cauză sau un efect.
Această întrebare va necesita studii longitudinale
riguros conduse care să documenteze declanşarea
disfuncţiei psihosociale în relaţie cu simptomele
viscerale.
Într-adevăr, studiile recente arată că relaţia ar
putea fi bidirecţională, simptomele de la nivelul
intestinului pot duce la tulburări psihologice şi
viceversa.
De exemplu, cercetătorii din Australia au urmărit
prospectiv o cohortă de pacienţi timp de 12 ani şi au
descoperit că printre persoanele fără tulburare gastrointestinală funcţională iniţial, nivelurile crescute
de anxietate la începutul studiului au reprezentat
un factor predictiv semnificativ pentru instalarea
de novo a tulburării gastrointestinale funcţionale
după 12 ani. În schimb, printre persoanele care nu
aveau un nivel crescut de anxietate sau depresie
la începutul studiului şi cei care aveau tulburare
funcţională gastrointestinală de la început, cei din
urmă aveau niveluri de anxietate şi depresie semnificativ crescute la follow-up(7).
Vol. XXIII Nr. 2 (2/2013)
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Aceste rezultate sunt întărite de descoperiri experimentale care sugerează că iritarea minoră şi
tranzitorie a intestinului în animalele nou-născute
poate duce la caracteristici de depresie şi anxietate
care persistă în viaţa adultă(11).

Axa creier-intestin şi circuitele
biologice şi neurale subiacente

Baza biologică a acestor fenomene începe să fie
înţeleasă.
Creierul şi intestinul comunică prin mijloace multiple, inclusiv mecanisme hormonale şi neurale.
Un exemplu important al implicării hormonale
este CRF (factorul eliberator al corticotropinei),
un hormon secretat de hipotalamus. Modificări
experimentale în secreţia CRF şi în expresia receptorului său, CRF1, au fost implicate în fiziopatologia
fenomenelor legate de stres, precum şi a anxietăţii,
depresiei şi a modificărilor în motilitatea gastrointestinală şi sensibilitatea viscerală(16,20).
O varietate de antagonişti de receptori ai CRF a
demonstrat abilitatea de a bloca activitatea crescută a colonului şi senzaţiile dureroase induse de
stresul acut sau cronic(13).
Intestinul de asemenea transmite informaţii către
diverşi nuclei importanţi din creier prin intermediul
fibrelor ascendente din nervul vag, cu consecinţe
potenţial extensive.
Amigdala centrală, de exemplu, transformă semnalele stresante sau nocive în răspunsuri comportamen-

tale şi autonomice care includ anxietate şi depresie.
Un raport recent arată că probioticele (Lactobacillus rhamnosus) pot reduce corticosteroizii legaţi
de stres şi comportamentul legat de anxietate şi
depresie la şoareci, dar acest efect benefic poate
fi prevenit prin vagotomie(2,8).
Modularea electrică a vagului a fost aprobată de
către FDA pentru tratamentul depresiei (4). Astfel,
nervul vag poate modula răspunsurile emoţionale
la stimulii gastrointestinali.

Adevăr și eroare

Este clar că morbiditatea psihologică este des
întâlnită la pacienţii cu tulburări viscerale funcţionale şi că înţelegerea acestui rezultat este crucială
în managementul optim al acestor boli.
Nu este clar cât din această comorbiditate este
cauză şi cât efect.
Cu toate acestea, recunoaşterea acestei asocieri
a dus la multe consecinţe neintenţionate, inclusiv
la stigmatizarea acestui sindrom ca fiind „în capul
pacientului”, respingerea suferinţei pacientului şi
o lipsă a unei abordări organizate a dezvoltării
medicamentelor.
Multe rămân să fie învăţate despre relaţia complexă dintre aşa-numitul „creier mare” din cap şi
„creier mic” din intestin şi cum patologia din unul
poate duce la modificări în celălalt. Cercetarea în
acest domeniu poate modifica semnificativ abordarea clinică şi tratamentul acestor tulburări. 
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Pancreatita
traducere: Ioana Pană, Raluca Ungureanu, Andra Tonceanu, Laurențiu Nancă, Ștefan Tudorică
medici rezidenți ATI Spitalul Universitar de Urgență București

Definiţie

Pancreatita reprezintă durerea cauzată de inflamaţia pancreasului.
Pancreatita acută apare în urma distrucţiei acute
a ţesuturilor pancreasului.
Pancreatita cronică reprezintă deteriorarea permanentă a ţesutului pancreatic. Această insuficienţă pancreatică este asociată cu fibroza ţesutului
pancreasului.
Semnele şi simptomele sunt comune, cu intensificarea acestora pe parcursul a ore, zile sau chiar
săptămâni. Factorii declanşatori cel mai des întâlniţi
sunt: abuzul de alcool şi excesul de grăsimi.

Fiziopatologic, pancreatita acută
are 3 faze:
1. activarea precoce a tripsinei în pancreas;
2. inflamaţia intrapancreatică;
3. procesele inflamatorii extrapancreatice.
Fibroza şi pancreatita cronică sunt consecinţele
crizelor recurente de pancreatită. În afara riscurilor
de deshidratare şi malnutriţie, pancreatita cronică
nu este o afecţiune ce pune viaţa în pericol în mod
obişnuit.
Teoriile susţin că durerea este generată de obstrucţia ductală, fibroza membranei pancreatice şi
interacţiuni neuropatice-inflamatorii.
Printre etiologiile pancreatitei se numără abuzul
de alcool, hiperlipidemia, calculii biliari, anomaliile
congenitale ale pancreasului, factorii ereditari, bolile autoimune, hiperparatiroidismul.
Un număr cuprins între 10% și 30% din cazuri sunt
de etiologie idiopatică. Complicaţiile pancreatitei
includ diabetul zaharat, pseudochisturile, fistulele
pancreatice, obstrucţia canalului coledoc sau a
tractului gastrointestinal şi malabsorbţia.

Diagnostic

Diagnosticul se bazează pe o anamneză amănunţită, examen clinic şi teste de laborator incluzând
amilazele şi lipazele.
Clinic, durerea este localizată tipic în epigastru,
având iradiere în spate. Greţurile şi vărsăturile domină tabloul clinic. Pierderea în greutate, steatoreea
şi malabsorbţia sunt frecvent întâlnite.
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Imagistic, diagnosticul este susţinut de radiografia
abdominală ce poate releva calcificări ale pancreasului sau de colangiopancreatografia retrogradă
endoscopică.

Tratament

Majoritatea episoadelor de pancreatită sunt uşoare şi au o evoluţie favorabilă după reechilibrare
hidroelectrolitică, regim alimentar, încetarea consumului de alcool şi evitarea altor factori declanşatori.
Pancreatita acută poate pune viaţa în pericol prin necroză pancreatică (evidenţiată prin hiperamilazemie/hiperlipazemie), infecţii sau alte procese metabolice sistemice,
necesitând tratament chirurgical şi medical agresiv.
Enzimele pancreatice sunt necesare pentru
d iagnosticul insuficienţei exocrine. Decompresia
ductală este realizată chirurgical sau prin utilizarea
stenturilor.
Opioidele sunt frecvent administrate pacienţilor,
dar cu precauţie la pacienţii care au antecedente de
consum de substanţe periculoase. Un rol potenţial în
tratamentul pancreatitei mai pot avea antioxidanţii,
administrare de gabapentin, efectuarea anesteziilor în bloc (plexul celiac sau nervii splanhnici),
proceduri endoscopice, stenturi biliare sau excizia
chirurgicală. 
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Sindromul durerii
abdominale funcţionale
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medici rezidenți ATI Spitalul Universitar de Urgență București

Probleme clinice

Sindromul durerii abdominale funcţionale constă
într-o senzaţie de durere abdominală cronică recurentă, ce nu are drept cauză afecţiuni structurale,
organice sau metabolice care să poată fi detectate
prin examene clinice de rutină(7).
Durerea abdominală din SDAF nu are legătură
cu provocarea, exagerarea sau eliberarea zilnică
de stimuli fiziologici, cum ar fi mâncatul, exerciţiile
fizice, defecaţia sau menstruaţia(7).
SDAF este una dintre tulburările gastrointestinale funcţionale şi este diferit de alte categorii de
tulburări gastrointestinale funcţionale, cum ar fi
sindromul colonului iritabil, dereglarea funcţională
nespecifică a colonului, sindromul durerii epigastrice din dispepsia funcţională, durerea toracică funcţională de origine prezumtiv esofagiană, dereglări
funcţionale ale vezicii biliare şi ale sfincterului lui
Oddi şi durerea funcţională anorectală la adulţi(10).
Colicile la nou-născuţi şi copii, precum şi sindromul colonului iritabil, migrene abdominale, dispepsia funcţională şi SDAF la copii şi adolescenţi pot fi
de asemenea asociate cu durerea(10).
De exemplu, sindromul colonului iritabil este caracterizat de durere abdominală sau disconfort
perceput ca o senzaţie slabă de durere abdominală
şi care se caracterizează prin cel puţin două din
următoarele trei condiţii:
1. Scade la defecaţie.
2. Se asociază la început cu modificări de frecvenţă a scaunului.
3. Se asociază la început cu modificări de consistenţă a scaunului(19) .
Sindromul durerii epigastrice din dispepsia funcţională este definit de dureri cronice sau arsuri
localizate în epigastru, de severitate cel puţin moderată, cel puţin o dată pe săptămână, şi de dureri
intermitente negeneralizate sau localizate în alte
regiuni abdominale sau toracice care nu sunt atenuate de defecaţie sau flatulenţe şi care nu îndeplinesc
criteriile pentru dereglările veziculei biliare sau ale
sfincterului Oddi(25).
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Simptomele gastrointestinale ale durerilor specifice tulburărilor gastrointestinale funcţionale au
trăsături diferite şi totuşi mecanismul de bază al
durerii poate să nu fie punctul comun al acestor
tulburări.

Epidemiologie şi impact
socio‑economic

Prevalenţa SDAF raportată în America de Nord
variază între 0,5% şi 2% şi nu diferă de indicii raportaţi în alte ţări(8;15).
În schimb, prevalenţa sindromului colonului iritabil este de aproximativ 10-20%, cea a dispepsiei
funcţionale este de 20-30%(6) şi cea a dereglărilor
funcţionale ale vezicii biliare şi ale sfincterului Oddi
este de 7,6-20,7%(3).
Astfel, SDAF este o tulburare gastrointestinală funcţională mai puţin întâlnită decât sindromul colonului
iritabil, dispepsia funcţională sau dereglările funcţionale ale vezicii biliare şi ale sfincterului Oddi(7).
Totuşi, prevalenţa SDAF este încă mai mare decât
cea a colitelor ulcerate (0,0076%) (18) sau a pancreatitelor cronice (0,0041%)(27) care reprezintă afecţiuni organice benigne ce cauzează în mod obişnuit
dureri abdominale.
SDAF este mai des întâlnit la femei, cu un raport
femei/bărbaţi de 3/2, cu prevalenţă maximă în a
patra decadă a vieţii(4; 11).
Pacienţii cu SDAF au o rată ridicată de absenteism de la serviciu şi de utilizare a serviciilor medicale şi astfel sindromul aduce o povară economică
semnificativă(11; 22).

Caracteristicile clinice

Prima trăsătură a SDAF este durerea abdominală.
Totuşi, multe afecţiuni pot provoca durerea abdominală cronică.
În acest sens, orice afecţiune organică sau chimică trebuie exclusă. Pacienţii cu SDAF au adesea
manifestări corespunzătoare durerii(7).
În primul rând, adesea neagă rolul factorilor stresanţi psihosociali. Astfel, durerea se poate atenua
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când pacienţii sunt angrenaţi în activităţi care le
distrag atenţia, dar creşte când aceştia discută
despre aspecte psihologice stresante.
În al doilea rând, pacienţii îşi exprimă durerea prin
metode verbale şi non-verbale. Ei raportează de
urgenţă simptome intense, disproporţionate faţă de
informaţiile clinice şi de laborator existente.
În al treilea rând, pacienţii solicită frecvent îngrijiri
medicale. Adesea se prezintă la unitatea de primiri
urgenţe şi solicită analgezice opioide.
În al patrulea rând, ei solicită studii de caz ale
diagnosticului sau chirurgie exploratorie pentru a
identifica originea organică a stării lor.
În al cincilea rând, pacienţii îşi concentrează atenţia spre a scăpa complet de durere decât spre a se
obişnui cu faptul că suferă de o afecţiune.
În al şaselea rând, pacienţii îşi asumă numai limitat
responsabilitatea ameliorării lor.
În completare la aceste trăsături, la pacienţii cu
SDAF sunt întâlnite diferite psiho-patologii inclusiv:
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tulburări depresive, tulburări anxioase şi tulburări
somatoforme (tulburări de axa I din Manualul de
diagnostice şi statistică a tulburărilor mentale)(1).
Unele forme de tulburări de personalitate, clasificate ca fiind de axa II, pot fi de asemenea
identificate. Aşa cum se întâmplă în cazul altor
stări de durere cronică, unii pacienţi cu SDAF pot
avea impulsuri suicidale (7) sau un istoric medical
traumatic în copilărie, incluzând abuzul fizic sau
sexual (24).

Fiziopatologie

Etiologia şi fiziopatologia SDAF sunt puţin cunoscute. Totuşi, axul creier-intestin joacă un rol crucial
în cea mai mare parte a durerii asociate SDAF, în
special în sindromul colonului iritabil(14;20;21). Printre
pacienţii cu sindromul colonului iritabil, un subgrup
cu simptome severe prezintă similitudini fiziopatologice existente la pacienţii cu SDAF(24).
Fiziologic, semnalele care îşi au originea în tractul
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gastrointestinal sunt conduse la creier prin căi aferente viscerale, care sunt împărţite în fibre parasimpatice aferente şi fibre aferente simpatice(14;21).
Fibrele parasimpatice aferente din componenţa
nervului vag se termină în nucleii tractului solitar,
care trimit de asemenea semnale către o multitudine de structuri cortico-limbice(20).
Fibrele aferente simpatice converg înspre rădăcina dorsală a ganglionului şi sunt conectate cu al
doilea neuron senzitiv în lamina 1 din cornul posterior al coloanei vertebrale.
Semnalele aferente viscerale asced prin tractul
spino-talamic şi eliberează stimuli către talamus.
Semnalul este apoi disipat către insulă, cortexul
cingulat şi către alte structuri ale durerii din neuromatrix.
Neuronii laminei 1 trimit de asemenea semnale
către cortexul limbic şi paralimbic senzitivo-motor
(incluzând amigdala şi hipotalamusul) prin nucleul
parabrahial(14). Astfel, semnalele durerii viscerale
sunt direct implicate în reglarea homeostatică care
este mediată de hormonul eliberator de corticotropină (CRH)(13).
De exemplu, activarea neuronilor care exprimă
receptori CRH din nucleul paraventricular al hipotalamusului stimulează motilitatea colonului prin
canalul parasimpatic sacral(13).
Spre deosebire de sindromul colonului iritabil, nu
există studii imagistice despre SDAF.
Totuşi, faptul că durerea abdominală din SDAF nu
se corelează cu evenimentele fiziologice sugerează
mai puternic asocierea durerii cu o arie cerebrală
decât cu o stimulare periferică.
De fapt, pacienţii cu SDAF au hiposensibilitate la
distensia rectală fiziologică non-toxică prin măsurarea presiunii(23).
Sistemul descendent de modulare a durerii (căi
opioidergice şi noradrenergice) este originar întro altă regiune a creierului şi este automat activat
printr-un răspuns reflex-like la stimuli toxici(7).
Sistemul tonic descendent de modulare a durerii
este originar din nucleii serotoninergici din creier
şi joacă un rol în centrul de control al excitabilităţii
din coloana vertebrală(7). Împreună cu sistemul descendent modulator al durerii, din materia cenuşie
periapedunculară, circuitele corticale de modulare a durerii (incluzând insula, amigdala, cortexul
cingulat-anterior, cortexul orbito-frontal, cortexul
prefrontal dorso-lateral şi medial şi cortexul parietal) sunt presupus implicate în fiziopatologia SDAF.
La pacienţii cu durere cronică de spate, scăderea
volumului materiei cenuşii din întreg creierul a fost
asociată cu durata durerii, în timp ce scăderea a
fost accentuată în cortexul prefrontal dorso-lateral
bilateral(2).
O puternică corelaţie negativă a fost stabilită între
grosimea cortexului prefrontal dorso-lateral drept şi
indexul corespunzător scalei de durere catastrofală
la pacienţii cu sindromul colonului iritabil(5). Astfel,
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modificările structural şi funcţionale identificate în
creier pot sublinia fiziopatologia SDAF.

Evaluarea diagnosticului

Actualul diagnostic de SDAF este bazat pe criteriul Roma III(10).
Criteriile de diagnostic pentru SDAF trebuie să
cuprindă cumulativ următoarele:
1. Durere abdominală continuă sau cvasi-continuă.
2. Relaţionarea durerii cu evenimente fiziologice
(mâncat, defecat, menstruaţie) să fie absentă sau
cel mult ocazională.
3. Scăderi ale tonusului zilnic.
4. Un indice că durerea nu este simulată.
5. Simptome insuficiente pentru a îndeplini criteriile necesare altei dereglări gastrointestinale
funcţionale care ar putea explica durerea.
Criteriile trebuie îndeplinite pentru 3 luni consecutive de simptomatologie, începând cu cel puţin
6 luni înainte de diagnosticare(7) .
Mai mult, orice afecţiune structurală, organică sau
chimică trebuie exclusă.

Diagnosticul diferenţial
trebuie să cuprindă:

Tumori maligne ale tractului gastrointestinal
Colite ulcerate ale tractului biliar, pancreasului şi
ficatului
Boala Crohn
Ulcer peptic, ulcer al intestinului subţire
Stenoza tractului gastrointestinal
Diverticuli colonici
Colită ischemică
Colelitiază
Colangită
Colecistită, pancreatită
Pseudo-obstrucţie intestinală cronică
Megacolon
Constipaţie
Alergie alimentară
Gastroenterită alergică sau eozinofilică
Parazitoze
Ateroscleroză abdominală
Anevrism aortic
Peritonită
Sindromul Fitz-Hugh-Curtis
Purpura Henoch-Schoenlein
Porfirie
Afecţiuni endocrine, metabolice sau hematologice
Afecţiuni ale colagenului
Durerea peretelui abdominal
Afecţiuni ginecologice şi urologice etc.
O anamneză exactă şi o examinare fizică atentă
pot fi de mare ajutor în stabilirea cu acurateţe a
unui diagnostic, dar şi analiza urinii, examinarea
scaunului, verificarea completă a sângelui, biochimie, ultrasonografie abdominală şi radiografia
abdominală sunt în mod obişnuit efectuate.
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Endoscopia digestivă superioară în serii, colonoscopia, videocapsula, endoscopia intestinului
subţire, CT abdominal, radiografia abdominală,
ERCP, angiografia abdominală şi presiunea gastrointestinală pot fi de asemenea realizate în funcţie
de situaţia clinică.

Tratament

Vindecarea nu este posibilă, aşa că, în ceea ce îi
priveşte pe pacienţii cu SDAF, scopul tratamentului
constă în reducerea durerii şi îmbunătăţirea calităţii
vieţii(24).
Tratamentul se bazează pe o abordare bio-psiho-socială formată dintr-un parteneriat medicpacient(10).

Farmacoterapia pentru SDAF este
orientată pe antidepresive(7;24)

Antidepresivele triciclice (amitriptilină, imipramin,
desipramin), antidepresivele tetraciclice (mianserin),
inhibitori selectivi de recaptare a serotoninei (fluoxetin, paroxetin, fluvoxamin, sertralin, escitalopram),
inhibitori de recaptare serotonin-noradrenalină (duloxetin, milnacipran, venlaflaxin) şi antidepresivele
specifice serotoninergic si noradrenergic (mirtazapin) sunt folosite ca bază a neurotransmisiei durerii
până la ora actuală(7;24).

Antipsihoticele (quetiapin) sunt uneori prescrise(24).
Antidepresivele suprimă activitatea matricei durerii,
facilitează sistemul de modulare descendent al durerii
şi este posibil să favorizeze neurogeneza prin factorul
neurotrofic ce derivă de la creier(7;24).
Într-un studiu sistematic pe copii şi adolescenţi cu
dureri corespunzătoare tulburărilor gastrointestinale
funcţionale, 59% dintre participanţi au raportat ameliorări corespondent lotului cu amitriptilin, în comparaţie
cu 53% în lotul placebo (riscul relativ 1,12; 95% interval
de încredere 0,77 – 1,63), ceea ce nu reprezintă o diferenţă semnificativă(17).
Psihoterapia este o abordare rezonabilă pentru pacienţii SDAF(7;24). În special la copiii cu sindromul colonului iritabil sau SDAF, hipnoterapia s-a dovedit a
fi net superioară, cu o mai mare reducere a durerii în
comparaţie cu tratamentul medical standard(26).
Mai mult, după urmarea timp de un an s-a descoperit
că tratamentul are succes în 85% în grupul de hipnoterapie şi doar 25% în grupul de tratament medical standard.
Un studiu sistematic arată de asemenea că terapia
comportamental-cognitivă poate fi o intervenţie utilă
pentru copiii cu dureri abdominale recurente(16).
În cazul pacienţilor cu SDAF cu sindromul colonului
toxic, datorat dozajelor continue sau alternante de
opioide asociate creşterii paradoxale a durerii abdominale, tratamentul detoxifiant este benefic(12). 
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Sindromul dureros pelvin
cronic al bărbatului
traducere: Ioana Pană, Raluca Ungureanu, Andra Tonceanu, Laurențiu Nancă, Ștefan Tudorică
medici rezidenți ATI Spitalul Universitar de Urgență București

Definiţie

Sindromul dureros pelvin cronic al bărbatului este definit
ca fiind durere, presiune sau disconfort localizat la nivelul
pelvisului, perineului sau zonei genitale, care apare la bărbaţi, durează mai mult de 3 luni şi care nu poate fi explicat
prin cauze certe (infecţie, neoplasm, anomalii structurale).
Alte denumiri ale sindromului sunt prostatodinie,
prostatită cronică nonbacteriană (abacteriană), deşi
este neclară relaţia dintre simptome şi prostată.

Manifestări clinice

Prin definiţie, sindromul apare numai la bărbaţi.
Printre simptomele obişnuite se numără durerea sau
disconfortul perineului, zonei suprapubiene, penisului
şi testiculelor, precum şi disurie sau durere la ejaculare.
Pacienţii pot, de asemenea, prezenta simptome
urinare atât obstructive (jet slab, intermitent), cât şi
iritative (urgenturie sau micţiuni frecvente). Disfuncţia
sexuală este frecventă. Simptomele sistemice includ
mialgii, artralgii, fatigabilitate inexplicabilă. Unii pacienţi pot avea o variantă de sindrom dureros legat de
cistită/vezică interstiţială cu o durere predominant de
cauză vezicală asociată cu probleme de golire vezicală.

Epidemiologie

Studiile au indicat acest diagnostic într-o proporţie
de 0,5% dintre bărbaţi. Evaluarea bazată pe simptome
ale populaţiei generale sugerează o incidenţă a simptomelor variind între 2,7% şi 6,3%.
Sindromul este de obicei diagnosticat la bărbaţii
tineri sau de vârstă medie, dar poate fi întâlnit la orice
vârstă. Simptomele paroxistice sunt comune, cu intensificări ale acestora pentru durate variind de la ore, zile
la săptămâni. Printre comorbidităţile obişnuit întâlnite
se numără depresia, stresul şi tulburările anxioase.

Fiziopatologie

Fiziopatologia este încă incomplet elucidată, dar este
probabil un proces complex şi multifactorial care în final
determină un sindrom dureros neuropatic sau muscular.
Se crede că iniţiatorii acestui sindrom pot fi de natură
infecţioasă (incluzând boli cu transmitere sexuală şi posibil microorganisme necultivabile sau viruşi), traumatic
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(incluzând trauma uretrală sau perineală), dereglare
neurologică, inflamaţie non-infecţioasă (autoimună sau
neurogenică), disfuncţie a golirii vezicale, disfuncţie/
spasm muscular al planşeului pelvin.
La bărbaţii predispuşi genetic/anatomic, aceşti iniţiatori pot determina durere cronică neuropatică sau
neuromusculară.

Diagnostic

O anamneză temeinică, examenul fizic şi teste de
laborator sunt suficiente pentru a face diagnosticul
diferenţial cu alte patologii. Printre testele utile se numără sumarul de urină sau urocultura şi pentru anumiţi
pacienţi dinamica urinară, cistoscopia sau imagistica
pelvină şi de tract urinar.

Opţiuni terapeutice

Managementul este de obicei multimodal şi necesită
a fi personalizat în funcţie de fenotipul clinic al pacientului. Trebuie evaluat şi comunicat impactul durerii
şi al tratamentului asupra funcţiei sexuale. Măsurile
conservatoare cuprind exerciţiile uşoare (mers pe jos,
înot, stretching şi yoga), dieta şi modificări ale stilului
de viaţă şi fizioterapie. Terapiile medicamentoase
cuprind trialuri terapeutice cu antibiotice, blocante
alfa-adrenergice, antiinflamatoare, relaxante musculare
şi fitoterapie.
Managementul durerii include folosirea de medicamente împotriva durerii neuropatice, cum ar fi antidepresivele triciclice sau gabapentinoidele. Opioidele
reprezintă o variantă terapeutică tardivă.
Procedurile intervenţionale împotriva durerii precum
injectarea directă de anestezic local ar ajuta pacienţii
cu durere bine definită şi localizată.
Terapia focalizată la nivelul vezicii urinare este adecvată în contextul unei dureri cu fenotip vezical sau de
cistită. Psihoterapia (în particular terapia cognitivcomportamentală) ar putea fi folositoare în învăţarea
tehnicilor de a face faţă durerii.
Terapia chirurgicală este de evitat, cu excepţia indicaţiilor specifice (ex. obstrucţia uretrală sau de col
vezical). 
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Sindromul de vezică dureroasĂ
traducere: Ioana Pană, Raluca Ungureanu, Andra Tonceanu, Laurențiu Nancă, Ștefan Tudorică
medici rezidenți ATI Spitalul Universitar de Urgență București

Definiţie

Cistita interstiţială/Sindromul de vezică dureroasă
(IC/BPS) se defineşte ca o durere cronică, apărare
şi disconfort cu o durată >3 luni, asociată cu imperiozitate micţională sau polachiurie, fără a se găsi
o cauză explicabilă, de exemplu infecţie, neoplasm
sau anomalii structurale.

Tabloul clinic

Tabloul clinic include durere, disconfort şi simptomatologie neplăcută în legătură cu vezica urinară
(cu localizare suprapubiană, uretrală, vaginală sau
în regiunea perianală, ce se asociază cu umplerea
şi/sau golirea vezicii), cu urinare frecventă şi imperiozitate micţională.
Cele mai întâlnite simptome includ: polachiuria,
nicturia şi evidenţierea glomerulilor la cistoscopie
- peteşii hemoragice provenite din submucoasă,
leziuni ale mucoasei sau leziuni ulcerate - leziuni
Hunner’s.

Epidemiologie

Cistita interstiţială/Sindromul de vezică dureroasă
(IC/PBS) are prevalenţă crescută la femei faţă de
bărbaţi, de la 2:1 la 10:1.
Studiile self-report indică diagnosticul (IC/PBS)
la 800-900 din 100.000 de femei, simptomatologia fiind prezentă în 0,5-11%, în funcţie de definiţia
folosită.
Simptomatologia relevantă pentru diagnostic poate prezenta accentuare în ore, zile sau săptămâni.
Pacienţii cu cistită interstiţială au o incidenţă ridicată de patologii asociate, ce includ: alergii, sindromul intestinului iritabil, migrene, boli reumatologice,
fibromialgia şi vulvita focală, depresie şi tulburări
de anxietate.

Fiziopatologie

Fiziopatologia IC/PBS este încă incomplet înţeleasă şi cel mai probabil complexă, multifactorială.
Teoriile incluse, dar fără a fi considerate unice,
sunt următoarele: o barieră incompletă la nivelul
epiteliului vezicii, mastocite structural modificate,
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factori imunologici sau un sistem nervos hiperactiv (componente periferice şi centrale), precum şi
factori genetici sau spasmul muscular al planșeului
pelvin.

Diagnostic

Anamneza amănunţită, examenul clinic şi teste de
laborator sunt necesare pentru a elimina diagnosticele diferenţiale posibile.
Teste utile: 1) sumar de urină, 2) măsurarea rezidului urinar, 3) citologie dacă pacientul este fumător.
Simptomatologia iritativă şi scorul durerii trebuie
să fie urmărite în anamneză şi să prevadă răspunsul
la tratament.
Cistoscopia şi testarea urodinamică sunt utile în
stabilirea diagnosticului atunci când acesta este
incert.

Opţiuni de tratament

Opţiunile conservatoare includ: educaţia, modificarea comportamentului, eliminarea stresului,
exerciţii uşoare (mers pe jos, stretching, yoga) şi
fizioterapie (fizioterapie centrată pe zona pelviană
sau a punctului considerat trigger de relaxare).
Terapia medicamentoasă sistematică: antihistaminice, polisulfat de pentosan, ciclosporina A, opioide
şi medicamente pentru durerea neuropată (gabapentin sau antidepresivele ciclice).
Terapia medicamentoasă intravezicală include
dimetilsulfoxid (DMSO), lidocaină şi heparină.
Chirurgia include hidrodistensia vezicală şi fulguraţia leziunilor mucoasei.
Alte opţiuni includ neurostimularea (pentru
frecvenţă/imperiozitate micţională), injecţii intradetrusor cu toxină botulinică, managementul
durerii prin proceduri intervenţionale (anestezice
injectabile), cistoplastie, derivaţii urinare şi ablaţia
vezicii urinare.
Aceste intervenţii nu sunt recomandate, cu excepţia studiilor ce includ antibiotice pe termen lung,
corticoizi sistemici, presiune intravezicală crescută,
histrodistensia de lungă durată, resiniferatoxină
intravezical sau bacilul Calmette-Guerin. 
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