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CALENDARUL MANIFESTARILOR STIINTIFICE
IN DOMENIUL DURERII
wJanuary 8-9, 2009, Oslo, Norway “Knowledge and Evidence Based Management of
Pain,” annual meeting of the Norsk smerteforening (IASP Chapter). Info:
harald.breivik@medisin.uio.no; Web: www.norsksmerteforening.no)
wJanuary 13, 2009, Yangon, Myanmar Pre-Conference Seminar on Pain sponsored by
MSSP, MMA (IASP Chapter) as part of the 55th Myanmar Medical Conference. Info:
tinmyint@yangon.net.mm
wJanuary 28-31, 2009, Honolulu, Hawaii, USA Celebrate the 25th Anniversary of AAPM
at the 2009 Annual Meeting of the American Academy of Pain Medicine at the Hilton
Hawaiian Village in Honolulu, Hawaii. Info: www.painmed.org
wFebruary 1-6, 2009, Grindelwald, Switzerland V ESRA (European Society of Regional
Anaesthesia & Pain Therapy) Winter Week. Info: esrawinterweek@kenes.com; Web:
www.kenes.com/esrawinterweek
wFebruary 9-13, 2009, Scottsdale, Arizona, USA The 22nd Annual Practicing
Physician's Approach to the Difficult Headache Patient. Info: Email: info@dhc-fdn.org;
Web: www.dhc-fdn.org
wFebruary, 21-25, 2009 – Davos, 2nd Pain Winter Meeting, Organised by the Swiss
Asscociation for the Study of Pain, the Swiss chapter of the IASP, and the ‘Center for
Anaesthesia’ University College London
wMarch, 9-12, 2009 - Parc Hotel, Fribourg, Switzerland, 1st Week for Somatosensory
Rehabilitation.
wMarch 13-16, 2009, New York, New York, USA, The 5th World Congress for the World
Institute of Pain (WIP). Info: Email: wip@kenes.com; Web: www.kenes.com/wip
wApril 17–20, 2009, Nusa Dua, Bali, Indonesia, Joint Meeting: 3rd Congress, Association
of Southeast Asian Pain Societies (ASEAPS), and the Special Interest Group on
Neuropathic Pain (NeuPSIG, IASP SIG). Info: Email: joint_meeting@yahoo.co.id; Web:
www.aseaps2009.net
wApril 22, 2009, Nottingham, United Kingdom, "Vulval Pain Management." Annual oneday meeting of the British Society for the Study of Vulval Diseases (BSSVD). Info: Email:
BSSVD@emuevents.co.uk; Web: www.emuevents.co.uk/bssvd09/
wApril 23-25, 2009, Berlin, Germany, The 2nd World Congress of Total Intravenous
Anaesthesia is an international forum to coordinate, facilitate and provide high quality
and educational presentations in this emerging area of anaesthetic practice promoting
new techniques for routine anaesthesia as well as for the rapidly evolving area of
conscious sedation. Info: Email: tivatci@kenes.com; Web: www.kenes.com/tiva-tci
wMay 9-11, 2009, Rasht, Iran, 9th Annual Scientific Meeting of Iranian Pain Society
(IASP Chapter). Info: Email: iranpain@kavosh.net or info@iranianpainsociety.org; Web:
www.iranianpainsociety.org or www.gums.ac.ir
wMay, 7-10, 2009 – Vienna - Austria, 11th Congress of the European Association for
Palliative Care. Info: Web: www.eapcnet.org/vienna2009
wMay 27-30, 2009, Quebec City, QC, Canada, 29th Annual Meeting of the Canadian
Pain Society (IASP Chapter). Info: Email: ellen@canadianpainsociety.ca; Web:
www.canadianpainsociety.ca
wMay 28-31, 2009, Granada, Spain, "1st International Course on Pain Medicine." Info:
Email: icpm@icpm.net; Web: www.icpm.net
wJune 4-5, 2009, Chicago, Illinois, USA, "A Global Problem: Cancer Pain from the
Laboratory to the Bedside", the 8th IASP Research Symposium.
wJune, 5-7, 2009 London-Loire Valley 4th Travelling Pain Symposium. Info: E-mail:
ciaran.wazir@gstt.nhs.uk. Details: www.paincentreatgstt.blogspot.com
wJune 7-11, 2009, Acapulco, Mexico, The 8th International Symposium on Pediatric Pain
will take place in Acapulco, Mexico. Info:Web http://childpain.org/2009acapulco.shtml.
wJune, 13-20, 2009, University of Siena, Italy, European Pain School 2009, Molecular
Mechanisms of Pain Response. Info: E-mail: europeanpainschool@unisi.it. School
website: www.unisi.it/pain-school
wJune, 25, 2009 – Jurys Hotel – London, 4th International Symposium on Interventional
Pain Therapy.
Info: Web: www.interventionalpaininstitute.com, e-mail:
muhammadather1@aol.com
wJune, 26-27, 2009, 8th UK Hands-on Cadaver Workshop on Interventional Pain
Procedures. Info: Web: www.interventionalpaininstitute.com
wSeptember 9-12, 2009, Lisbon, Portugal, Pain in Europe VI, 6th Congress of the
European Federation of IASP Chapters (EFIC). Info: Email: secretary@efic.org; Web:
www.efic.org
wSeptember 9-12, 2009, Salzburg, Austria, The XXVIII Annual ESRA (European Society
of Regional Anaesthesia & Pain Therapy) Info: Email: esra2009@kenes.com; Web:
www2.kenes.com/esra2009/Pages/Home.aspx
wSeptember 12-17, 2009, Nairobi, Kenya, 4th All-Africa Anaesthesiologists Congress.
Theme: Anaesthesia, Intensive Care and Pain Management in Africa: Present and
Future. Info: Email: info@aaackenya2009.org, info@anaesthesiakenya.org, or infoksa@kenyaweb.com; Web: www.aaackenya2009.org
wOctober 1-4, 2009, Sofia, Bulgaria, 5th National Bulgarian Conference of Pain, 2009
Annual Meeting of the Bulgarian Association for the Study and Treatment of Pain (IASP
Chapter). Info: Email: kail_medfac@abv.bg or smilov@medfac.acad.bg)
wNovember 2009 – Sarajevo - Bosnia Herzegovina, National Congress of Udruženje za
terapiju bola u BiH (UTBBiH) Info:E-mail: apt_bh@yahoo.de
wMay 27–30, 2010, Athens, Greece Third International Congress on Neuropathic Pain.
wAugust 29 – September 3, 2010, Montreal, Canada 13th WORLD CONGRESS ON
PAIN®. Palais des Congrès de Montréal.

CONSIDERAŢII NEUROCHIRURGICALE ÎN ALGIILE CRANIO-FACIALE
Prof. Univ. Dr. Iacob Gabriel
Clinica Neurochirurgie
Spitalul Universitar Bucureşti
Neurosurgical considerations in cranio-facial pains
Prof. PhD MD. Iacob Gabriel Neurosurgical Clinic – Universitary Hospital
Abstract : Cranio-facial pains generate complex diagnosis and therapeutic problems, several
specialists beeing interested : general practioner, neurologist, neurosurgeon, pain therapy
specialist, ophtalmologist, ONT and maxilo-facial surgeons. There are several causes
generating cranio-facial pains: neurogen, vasacular, central, ophtalmologic, ONT and maxilofacial, posttraumatic, postherpetic, occipital, atipic and malign, Tolosa-Hunt syndrome a.s.o,
but the most frequent are trigeminal neuralgia. Pains characteristics, CT MRI findings and
therapeutic alternatives are presented.
Algiile cranio-faciale generează probleme diagnostice şi terapeutice complexe
implicând competenţe variate: medic generalist, neurolog, neurochirurg, terapia durerii,
oftalmolog, ORL-ist, chirurg maxilo-facial.(7)(9)(12- !4)
Structurile sensibile ale extremităţii cefalice ce pot genera dureri sunt (6)(10): tegumentul,
periostul, craniul, dura mater, meningele, vasele sanghine. Este util a remarca existenţa unor
particularităţi anatomo-fiziologice ca de exemplu: inervaţia senzitivă exuberantă, interconexiuni
între teritorii senzitive, corticalizarea durerilor, vascularizaţie deosebit de densă ce determină
tulburări vazo-motorii si justifică cranio-faciale rebele, precum şi mecanisme fiziopatologice
încă necunoscute.
Algiile cranio-faciale se clasifică în (4)(7)(9)(10)(12)(13):
- algii neurogene: trigeminală (esenţială + simptomatică), glosofaringian (esenţială +
simptomatică), nerv intermediar, nerv laringian superior, nazociliară, ganglion sfenopalatin
- algii de cauză vasculară: migrena oftalmoplegică, migrena în ciorchine
- algii de cauză centrală: anestezia dureroasă, durerea talamică, durerea facială în scleroza
multiplă, durerea facială idiopatică persistentă, sindromul gurii arzânde.
- algii faciale în sfera: oftalmologiei (glaucom, nevrită optică retrobulbară), ORL (sinuzite,
după intervenţii sinuzale, obstrucţie nazală, tumori, otalgii primare, secundare), chirurgiei
maxilo-faciale (cauze dentare: pulpite, stomatite, articulaţie temporo-mandibulară: malocluzie
dentară, poliartrită reumatoidă, boli infecţioase, neoformaţii locale
- alte cauze: prin compresiunea sau distorsiunea nervilor cranieni survenite posttraumatic;
postherpetic; nevralgia occipitală; neuropatie diabetică; tumori maligne; sindromul gât-limbă;
algii cranio-faciale la compresie externă, aplicare externă, ingestie sau inhalare a stimulului
rece; sindromul Tolosa-Hunt; durere atipică.
Între algiile cranio-faciale, nevralgia trigeminală esenţială este cea mai frecventă, cu
trăsăturile caracteristice(7)(10):
- durere paroxistică, lancinantă, frecvenţă variabilă
- unilaterală - foarte rar bilaterală, simultan sau alternativ (3%)
- limitată la unul sau mai multe teritorii trigeminale, cu debut şi sfârşit brusc
- provocabilă, cu trigger zone: perioral, gingival, alveolar, aripile nasului, mucoasa jugală,
regiunea supraorbitară sau într-o arie neimplicată de durere, ex: rădăcinile C2-C3, haluce, axilă.
- fără dureri între crizele dureroase
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- fără semne de suferinţă organică din partea trigemenului senzitiv sau motor (de ex:
hipoestezie, modificări de reflex cornean, atrofii musculare), din partea altor nervi cranieni sau
a altor structuri neurologice)
Nevralgia trigeminală secundară se caracterizează prin:
- dureri continui, arsură, smulgere, disestezii, cu exacerbări intermitente
- fără trigger, pe mai multe teritorii trigeminale, bilaterală
- semne de suferinţă organică a nervului trigemen: hipoestezie globală sau disociată, allodinie
(stimularea tactilă declanşează durerea), hiperpatie, tulburări trofice
- există un factor iritativ trigeminal în unghiul pontocerebelos: bridă leptomeningiană, ansă
vasculară, neurinom, tumoră epidermoidă, ganglion Gasser, etc.
- de cauză centrală: scleroză în plăci (4%), AVC (sindr. Wallenberg), siringobulbii, malformaţii,
- de cauza periferică: postzosteriană (disestezii, arsuri predominent în teritoriul oftalmic, > 3
luni de la erupţia iniţială),
- leziuni troculare posttraumatice,
- iatrogene (gesturi ORL, maxilo-faciale)
- lupus, sclerodermie, sindrom Sjögren
Resursele terapeutice în nevralgia trigeminală esenţială sunt (7)(9)(10):
- tratamentul medical: antiepileptice: carbamazepină-Tegretol: 600-1200 mg/zi (tegre-tolemia valoare medie de 5-10 mg/ml), oxcarbazepine - Trileptal: 900-1800 mg/zi, lamotrigine Lamictal 400 mg/zi, fenilhidantoina - Dihydan 300-400 mg/zi, acidul valproic - Depakine 15002000 mg/zi, gabapentin - Neurontin 1800-3600 mg/zi; miorelaxante centrale: baclofen Lioresal 60-80 mg/zi; neuroleptice fenotiazidice: clorpromazina 25 mg, 1-3/zi,
levomepromazina 25 mg, 1-4 caps/zi, clonazepam (Rivotril)
In nevralgia trigeminală secundară se uzitează antidepresive, antiepileptice (utile asupra
componentei paroxistice), blocuri anestezice locale utile iniţial, dar a căror eficacitate se
estompează în timp, capsaicină.
- tratamentul neurochirurgical:
1. Decompresiunea microvasculară Janetta (7)(10) este tehnica chirurgicală ce constă în:
- eliberarea rădăcinii senzitive la intrarea în trunchiul cerebral prin îndepărtarea factorului
compresiv - ansă arterială, venoasă, dolicoectasie vertebro-bazilară, vizibilă uneori la
explorarea prin RM.
- dispunerea la "entry zone“, sinonim “zona Obersteiner-Redlich”, a unui burete de plastic
neabsorbabil - loc de tranziţie cu aspect de con, dispus la 3 mm în afara punţii, între mielina
centrală - menţinută de oligodendrocite şi cea periferică - menţinută de celule Schwann
- impiedică demielinizarea şi disfuncţia hiperactivă a nervului
Studii histologice de microscopie electronică pe secţiuni din rădăcina trigeminală comprimată
au arătat: axoni demielinizaţi la locul compresiunii, ehapse între axoni, explicând dureri
lancinante la lumină sau la stimuli neaşteptaţi, arii de remielinizare uneori aberantă, ceea ce
face ca multipli axoni să fie înconjuraţi de o singură teacă de mielină. Din păcate există în
continuare 3 întrebări care nu şi-au găsit încă răspunsul în nevralgia trigeminală, legate de:
incidenţa compresiunii vasculare trigeminale la cei bolnavii asimptomatici, justificarea durerii
la bolnavii cu nevralgie trigeminală, fără compresiune vasculară demonstrabilă, ce reprezintă 414% din cazuri, precum şi justificarea durerilor lancinante drept cauză a unei compresiuni
vasculare cronice. Orice gest chirurgical va fi precedat de: investigaţii paraclinice obligatorii:
examinare otologică, audiometrie, potenţialele evocate auditive de trunchi cerebral, studii
neuroimagistice, îndeosebi explorarea prin RM cerebrală ce poate decela în 5% din cazuri tumori
(schwanom, tumoră epidermoidă, meningiom), chiste, anomalii osoase, scleroză multiplă.
İndicaţiile de decompresiune microvasculară trigeminală sunt:
- la bolnavul fără tare, cu stare generala bună, sub 65 ani
- după eşecul tratamentului medicamentos
- după eşecul tehnicilor percutane - situaţie în care eficacitatea metodei este redusă
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Rezultatele acestei tehnici (după Janetta pe 1204 cazuri): excelente iniţial - analgezie în 82%
din cazuri, după 1 an şi prima operaţie - analgezie în 75%, după a doua operaţie - analgezie în
80%, după 10 ani - analgezie în 64% după prima operaţie, 70% după a doua operaţie. La copii
şi la femei eficacitatea decompresiunii microvasculare este redusă faţă de adulţi, eşecuri iniţiale
2%, după 1 an 16% după prima operaţie, la 10 ani eşecuri în 32% din cazuri după prima
operaţie, respectiv 26% după a doua operaţie.
Complicaţiile tehnicii sunt:
- imediate: hipoacuzie severă 1,1%, pareză facială 0,9%, pareze tranzitorii de oculomotor 1,2%,
decese 0,7% prin infarcte cerebrale, hematoame supratentoriale, fistulă LCR, disestezii faciale
5%
- tardiv: reapariţia durerilor prin remielinizări aberante prin: alunecarea ramului arterial fixat,
secundar altor factori compresivi: venă trigeminală dispusă lateral, protuberanţă osoasă dispusă
lateral, granulom de teflon.
2. Stimularea trigeminală (3)(10) este tehnica chirurgicală care se adresează în funcţie de ţinta
aleasă de stimulare: ramurilor periferice ale nervului trigemen (dureri neuropate posttraumatice
persistente, dar şi după neurotomii, rezecţii ale nevroamelor, neuroliză), ganglionul Gasser
(algii faciale atipice, în dureri neuropate după intervenţii în vecinătatea sinusului maxilar, dureri
posttraumatice, în disestezii - şi nu anestezie dureroasă indusă iatrogen, după alte intervenţii
chirurgicale trigeminale), talamus - nucleul ventral postero-medial (dureri faciale refractare,
inclusiv anestezie dureroasă, dureri trigeminale postherpetice), cortexul motor (dureri
intratabile, dureri neuropate - anestezia dureroasă, posttraumatice, postherpetice)
3. Blocajul ramurilor trigeminale periferice (7)(10) desemnează tehnica de obţinere a
analgeziei prin injectarea unei substanţe neurolitice în nerv, alcoolul fiind desemnat de Sicard în
1918 drept cea mai bună soluţie pentru obţinerea neurolizei chimice, precum şi cu valoare
predictivă în determinarea utilităţii unei neurectomii. Dezavantajele metodei constau în:
analgezia, anestezia sunt temporare, în teritoriul afectat, precum şi diminuarea temporară a
forţei muşchilor masticatori
În nevralgia trigeminală se pot uzita în funcţie de indicaţii, de opţiunea bolnavului şi tehnici
chirurgicale lezionale:
1. Neurectomia trigeminală: tehnică lezională paleativă (7)(10) destinată ramurilor periferice
ale nervului trigemen în scopul obţinerii analgeziei, prin eliminarea aferenţelor nociceptive.
Avantajele metodei constau în: tehnică chirurgicală simplă, cu anestezie locală sau generală,
morbiditate redusă - utilă la persoane în vârstă, debile, ce nu pot tolera alte metode, nu induce
anestezie corneană - în algii oftalmice, în sindroame dureroase neuropate trigeminale, după
eşecul tratamentului medicamentos
Dezavantajele metodei: anestezie pe teritoriul dureros, reapariţia durerilor şi a sensibilităţii,
dacă nervul regenerează.
Neurectomiile se adresează nervilor: supraorbitar, infraorbitar, alveolar inferior. Rezultatele
neurectomiilor: anestezia în teritoriul dorit nu conferă întotdeauna şi analgezie; uneori se pot
constata dureri reziduale de intensitate redusă faţă de cele constatate preoperator, analgezia este
limitată în timp: 2-3 ani, maximum 5 ani, analgezia este discret mai durabilă în teritoriul
nervului lingual, probabil legată de regenerarea mai lentă a nervului.
2. Rizotomia retrogasseriană percutană cu glicerol (1)(7)(10) este metoda de obţinere a
analgeziei în teritoriul trigeminal prin administrare în cisterna trigeminală de glicerol. Metoda
are efect neurolitic distrugând atât axonii, cât şi mielina atât prin administrare topică, cât şi prin
injecţii intraneurale, produce deaferentare parţiala fibrele C nemielinizate, fibrele A-delta
subţiri şi A-beta mielinizate. Avantajele metodei sunt: uşor de efectuat, nu necesită testarea
sensibilităţii intraoperator, generează nivele crescute de analgezie, este mai bine tolerată.
Dezavantajele metodei: induce disestezii, precum şi cea mai ridicată rată de recidivă dintre
tehnicile percutane. İndicaţiile metodei: la bolnavi în vârstă (> 75 ani), cu algii predominent în
teritoriul oftalmic, la cei cu scleroza multiplă.
3

Rezultatele metodei: analgezia se instalează în primele 24-48 ore, la 90% din bolnavi,
recidivele apar la 50% din cazuri după 3 ani, la 90% din cazuri după 6 ani
Complicaţiile metodei: hipertensiune tranzitorie 20%, bradicardie tranzitorie sau hipotensiune
15%, anestezie corneană 1- 4%, hipoestezie la 50% din bolnavi, din care severă la 6% din
bolnavi, disestezii faciale în 10-15% din cazuri, anestezie dureroasă la 1,8% din bolnavi
3. Ganglioliza trigeminală percutană, prin termocoagulare cu radiofrecvenţă (7)(10)(15)(17)
este tehnica chirurgicală ce oferă: hipoalgezie intensă în teritoriul trigeminal afectat
interceptând selectiv prin termocoagulare fibrele trigeminale puţin mielinizate care mediază
durerea: A - delta şi C, prezervând fibrele A - alfa şi beta. Avantajele metodei: conferă
analgezie evitând anestezia pe teritoriul pentru care se efectuează, permite evitarea apariţiei
anesteziei dureroase, se poate repeta. Metoda se adresează: bolnavilor de peste 75 ani, cu riscuri
anestezice, celor care refuză gestul microchirurgical din fosa cerebrală posterioară, în algii
faciale asociate cu scleroza multiplă, în migrena în ciorchine. Rezultatele metodei constau în:
reducere imediată, dramatică a paroxismelor dureroase la 95%-100% din cazuri, reapariţia
durerilor, după primul an la 15-20% din bolnavi. Complicaţiile metodei constau în: atrofie a
muşchilor maseter, temporal, pterigoidian 10,5%; parestezii dureroase 5.2%, anestezie
dureroasă în 0,2%, paralizii oculare 0,5%, reflex cornean diminuat fără keratită 19,7%, reflex
cornean abolit cu cheratită 0,6%, rinoree 0,1%, lezarea structurilor vasculare sau neurale (III,
IV, VI ) la introducerea canulei
4. Microcompresiunea ganglionului Gasser şi a ramurilor trigeminale, cu balonaş introdus
percutan (7)(10)(15)(17) Avantajele metodei: ieftină, utilă îndeosebi pentru nevralgia
trigeminală pe ramul oftalmic, leziunea corneană este mult redusă faţă de alte metode ce
generează denervare; fără mortalitate; reduce inputul senzitiv neuronal, prin afectarea mielinei
fibrelor trigeminale ce mediază senzaţia de atingere uşoară, fără a interesa axonii. İndicaţiile
metodei: dureri pe ramul oftalmic - riscul de anestezie corneană este foarte redus când
presiunea este monitorizată, la bolnavi în vârstă, greu cooperanţi, dureri bilaterale - situaţie în
care tehnica operatorie se aplică spaţiat în timp, nevralgia trigeminală asociata cu scleroza
multiplă.
Rezultatele
metodei
93% analgezie imediată. Complicaţii: 75% bradicardie, impunând folosirea unui pacemaker
extern, 61% disestezii (moderate 80%, severe 6%, chiar anestezie dureroasă), 19% amiotrofii
minore de muşchi temporal şi maseter ipsilateral
5. Rezecţia ganglionului Gasser sau a ramurilor trigeminale (7)(10) este metoda chirurgicală
lezională, de interes istoric în prezent, din cauza complicaţiilor pe care le generează: keratită şi
ulceraţia corneană, amiotrofia muşchiului maseter, temporal şi pterigoidieni, anestezie
completă, ocazional paralizie facială. Rezultatele metodei: analgezie în 93%-95% Stookey, Peet
şi Schneider, 1% -1,6% mortalitate, 8% deficite motorii, 1% keratită permanentă, 29%
parestezii dureroase
6. Rizotomia retrogasseriană juxtapontin (1)(7)(9)(10) este tehnica introdusă de Dandy (1925),
pentru obţinerea selectivă a analgeziei cu conservarea sensibilităţii tactile pe teritoriile afectate
prin secţionarea, cât mai aproape de punte, a 2/3-1/2 din rădăcina senzitivă - partea caudolaterală adiacentă punţii pentru ramul maxilar, respectiv mandibular.
Avantajele metodei: secţionarea numai a fibrelor ce mediază durerea, risc redus de lezare a
rădăcinii motorii a nervului, îndepărtarea posibilă a unei compresiuni vasculare: anse vase
ectatice ce comprimă şi distorsionează nervul în vecinătatea punţii, evită riscul de paralizie
facială prin interceptarea nervilor mare şi mic pietros
İndicaţiile actuale ale metodei: la bolnavi cu nevralgie trigeminală la care investigaţiile paraclinice
sunt negative sau după o decompresiune microvasculară la care explorarea este echivocă, la bolnavi
cu nevralgie trigeminală şi afecţiuni neurodegenerative (exemplu: scleroza multiplă)
7. Tractotomia trigeminală bulbară (7)(10) este tehnica chirurgicală lezională, de interceptare a
axonilor tractului trigeminal descendent, înainte de pătrunderea lor în nucleus caudalis, fără a
afecta sensibilitatea feţei, utila in 90-100% din cazuri. Complicaţii posibile: ataxie - prin lezarea
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tractului spino-cerebelos, tulburări de echilibru, analgezie controlaterală, disfagie (secundar
lezării nucleului ambiguu).
8. Tractotomia-nucleotomia trigeminală ghidată CT (7)(10)constituie tehnica de distrucţie a
tractului trigeminal descendent + nucleus caudalis în bulb pentru analgezie în dureri craniofaciale (disestezice, neurogene sau prin deaferentare) pe teritoriul trigeminal, dar şi a nervilor
cranieni: VII, IX, X. İndicaţiile metodei sunt: dureri trigeminale bilaterale, la bolnavi în vârstă
sau cu tare medicale ce constituie o contraindicaţie de anestezie generală, după eşecul
rizotomiei trigeminale percutane prin radiofrecvenţă, dureri prin deaferentare, distestezii,
sechele disestezice după operaţii pe nervul trigemen, dureri neoplazice, nevralgii de
glosofaringian, vag, în nevragia geniculată, nevralgii cranio-faciale, nevralgie postherpetică,
anestezie dureroasă, înainte de operaţia DREZ (mai riscantă şi invazivă), neuropatie
posttraumatică. Rezultatele metodei: 85-100% din cazuri rezultate foarte bune cu analgezie
imediată la neoplazici. Complicaţiile metodei: ataxie temporară prin afectarea tractului spinocerebelos, hipoalgezie controlaterală prin lezarea tractului spinotalamic lateral.
9. Operaţia DREZ - nucleus caudalis (2)(5)(7)(10)(16) reprezintă tehnica chirurgicală pentru
obţinerea de analgezie fără anestezie prin realizarea de multiple leziuni cu radiofrecvenţă în
partea inferioară a nucleului trigeminal spinal sau nucleus caudalis. İndicaţiile în DREZ-otomia
nucleus caudalis: dureri uni sau bilaterale, îndeosebi în teritoriul oftalmic, la bolnavi cu
nevralgii trigeminale "în fază terminală“, nevralgia postherpetică, dureri faciale atipice,
anestezie dureroasă, sindroame dureroase prin deaferentare faciala post-traumatic, în migrenă,
cefaleea "în ciorchine", la neoplazici indicaţiile sunt limitate, întrucât o parte din dureri au o
componentă nociceptivă. Rezultate metodei: excelente în 48% - 67% (posibil de ameliorat prin
înlocuirea leziunii efectuate prin radiofrecvenţă cu neurotoxine, de exemplu microinfuzie cu acid
renaic). Complicaţii: ataxie în 33% - 50%, anestezie dureroasă, disestezii dureroase foarte rar.
10. Tratamentul radiochirurgical în nevralgia trigeminală (7)(10)(11)(14) constituie o metodă
lezională, eficientă (analgezie în peste 80% din cazuri), minim invazivă, morbiditate redusă,
folosind Gamma knife, Cyberknife, LINAC. İndicaţiile metodei sunt: nevralgii trigeminale
esenţiale sau atipice, interesând unul sau mai multe ramuri ale trigemenului, unilateral, după
eşecul tratamentelor farmacologice şi chirurgicale, îndeosebi la bolnavi în vârstă; dar şi la tineri
> 32 ani, la taraţi, nevralgie trigeminală secundară (tumori, scleroza multiplă), algii faciale
atipice. Rezultatele metodei: la 86-95% din bolnavi analgezie, după un interval de timp (între
24 ore - 8 luni, în medie 2-4 săptămâni), cu recurenţa durerii după tratamentul radiochirurgical
în 7% din cazuri; eficacitatea tratamentului radiochirurgical în nevralgia de trigemen este
condiţionata de precizia identificării nervului trigemen şi acurateţea ţintirii radiochirurgicale
(chiar folosirea a două izocentre în loc de unul).
Pentru obtinerea unui rezultat cât mai bun, apreciez că gesturile neurochirurgicale în nevralgia
trigeminală trebuie ierarhizate după următorul algoritm de diagnostic şi tratament în nevralgia
trigeminală. (2)(7)(10)(13)(14)
1.Anamneză, examen neurologic, investigaţii paraclinice: RM, CT cu contrast, angiografie vertebrală
2.Scopul gestului chirurgical: analgezie, fără disestezii, fără mortalitate, cu minimă morbiditate,
asigură calitatea vieţii
- Nevralgie trigeminală secundară: explorarea unghiului pontocerebelos + îndepărtarea
factorilor compresivi. Alternative: rizotomie retrogaseriană, rizoliză percutană prin
termocoagulare, tratament radiochirurgical (scleroză multiplă, tumori, nevralgie postherpetică,
chiste, etc.)
- Nevralgie trigeminală esenţială în funcţie de vârsta bolnavului, după eşecul tratamentului
medicamentos, opţiunea bolnavului, preferinţa chirurgului, costul tratamentului în ordinea priorităţilor:
< 65 ani, scopul operaţiei: analgezie fără disestezii, la bolnavi fără tare, cu nevralgie pe ram oftalmic
sau pe toate cele trei ramuri; dar cu potenţiale riscuri operatorii - decompresiune microvasculară
< 65 ani, scopul operaţiei: analgezie cu disestezii minore, dar cu riscuri minime operatorii rizoliză selectivă percutană prin termocoagulare
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¾65 ani, bolnavi necooperanţi, cu riscuri anestezice, care refuză gestul chirurgical din fosa
posterioară:1.neurectomii periferice, alcoolizare, 2.nevralgie ram oftalmic – rizotomie
retrogaseriană percutană cu glicerol, tractotomie-nucleotomie trigeminală ghidată CT,
microcompresiune cu balonaş percutan (aceasta tehnică impune anestezie generală !),
3.nevralgie ram maxilar şi mandibular – termocoagulare cu radiofrecvenţă, microcompresiune
cu balonaş percutan, tratament radiochirurgical.
Dacă durerile trigeminale persistă postoperator tehnicile sugerate sunt- decompresiune
microvasculară, tratament radiochirurgical, îndeosebi la bolnavi în vârstă, taraţi rizotomie
trigeminală juxtapontină, tractotomie-nucleotomie trigeminală ghidată CT, Drez-otomia
nucleus caudalis (îndeosebi în dureri uni sau bilaterale, în teritoriul oftalmic), în caz de
anestezie dureroasă postoperatorie: -stimulare percutană sau chirurgicală a ganglionului
Gasser în disestezii dureroase după intervenţii chirurgicale trigeminale, -stimulare talamus
(nucleul ventral postero-medial) şi cortex motor: în dureri trigeminale postherpetice, anestezie
dureroasă postoperatorie
Nevralgia geniculată (6)(7)(10) poate fii: esenţială (otalgie + prosopalgie, zona triger pe
partea posterioară a conductului auditiv extern), respectiv secundară: traumatisme, compresiuni
vasculare, supuraţii, sindrom Ramsey-Hunt. Tratamentul în nevralgia geniculată este:
medicamentos: Carbamazepină, Dilantin, Baclofen, Acid valproic, respectiv chirurgical:
rizotomia nervului intermedius + decompresiune microvasculară ce conferă analgezie în 72% 84% din cazuri.
Nevralgia de glosofaringian (6)(7)(10)(13)(14) se manifestă prin: algii paroxistice,
unilaterale, frecvent în stânga, localizate în conductul auditiv extern, amigdală, baza limbii,
unghiul mandibulei; declanşată de deglutiţie, tuse, fonaţie. A fost descrisă îndeosebi la persoane
în vârstă, este rar întâlnită. Nevralgia de glosofaringian poate fii: esenţială sau secundară prin:
amigdalite, otite, cancer ORL, tumori în fosa cerebrală posterioară, etc. Tratamentul chirurgical
în nevralgia de glosofaringian esenţială constă în: decompresiunea microvasculară a
rădăcinilor IX şi X la nivelul entry zone în trunchiul cerebral, secţiunea rădăcinilor
glosofaringianului şi a rădăcinilor vagale în 1/3 superioară, tractotomia bulbară 1957 Kunc efectuarea unei incizii în bulb la 12 mm inferior de obex, interceptând tractul solitar, rizotomia
glosofaringiană percutană prin radiofrecvenţă. Tratamentul în nevralgia de glosofaringian
secundară impune rezolvarea proceselor expansive intracraniene şi cervicale.
Nevralgia de ganglion sfenopalatin - Sluder (7)(10): durerea apare pe aripa nasului, fata
interna a orbitei, mastoida, rinoree, lacrimare omolateral. Tratamentul nevralgiei de ganglion
sfenopalatin este:
- medicamentos, folosind: Carbamazepină, Fenitoin, Gabapentin
- blocaj chimic cu alcool al ganglionului sfenopalatin, folosind un ac cu vârful angulat la 900
introdus în orificiul mare palatin şi în canalul pterigopalatin.
- termocoagulare percutană prin radiofrecvenţă, ca şi ganglionectomia chirurgicală induce
analgezie pentru o perioadă limitată de săptămâni sau luni
- tratament radiochirurgical cu gamma knife (Pollok, Kondziolka) folosind o doză de 90 Gy, cu
un singur izocentru de 8 mm spre ganglionul sfenopalatin din fosa pterigopalatină.
Nevralgia vidiană (7)(10) are următorul tratament: blocaj chimic cu alcool al
ganglionului sfenopalatin, termocoagulare percutană prin radiofrecvenţă. tratament
radiochirurgical cu gamma knife (vezi nevralgia de ganglion sfenopalatin).
Nevralgie de nerv laringeu superior (7)(10) ce consta în algii în gât, regiunea
submandibulară si/sau ureche la deglutiţie, întoarcerea capului. Apare cel mai des secundar unei
leziuni locale: ulcer de contact, adenopatie inflamatorie, diverticul al peretelui faringian lateral.
Soluţia terapeutică constă în secţionarea nervului laringeu superior.
Sindromul “gurii arzânde” (12) se exprimă prin: arsură zilnică, intrabucală, limitată la
limbă (glosodinie), uneori xerostomie, parestezii, alterarea gustului, fără cauză locală sau
sistemică, iar mucoasa bucală este normală.
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Nevralgia nazociliară (Charlin) (7)(9) apare in teritoriul ganglionului ciliar, al nervului
nasal, se manifestă prin: dureri lancinante, cu caracter de înţepătură la atingerea părţii externe a
unei narine, ochi, cu iradiere în regiunea frontală mediană, hiperemie conjunctivala, sindrom
Claude Bernard Horner. Soluţiile terapeutice constau în: secţionarea nervului nazociliar,
aplicare de cocaină în narină, pe partea afectată.
Cefaleea la compresia externa (12) constă în: algii nepulsatile la presiune pe frunte şi scalp
Cefalee prin stimulare la rece (12)
Migrena oftalmoplegică (12): cefalee cu caracteristici de migrenă, asociate cu pareza
unuia sau mai multor nervi oculomotori în 4 zile de la debutul cefaleei, fără leziuni
intracraniene dovedite.
Sindromul Tolosa-Hunt (7)(12): durere orbitală asociata cu paralizia unuia sau mai
multor nervi oculomotori, se remite spontan, are tendinţa la recidivă. Corticoterapia poate fii
benefică.
Sindromul Raeder (paratrigeminal)(7)(12): asociază algii în teritoriul nervului oftalmic,
manifestări simpatice (mioză, sindrom Claude Bernard Horner), paralizie de abducens; însoţind
de obicei leziuni vasculare tumorale de apex temporal.
Algii faciale idiopatice persistente (termen vechi: atipice)(13-15)(17) se referă la dureri
neuropate prin lezarea traumatică a ramurilor periferice a nervului trigemen: după o intervenţie
chirurgicală, leziune a feţei, dinţiilor, gingiilor), la tinere, uni sau bilateral, nu au o cauză
precisă, sunt persistente, profunde, imprecis localizate - predomină în regiunea plicii nazolabiale, bărbie cu iradiere maxilar superior, mandibulă, gât; depăşesc teritoriul trigeminal
interesând urechea, partea superioară a gâtului, regiunea occipitală, rar intervale libere;
intermitent paroxisme dureroase cu aspect de "şoc electric", zonele triger se pot găsi sau nu în
teritoriul dureros, neurologic: normal, uneori hipoestezie în teritoriul trigeminal, cu senzaţie de
arsură, investigaţii normale, inclusiv examenele BMF şi ORL Tratamentul este medicamentos de obicei un există răspuns la carbamazepină, chirurgical: nesatisfăcător, poate genera dureri
prin deaferentare sau anestezie dureroasă.
Durerile faciale maligne (2)(4)(16): manifestări dureroase locale sau referite, generate
de tumorile maligne ale capului şi gâtului prin: stimularea terminaţiilor nervoase din mucoasă şi
submucoasă: durere superficială, locală, cu senzaţie de
arsură (de exemplu: carcinoamele cu
celule scuamoase), compresiunea sau invazia nervilor senzitivi, ulceraţii, infecţii, edem local,
invazia osoasă prin: stimularea aferenţelor nociceptive din periost, invazia bacteriană secundară
cu osteomielită secundară, tratamentul oncologic efectuat (complicaţie sau sechelă): rezecţia
radicală a neoplasmelor capului şi gâtului implică rezecţia nervilor ce pot genera nevroame
dureroase, secundar mucozitei induse de chimoterapie şi/sau de radioterapie, erupţia herpetică
ce apare în teritoriul interesat tumoral. Tratamentul este oncologic primar al tumorii prin gest
chirurgical, radioterapie - utilă în tumorile radiosensibile: carcinoame nediferenţiate ale
amigdalelor, nazofaringelui, ale sinusurilor paranazale, tumori ulcerate ale limbii şi gurii,
chimoterapie, opioizi administraţi intraventricular: la bolnavi neoplazici în stări terminale, cu
dureri mediane sau difuze, la care terapia orală cu narcotice a eşuat, tratamentul chirurgical
implică: stimularea ganglionului Gasser, tractotomie trigeminală Sjöquist, tractotomie, leziuni
DREZ în nucleul caudalis, nucleotomie percutană trigeminală, stimulare cerebrala profundă.
Algii vasculo-faciale sau “cluster headache”(12): frecvent la tineri 20-40 ani, predomină
la sex masculin, dureri frecvent unilaterale, intense, în salve, cu caracter de presiune sau arsură:
orbito-faciale, peri si retroorbitar, tâmplă, malar, nas, iradiere spre gât şi umăr unilateral,
durează 15-180 min, saptămâni-luni separate de intervale libere, hiperemie conjunctivală,
lăcrimare, edemul pleoapei, congestie nazală, rinoree, sindrom Claude Bernard Horner la 2/3
din bolnavi cu mioză, discretă ptoză, factor declanşator: alcool, derivaţi nitrici, histamină;
compresiunea arterei temporale atenuează durerea. Se descrie o formă episodică la 90% din
bolnavi: perioade dureroase primăvara-toamna, cu remisiuni peste 1 luna, forma cronică, doar
la 10-15% din cazuri, rar asociere cu nevralgia trigeminală. Tratamentul constă în: sumatriptan
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inj.s.c.(Imiject) eficace la 95% în 10 minute, nazal (Imigrane spray) eficace la 47% din bolnavi
in 30 minute, oxigenoterapie: 6-7 l/min 15 min, anestezie locala cu lidocaină, capsaicină, AINS
şi aspirină, verapamil (Isoptine) 240-1200 mg/zi, metisergid (Desemil), litiu (Neurolitium),
corticoizi, antiepileptice.
Hemicranie paroxistică (12): crize dureroase, unilaterale, orbitare si/sau supraorbitare,
durată scurtă 2-30 minute, apar frecvent 5-40 accese/zi, lacrimare, rinoree, uneori mioză, edem
palpebral, hipersudoraţia frunţii şi a fetei, cedează la Indometacină (100-150 mg/zi).
Sindromul SUNCT (Short Lasting Unilateral Neuralgiform Headache with Conjunctival
Injection and Tearing)(12): crize periorbitare, temporale, unilaterale, scurte: 5-240 secunde,
urmate de lăcrimare, frecvente 3-200 ori/zi, apar rar, predominent la bărbaţi, diurne, evoluţie
variabilă, tratamentul: lamotrigine, gabapentin, topiramat.
Algii faciale prin interesarea rădăcinii C3 sunt rare (10): dureri retroorbitare,
retroauriculare şi spre unghiul mandibulei, generate de rotirea capului la bolnavi cu
cervicartroză, impresiune bazilară, meningioam, neurinom cervical. Se poate însoţi de parestezii
sau de fenomene cauzalgice şi simpatice - sindromul de “ureche roşie”.
Sindromul Costen, sinonim ADAM (algodisfuncţia aparatului masticator) reuneşte algii
musculare regrupate sub termenul de sindrom miofascial şi interesări articulare. Sindromul
miofascial (Travel si Simons): mialgii interesând muşchii pterigoidian lateral, maseter,
temporal, dar şi trapez, sternocleidomastoidian ce pot apare la bolnavi stresaţi, depresivi, legate
de tulburări de ocluzie dentară (edentaţie parţială, dismorfie facială). Algiile generate de
masticaţie, vorbit apar în condil, iradiază în orbită, temporal, hemicraniu. Examenul clinic BMF
poate evidenţia luxaţii, blocaje articulare; iar artrografia permite vizualizarea leziunilor.
Tratamentul include: antalgice, anxiolitice, antidepresive, măsuri ortodontice, uzitarea
protezelor, fizioterapie, neurostimulare transcutanată, psihoterapie, relaxare, biofeedback.
În concluzie, algiile cranio-faciale sunt frecvente, caracterele durerii, examenul clinic clinic
şi paraclinic sunt esenţiale pentru susţinerea diagnosticului şi a tratamentului corespunzător.
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Conform celei de a 2-a Clasificării Internaţionale a Cefaleelor (ICHD-II), elaboratǎ
în 2003 de cǎtre Societatea Internaţională de a Cefalee, nevralgiile craniene sunt cuprinse în
grupa 13, aparţine cefaleelor atribuite.
Tabel 1 – Nevralgii craniene (ICHD-II)
13.
13.1
13.1.1
13.1.2

[G44.847, G44.848
sau G44.85]
[G44.847]
[G44.847]
[G44.847]

13.2
13.2.1

[G44.847]
[G44.847]

13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
13.8
13.9
13.10
13.11
13.11.1
13.11.2
13.12

[G44.847]
[G44.847]
[G44.847]
[G44.847]
[G44.847]
[G44.847]
[G44.851]
[G44.801]
[G44.802]
[G44.8020]
[G44.8021]
[G44.848]

13.13
13.14
13.15
13.15.1
13.15.2
13.16
13.17

[G44.848]
[G44.848]
[G44.881, G44.847]
[G44.881]
[G44.847]
[G44.850]
[G43.80]

Nevralgii craniene şi cauzele centrale ale durerii faciale
Nevralgia trigeminală
Nevralgia trigeminală clasică [G50.00]
Nevralgia trigeminală simptomatică [G53.80] + [cod pentru a specifica
etiologia]
Nevralgia glosofaringiană
Nevralgia glosofaringiană clasică [G52.10]
Nevralgia glosofarigiană simptomatică [G53.830] + [cod pentru a specifica
etiologia]
Nevralgia nervului intermediar [G51.80]
Nevralgia nervului laringian superior [G52.20]
Nevralgia nasociliară [G52.80]
Nevralgia supraorbitală [G52.80]
Alte nevralgii ale ramurilor terminale [G52.80]
Nevralgia occipitală [G52.80]
Sindromul gât-limbă
Cefaleea de compresie externă
Cefaleea la stimuli reci
Cefaleea atribuită aplicării externe a unui stimul rece
Cefaleea atribuită ingestiei sau inhalării unui stimul rece
Durerea constantă cauzată de compresia, iritarea sau distorsiunea nervilor
cranieni sau rădăcinilor nervoase superioare prin leziuni structurale [G53.8] +
[cod pentru a specifica etiologia]
Nevrita optică [H46]
Neuropatia oculomotorie diabetică [E10-E14]
Cefaleea sau durerea facială atribuită herpesului zoster
Cefalee sau durere facială atribuită herpesului zoster acut [B02.2]
Nevralgia post herpetică [B02.2]
Sindromul Tolosa-Hunt
“Migrena” oftalmoplegică

NEVRALGIA TRIGEMINALA
Cea mai frecventă formă de nevralgie craniană o reprezintă nevralgia trigeminală care
are o incidenţă de 4,3 persoane la 100.000 locuitori pe an, cu un raport pe sexe de 3:2 în
favoarea sexului feminin.
Incidenţa nevralgiei trigeminale este mai ridicată la vârstnici. Nevralgia trigeminală este
cel mai frecvent sindrom nevralgic al vârstnicului, având un peak al incidenţei de 155 cazuri la
un milion de locuitori, cu un raport pe sexe de 3:2 în favoarea sexului feminin.

9

Vârsta medie la debutul nevralgiei trigeminale idiopatice este de 52-58 ani, iar pentru
formele simptomatice (determinate de traumatisme, cauze vasculare, neoplazii, demielinizare)
debutul apare la 30-35 ani.

¾Nevralgia trigeminală clasică (primară) se caracterizează prin salve de paroxisme
dureroase deosebit de intense, (care îl fac pe pacient să grimaseze –“tic dureros”) pe ramura
maxilară şi/sau mandibulară a trigemenului (rareori apare pe traiectul oftalmicului). Durerea
poate precipita spasmul muşchilor faciali, îl face pe pacient să grimaseze – motiv pentru care
este denumită şi “tic dureros”.
Durerea are caracter de şoc electric, cu durată de câteva secunde, cu debut şi sfârşit
brusc şi este precipitată de un stimul senzitiv banal ipsilateral aplicat la nivelul zonelor “trigger”
de la nivelul tegumentului, mucoaselor sau dinţilor.
Nevralgia trigeminală este tipic unilaterală, dar poate fi bilaterală la 4 % din pacienţi.
Nevralgia trigeminală clasică apare după vârsta de 40 ani şi nu este asociată cu afectarea
senzitivă sau motorie în teritoriul trigemenului.
Nevralgia trigeminală clasică – criterii de diagnostic (ICHD-II):
A.
Atacuri paroxistice de durere cu durata de la fracţiuni de secundă până la 2 minute,
afectând una sau mai multe ramuri ale nervului trigemen şi care corespunde criteriilor B şi C
B.
Durerea are cel puţin una din următoarele caracteristici:
1. intensă, ascuţită, superficială sau de “împunsǎturǎ”
2. precipitată de ariile trigger sau de factorii trigger
C.
Atacurile sunt stereoptipe la fiecare individ
D.
Nu există deficit neurologic evident clinic
E.
Nu sunt atribuite altor afecţiuni
Creşterea frecvenţei explorării fosei posterioare prin imagisticǎ prin rezonanţǎ magneticǎ
(IRM) a demonstrat că la mulţi pacienţi există o compresiune pe ramura trigeminală datorită vaselor
aberante sau sinuoase sinuoase - mici ramuri desprinse din artera bazilară (Janetta). Această
compresiune determină demielinizare părţii proximale a rădăcinii trigeminale.
La vârstnici apare în special această formă de nevralgie trigeminală clasică determinată
de compresia ganglionului Gasser de către o arteră tortuoasă aterosclerotică (de obicei artera
cerebeloasă postero-inferioară) - evidenţiată prin IRM şi care determină demielinizare focală
Termenul de nevralgie clasică este preferat celui de primară, la pacienţii la care
anamneza este tipică de nevralgie primară, dar la care a fost descoperită pe parcurs sursa
vasculară a compresiei.
Termenul de nevralgie secundară poate fi rezervat pentru cazurile la care este
demonstrat neurinom sau altă leziune similară.
¾Nevralgia trigeminală simptomatică (secundară) se datorează unei leziuni structurale a
ganglionului Gasser şi se însoţeşte de tulburări de sensibilitate în teritoriul de distribuţie al
trigemenului, de deficitul motor sau atrofia muşchilor masticatori şi de afectarea altor nervi
cranieni adiacenţi.
Durerea nu se deosebeşte de nevralgia trigeminală primară, dar este cauzată de leziuni
structurale demonstrate, altele decât compresia vasculară.
La tineri apariţia nevralgiei trigeminale poate fi expresia sclerozei multiple, cu prezenţa
unei plăci de demielinizare la zona de intrare a rădăcinii trigeminale.
Durerea nu intersectează nici o dată partea opusă, dar poate fi în unele cazuri bilaterală
şi în această condiţie trebuie căutată o cauză centrală (scleroza multiplă).
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Demielinizarea determină hiperexcitabilitate axonală cu transmitere efaptică la nivelul axonilor
lezaţi învecinaţi. Descărcările sincrone ale neuronilor hiperexcitabili, activate de stimuli uşori
recrutează fibrele adiacente care transmit stimulii nociceptivi, provocând durere intensă.
Nevralgia simptomatică poate fi produsă de tumori de la nivelul unghiului pontocerebelos: neurinom de acustic, de trigemen, meningiom, chist epidermoid.
Nevralgia trigeminală simptomatică – criterii de diagnostic (ICHD-II):
A. Atacuri paroxistice de durere cu durata de la fracţiuni de secundă până la 2 minute - cu sau
fără durere între paroxisme - afectând una sau mai multe ramuri ale nervului trigemen şi care
corespunde criteriilor B şi C
B. Durerea are cel puţin una din următoarele caracteristici:
1. intensă, ascuţită, superficială sau de împungere
2. precipitată de ariile trigger sau de factorii trigger
C. Atacurile sunt stereoptipe la fiecare individ
D. O leziune cauzală, alta decât compresia vasculară, a fost demonstrată prin investigaţii
speciale şi/ sau explorarea fosei posterioare
Diagnosticul de nevralgie de trigemen se stabileşte pe baze clinice. Examenul obiectiv
poate evidenţia punctele “trigger” şi hipoestezie pe una din ramurile trigemenului care să
semnaleze o nevralgie secundară. Evaluarea imagistică trebuie să includă IRM cu o atenţie
sporită acordată unghiului ponto-cerebelos şi foramenului de ieşire a nervului trigemen din
craniu.
Etiologia nevralgiei de trigemen variază cu vârsta. Atunci când debutează la 20 –30
de ani, cele mai frecvente cauze sunt reprezentate de demielinizare (scleroză multiplă),
compresia rădăcinii nervului trigemen la intrarea în craniu prin foramen (mielom, carcinom
metastatic al sfenoidului), procese expansive tumorale intracraniene (meningiom, neurinom de
acustic, colesteatom, chordom), anevrisme (în special de arteră bazilară) şi alte anomalii
vasculare.
La vârstnici, nevralgia trigeminală este rezultatul compresiei vasculare a nervului
trigemen datorită buclelor arteriale anormale situate în apropierea zonei de intrare a rădăcinii.
Compresia vasculară determină demielinizare şi activitatea neuronală aberantă care poate
produce sensibilizarea nucleului caudal al trigemenului.
Tabel 2 - Cauze de nevralgie trigeminală
a.

b.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asociată cu hipoestezie facială
anevrism intracranian
arterită cu celule gigante
tumori cerebrale
neoplasme dentale mandibulare
neoplazii craniene
Sensibilitate normală a feţei
nevralgie trigeminală idiopatică (datorită compresiei vasculare)
scleroză multiplă
patologie dentară
proceduri dentare
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A)
B)

TRATAMENTUL NEVRALGIEI DE TRIGEMEN
Tratament medicamentos
Tratament chirurgical

A) Tratament medicamentos
In absenţa unei leziuni structurale se iniţiază tratamentul medicamentos. Nevralgia
trigeminală clasică răspunde de obicei la farmacoterapie. In cazul celei secundare trebuie tratată
şi cauza subiacentă.
Tratamentul medical utilizează medicaţie anticonvulsivantă:
•
carbamazepină (300 mg/zi până la 1500-200 mg/zi),
•
fenitoin (300 – 400 mg/zi),
•
lamotrigină (25 mg/zi până la 300-600 mg/zi),
•
gabapentin (900 mg/zi, până la 2400-3600 mg/zi),
•
clonazepam (1,5 mg/zi, până la 6-8 mg/zi),
•
valproat de sodiu (500 mg, până la 1500-200 mg/zi).
Alt medicament anticonvulsivante folosit în tratamentul nevralgiei de trigemen este
oxcarbazepina şi există un studiu pilot şi pentru topiramat.
Baclofenul (15 mg/zi, până la 80 mg/zi) este util la cei care nu suportă carbamazepina
sau ca adjuvant la unul dintre anticonvulsivante.
Tabel 3 - Medicaţie folosită în nevralgia de trigemen
Medicament
Carbamazepină

Doza
început
300 mg/zi

de

Doza
de
menţinere
1500-2000 mg/zi

Fenitoină

300 mg/zi

300–400 mg/zi

Lamotrigină

25 mg/zi

300-600 mg/zi

Gabapentin
Valproat
de
sodiu
Clonazepam
Baclofen

900 mg/zi
500 mg/zi

2400-3600 mg/zi
1500-200 mg/zi

1,5 mg/zi
15 mg/zi

6-8 mg/zi
80 mg/zi

Precauţii
pretratament
Hematologie,
electroliţi, ECG
Hematologie, ECG
Funcţia renală şi
hepatică
Funcţia renală
Hematologie, funcţie
hepatică
-

Efecte adverse
Sedare,
hiponatremie,
leucopenie
Hirsutism,
hipertrofie
gingivală
Rash
Sedare
Creştere în greutate,
alopecie, greaţă
Sedare
Sedare

b) Tratament chirurgical:
Dacă medicaţia nu reuşeşte să realizeze controlul adecvat al simptomelor trebuie luate în
considerare procedurile chirurgicale. Procedeele chirurgicale vizează :
a)
proceduri neurolitice percutanate – injectarea ganglionului Gasser
b)
termocoagularea prin radiofrecvenţă,
c)
decompresiunea microvasculară a fosei posterioare
d)
alte procedee chirurgicale.
a)
Se pot folosi injecţii la nivelul ganglionului Gasser (în cavul Meckel) cu alcool sau
glicerol, cu cât injectarea e mai proximală rezultatele pe termen lung fiind mai bune.
Injecţiile retrogasseriene cu glicerol pot produce hipoestezie facială, disestezii dureroase
şi rareori anestezie dureroasă. Timpul mediu de recurenţă variază intre 6 şi 47 luni.
b)
Ganglioliza prin radiofrecvenţă produce ameliorarea durerii în 82-100% din pacienţi
cu o rată a recurenţei de 9-28%. Complicaţii majore sunt rare, dar la 70 % din pacienţi dispare
reflexul cornean şi la jumătate dintre pacienţi apare deficit muscular al maseterilor care se
ameliorează în 3-6 luni. De asemenea, pot apărea parestezii la 10 % dintre pacienţi, dar
anestezia dureroasă este rară.
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Rizotomia selectivă termală prin radiofrecventă a rădăcinilor trigemenului se poate
efectua percutanat cu anestezie locală împreună cu injectarea unui barbituric cu durată scurtă de
acţiune. Distrucţia selectivă a fibrelor durerii cu păstrarea fibrelor responsabile de sensibilitatea
tactilă reduce posibilitatea de apariţie a anesteziei corneene cu abraziune consecutivă şi a
anesteziei dureroase.
c)
Procedeul Janetta (decompresia microchirurgicală) efectuată prin craniotomie
occiptală îndepărtează vasele sangvine aberante situate în proximitatea rădăcinii trigeminale şi
le repoziţionează pentru a evita încrucişarea acestora cu fibrele nervoase.
Beneficiile pe termen lung au fost raportate la 80 % dintre pacienţi, cu rate de recurenţă
de 1-6%. Mortalitatea chirurgicală este de 1% şi morbiditatea serioasă de 7%.
Datorită ratelor crescute de morbiditate trebuie început cu proceduri mai puţin invazive
precum injectările percutanate cu glicerol şi rizotomia prin radiofrecvenţă, iar decompresiunea
microvasculară trebuie privită ca o procedură de rezervă în cazul pacienţilor refractari la tratament.
d)
Alte procedee de distrucţie a fibrelor durerii din nervul trigemen se referă la
criochirurgie şi inflaţia unui balon în cavul Meckel.
ALTE NEVRALGII CRANIENE
Alte nevralgii craniene clasificate sunt: nevralgia glosofaringiană (clasică şi
simptomatică), nevralgia nazociliară, supraorbitală, alte nevralgii ale ramurilor trigeminale,
nevralgia occipitală, sindromul gât-limbă.
► nevralgia glosofaringiană clasică sau simptomatică (cu durere la nivelul
faringelui, în regiunea tonsilară, în partea posterioară a limbii, la nivelul laringelui, determinată
de deglutiţie, masticaţie, vorbire, râs, tuse),
Nevralgia glosofaringiană clasică – criterii de diagnostic (ICHD-II):
A. Atacuri paroxistice de durere facială care durează de la o fracţiune de secundă până la 2
minute şi corespund criteriilor B şi C
B. Durerea are următoarele caracteristici:
1. localizare unilaterală
2. distribuţie în partea posterioară a limbii, fosa nazală, faringe sau sub unghiul
mandibulei şi/sau în ureche
3. ascuţită, de înţepare şi severă
4. precipitată de deglutiţie, masticaţie, tuse , vorbire şi/ sau căscat
C. Atacurile sunt stereotipe la fiecare pacient
D. Nu există deficit neurologic clinic evident
E. Nu este atribuită altor afecţiuni
Nevralgia glosofaringiană simptomatică – criterii de diagnostic (ICHD-II):
A.
Atacuri paroxistice de durere facială care durează de la o fracţiune de secundă până la 2
minute - cu sau fără persistenţa durerii între paroxisme - şi care corespund criteriilor B şi C
B.
Durerea are următoarele caracteristici:
1. localizare unilaterală
2. distribuţie în partea posterioară a limbii, fosa nazală, faringe sau sub unghiul
mandibulei şi/sau în ureche
3. ascuţită, de înţepare şi severă
4. precipitată de deglutiţie, masticaţie, tuse , vorbire şi/ sau căscat
C.
Atacurile sunt stereotipe la fiecare pacient
D.
A fost demonstrată o leziune cauzală prin investigaţii speciale şi/sau chirurgical.
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► nevralgia de nerv intermediar – este o afecţiune rară, caracterizată prin paroxisme
scurte de durere simţită în profunzimea canalului auditiv. Uneori durerea se însoţeşte tulburări
de lacrimaţie, de salivaţie şi/sau gust. Frecvent se asociază cu infecţia zosteriană.
Nevralgia nervului intermediar – criterii de diagnostic (ICHD-II):
A.
Paroxisme de durere cu apariţie intermitentă, cu durata de secunde sau minute,
simţită în profunzimea urechii
B.
Prezenţa zonei trigger în peretele posterior al canalului auditiv
C.
Nu este atribuită altor afecţiuni.
► nevralgia de nerv larigian superior – se manifestă prin durere severă în partea
laterală gâtului, în regiunea submandibulară şi sub ureche, durere la nivelul cartilajului tiroid şi
osului hioid uni/bilateral declanşată de tuse, căscat, vorbit, strigăt, strănut; deglutiţie sau
întoarcerea capului.
Nevralgia laringiană superioară – criterii de diagnostic (ICHD-II):
A. Paroxisme de durere cu durata de secunde sau minute, simţite în gât, regiunea
submandibulară şi/sau sub ureche şi care corespund criteriilor B-D
B. Paroxismele sunt declanşate de deglutiţie, încordarea vocii sau întoarcerea capului.
C. Un punct trigger este situat în partea laterală a gâtului, deasupra membranei hipotiroidiene
D. Starea este ameliorată de anestezie locală şi tratată prin secţionarea nervului laringian superior
E. Nu este atribuită altor cauze.
► nevralgia nasociliară (termen utilizat anterior: nevralgia Charlin) – este o situaţie
rară în care atingerea părţii externe a unei narine cauzează o durere lancinantă ce iradiază în
regiunea frontală mediană.
Nevralgia nazociliară – criterii de diagnostic (ICHD-II):
A. Durere cu caracter de înţepătură cu durata de la secunde până la ore, situată într-o parte a
nasului, cu iradiere în sus spre regiunea frontală mediană
B. Durerea este precipitată de atingerea părţii laterală a narinei unilaterale
C. Durerea este suprimată de blocarea sau secţionarea nervului nazociliar sau de aplicarea de
cocaină în narină pe partea afectată.
► nevralgia supraorbitală – este o afecţiune rară caracterizată prin durere în regiunea
crestei supraorbitale şi în regiunea frontală mediană, în aria inervată de nervul supraorbital
Nevralgia supraorbitală – criterii de diagnostic (ICHD-II):
A. Durere paroxistică sau constantă în regiunea crestei supraorbitale şi în regiunea frontală
mediană, în aria inervată de nervul supraorbital
B. Sensibilitate la palpare deasupra nervului, în regiunea crestei supraorbitale
C. Ameliorare după anestezia locală sau ablaţia nervului supraorbital.
► alte nevralgii ale ramurilor trigeminale sunt
lingual, alveolar şi mentonier.

în teritoriul nervii infraorbital,

Nevralgia în alte ramuri trigeminale – criterii de diagnostic (ICHD-II):
A. Durere paroxistică sau constantă în zone distribuţie a ramurii periferice a nervului
trigeminal, altele decât nervul nazociliar şi suproorbital
B. Sensibilitate la palpare deasupra nervului afectat
C. Ameliorare după anestezia locală sau ablaţia nervului.
14

► nevralgia occipitală - este o durere nucală prin încarcerarea nervului mare sau mic
occipital uni/bilateral). Nevralgia occipitală este o durere paroxistică la nivelul distribuţiei
nervilor occipitali mare ori mic sau celui de al treilea nerv occipital, uneori însoţită de
hipo/disestezie în zona afectă.
Trebuie diferenţiată de durerea occipitală referită de la articulaţiile atlantoaxială sau
zigoapoafizală.
Nevralgia occipitală – criterii de diagnostic (ICHD-II):
A.
Durere paroxistică cu caracter de împunsătură, cu sau fără durere persistentă între paroxisme,
simţită la nivelul distribuţiei nervului occipital mare, mic sau al celui de al treilea nerv occipital
B.
Sensibilitate la palpare deasupra nervului afectat
C.
Starea este ameliorată temporar de anestezia locală a nervului.
► sindromul gât-limbă - se caracterizează prin apariţia simultană a durerii occipitonucale şi pareza ipsilaterală a limbii la întoarcerea bruscă a capului. Mecanismul de apariţie al
durerii este compresia la nivelul spaţiului atlantoaxial al rădăcinii C2 care conduce fibre senzitive
de la limbă, via nervul hipoglos, către segmentul C2 din cornul posterior al măduvei spinării.
Sindromul gât-limbă – criterii de diagnostic (ICHD-II):
A.
Durere cu durata de secunde sau minute, cu sau fără disestezii în aria de distribuţie a
nervului lingual şi a celei de a doua rădăcini cervicale care corespunde criteriilor B şi C
B.
Durerea are debut acut
C.
Durerea este de obicei declanşată de întoarcerea bruscă a capului.
In acest capitol mai sunt incluse: cefaleea la compresie externă, cefaleea la stimuli reci,
durere constantă cauzată de compresia, iritaţia sau distorsiunea nervilor cranieni sau rădăcinilor
cervicale superioare de către leziuni structurale, nevrita optică, neuropatia oculomotorie
diabetică, cefaleea sau durerea facială atribuită herpesului zoster, sindromul Tolosa-Hunt,
migrena “oftalmoplegică”.
►cefaleea la compresie externă - rezultă din stimularea continuă a nervilor cutanaţi
prin aplicarea presiunii (de ex. o bandă strânsă în jurul capului, o pălărie atrânată sau ochelari
de protecţie folosiţi în timpul înnotului). Compresia externă prelungită poate fi un factor
declanşator pentru un atac migrenos.
A.

B.
C.
D.

Cefaleea la compresie externă – criterii de diagnostic (ICHD-II):
Cefaleea are toate caracteristicile următoare şi corespunde criteriilor C şi D:
1. nepulsatilă
2. creşte în intensitate în câteva minute
3. fără simptome de însoţire
Aplicarea continuă a presiunii externe pe frunte şi scalp
Cefaleea se dezvoltă în timpul presiunii şi este maximă de partea presiunii
Cefaleea se remite după eliminarea presiunii

►cefaleea datorată stimulării la rece – are două subtipuri:
prin aplicarea externă a stimulului rece - este cefaleea generalizată după expunerea
capului neprotejat la temperatura scăzută a mediului înconjurător sau la scufundarea în apă rece.
prin ingestia sau inhalarea stimulului rece – este cefaleea de scurtă durată, severă,
provocată de înghiţirea materialului rece (solid, lichid) sau inhalarea materialului gazos rece,
atunci când acest material trece peste vălul palatin şi/sau peretele faringian posterior.
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La pacienţii migrenoşi, cefaleea atribuită expunerii la stimuli reci se poate dezvolta de
partea hemicraniei.
Cefaleea atribuită aplicării externe a stimulului rece – criterii de diagnostic (ICHD-II):
A.
Cefalee difuză şi/sau nepulsatilă care corespunde criteriilor C şi D
B.
Prezenţa stimulilor reci externi, aplicaţi în regiunea capului
C.
Apare în timpul expunerii la stimuli reci
D.
Se remite după eliminarea stimulului.
Cefalee atribuită ingestiei sau inhalării stimulului rece– criterii de diagnostic (ICHD-II):
A.
Cefalee acută, nepulsatilă, frontală care corespunde criteriilor C şi D
B.
Stimularea rece a palatului sau pereteluimposterior al faringelui prin ingestia
alimentelor reci ori inhalare de aer rece
C.
Se dezvoltă imediat şi numai în cazul expunerii la stimuli reci
D.
Cefaleea se remite în 5 minute după eliminarea stimulului rece.
►durere constantă cauzată de compresia, iritaţia sau distorsiunea nervilor
cranieni sau rădăcinilor cervicale superioare de către leziuni structurale – este o cefalee
constantă determinată de leziunea directă a fibrelor aferente ale nervilor ce mediază senzaţia
dureroasă de la nivelul capului si/sau gâtului, asociată cu tulburare de sensibilitate în zona
respectivă. Leziunile structurale pot fi ocupatoare de spaţiu (tumoră, anevrism sau survin în
teritoriul anatomic respectiv ( osteomielita oaselor craniene).
Criterii de diagnostic (ICHD-II):
A.
Durere constantă sau cu caracter de înţepătură în regiunea inervată de nervul cranian
senzitiv respectiv care corespunde criteriilor C şi D
B.
Evidenţierea compresiunii, iritaţiei sau distorsiunii nervului cranian
C.
Durerea şi compresiunea, iritaţia sau distorsiunea se dezvoltă simultan şi au aceeaşi localizare
D.
Durerea este ameliorată la înlăturarea cauzei de compresie, iritaţie sau distorsiune
► nevrita optică – se caracterizează prin durere retrooculară uni sau/bilaterală, însoţită
de scăderea vederii centrale, cauzată de demielinizarea nervului optic.
Durerea apare de obicei înaintea tulburării de vedere. Vederea se ameliorează de obicei
în 4 săptămâni. Nevrita optică este adesea o manifestare a sclerozei multiple.
A.
C şi D
B.
C.
D.
E.

Nevrita optică – criterii de diagnostic (ICHD-II):
Durere retrooculară, agravată de mişcarea globilor oculari şi care corespunde criteriilor
Deficitul vizual este datorat scotomului central sau paracentral
Debutul durerii şi debutul deficitului vizual separate de un interval mai mic de 4 săptămâni
Durerea se remite în 4 săptămâni
Se exclude o leziune compresivă.

►neuropatia oculară diabetică – se caracterizează prin durere în jurul ochiului şi la
nivelul frunţii asociată cu pareza unuia sau mai multor nervi oculomotori (de obicei al treilea) la
pacienţi cu diabet zaharat. Durerea precede semnele neuropatiei cu < 7 zile.
Neuropatia oculară diabetică – criterii de diagnostic (ICHD-II):
A.
Durere în jurul ochiului apărută în câteva ore la un pacient diabetic
B.
Paralizie de nerv oculomotor, deseori cu funcţia pupilară păstrată şi/sau pareză a
nervului trochlear (IV) şi/sau abducens (VI)
16

C.
D.

Neuropatia se dezvoltă în 7 zile de la debutul durerii
Nu este atribuită altor afecţiuni.

►cefaleea sau durerea facială atribuită herpesului zoster – prezintă 2 subtipuri:
cefalee sau durerea facială atribuită herpesului zoster acut
nevralgia postherpetică
Herpesul zoster afectează ganglionul trigeminal la 10-15% din pacienţii cu această
patologie şi în 80% din cazuri suferă diviziunea oftalmică. Uneori poate fi implicat ganglionul
geniculat cu apariţia erupţiei în meatul auditiv extern.
Herpesul oftalmic poate fi asociat cu paraliziile de nervi cranieni oculomotori, iar
herpesul geniculat cu pareză facială şi/sau simptome acustice. Herpesul zoster se dezvoltă la
10% din pacienţii cu limfom şi la 25% din pacienţii cu boala Hodgkin.
Nevralgia postherpetică este o durere facială persistentă sau recurentă al mai mult de 3
luni de la debutul herpesului zoster. Apare în special la vârstnici şi este însoţită de hiperestezia
sau hiperalgezia şi/ sau alodinia în teritoriul implicat.
Cefaleea sau durerea facială atribuită herpesului zoster acut – criterii de diagnostic
(ICHD-II):
A.
cefalee sau durere facială în zona de distribuţie a nervului sau ramurii nervoase şi care
corespunde criteriilor C şi D
B.
Erupţie herpetică în zona de distribuţie a nervului
C.
Durerea precede erupţia herpetică cu mai puţin de 7 zile
D.
Durerea se remite în 3 luni.
Nevralgia postherpetică – criterii de diagnostic (ICHD-II):
A.
Cefalee sau durere facială în zona de distribuţie a nervului sau diviziunii lui care
corespunde criteriilor C şi D
B.
Erupţia herpetică în teritoriul nervului afectat
C.
Durerea precede erupţia herpetică cu mai puţin de 7 zile
D.
Durerea durează mai mult de 3 luni.
►sindromul Tolosa-Hunt – este o durere episodică orbitală asociată cu paralizia unuia
sau mai multor nervi cranieni oculomotori (III, IV, VI) care de obicei se remite spontan, dar are
tendinţa de recidivă.
Trebuie excluse alte cauze de oftalmoplegie dureroasă: tumori, vasculite, meningita
bazilară, sarcoidoza, diabetul zaharat, migrena oftalmoplegică.
In unele cazuri de sindrom Tolosa-Hunt au fost implicaţi suplimentar nervul trigemen
(de obicei ramura oftalmică) sau optic, facial sau acustic. Inervaţia simpatică a pupilei este
ocazional afectată.
Prin biopsie s-a pus în evidenţă în unele cazuri prezenţa materialului granulomatos la
nivelul sinusului cavernos, în fisura orbitală superioară sau în orbită.
Sindromul Tolosa-Hunt – criterii de diagnostic (ICHD-II):
A.
Unul sau mai multe episoade de durere orbitală unilaterală, persistând pentru câteva
săptămâni în cazuri netratate
B.
Pareză a unuia sau mai multor nervi cranieni oculomotori (III, IV, VI) sau/şi
demonstrarea granulomului la RMN sau biopsie
C.
Pareza coincide cu debutul durerii sau este urmată de aceasta în 2 săptămâni
D.
Durerea şi pareza se remite în 72 ore în cazurile tratate adecvat cu corticosteroizi
E.
Alte leziuni cauzative au fost excluse prin investigaţii.
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►”migrena” oftalmoplegică - este o afecţiune rară care se caracterizează prin atacuri
repetate de cefalee cu caracteristici de migrenă asociate cu pareza unuia sau mai multor nervi
oculomotori, în absenţa oricărei leziuni intracraniene dovedite sau a modificărilor RMN ale
nervului afectat.
Este puţin probabil ca această entitate să fie o variantă de migrenă întrucât cefaleea
durează deseori 1 săptămână sau mai mult şi există o perioadă de latenţă de până la 4 zile de la
debutul cefaleei până la debutul oftalmoplegiei.
În unele cazuri examenul RMN a demonstrat acumularea de gadolinium în partea cisternală
a nervului cranian afectat, ceea ce sugerează o stare de neuropatie demielinizantă recidivantă.
Migrena oftalmoplegică - criterii de diagnostic (ICHD-II):
A.
Cel puţin două atacuri care corespund criteriului B
B.
Cefalee de tip migrenă asociată sau urmată în 4 zile de la debut de pareza unuia sau mai
multor nervi cranieni oculomotori (II, IV, VI)
C.
Leziunile paraselare, ale fisurii orbitale sau ale fosei posterioare sunt excluse prin
investigaţii adecvate
BIBLIOGRAFIE:
1.
Delasio DJ – “Diagnosisi and tratment of cranial neuralgias”, Med Clin North Am, 1991; 75:605-15
2.
Gilron I, Booher SL, Rowan JS, Max MB – “Topiramate in trigeminal neuralgia: a randomized, placebo-controlled multiple crossover
pilot study”, Clin. Neuropharmacol 2001 Mar-Apr;24(20:109-12
3.
Headache Classification Subcommitte of the International Headache Society – “The International Classification of Headache Disorders,
2th Edition” - Cephalalgia 2004, 24 (Suppl.1):1-150
4.
Jannettta PJ – “Posterior fossa neurovascular compression syndromes other than neuralgias” in Wilkins RH, Rengacharuy SS (eds):
Neurosurgery, 2nd ed. New York, McGraw-Hill, 1996, pp.3227-3233
5.
Peatfield R, Dodick DW – “Headaches”, second edition, 2003, Health Press, Oxford, UK
6.
Rapoport A, Sheftel F, Tepper S – “Conquering headache”, Third Rvised Edition, 2001, Empowering Press
7.
Roceanu A, Băjenaru B – “Diagnosticul şi tratamentul cefaleelor”, 2005, Amaltea, Bucureşti
8.
Ropper AH, Brown RH – “Adams and Victor’s Priciples of Neurology”, 2005, McGraw-Hill
9.
Samuels MA – “Manual of Neurologic Therapeutcs”, seventh edition, 2004, Lippincott Williams&Wilkins
10. Silberstein D Stephen, Lipton B Richard, Goadsby J Peter – “Headache in clinical practice”, Isis Medical Media Ltd., Oxford, UK,
1998
11. Zakrewska JM – “Trigeminal neuralgia” In: Major Problems in Neurology. London: W.B. Saunders Company, Ltd., 19995, pp. 108-55

“POATE CĂ FOSFORUL !” *
(sau despre verbalizarea durerii in scrierile lui I.L. Caragiale)
Alexandru Cupaciu
Medic Rezident Spitalul Universitar de Urgentǎ Bucureşti – Clinica A.T.I.
Tânărul medic, care mâine poimâine va fi chemat în societate să exercite “cea mai nobilă şi
mai umanitară - profesiune, ca un duhovnic mângâietor trebuie să se apropie de nenorocitul
suferind cu blândeţea cu care Mântuitorul s-a apropiat de Lazăr” căci altfel, “neglijând
educaţiunea spiritului şi educaţiunea inimii” (“Groaznica sinucidere din strada Fidelităţii”), cu
toată învăţătura, se naşte un monstru social. O sugestie pe care am găsit-o în “Aurora”, ediţia de
dimineaţă, ne sfătuieşte să avem mai multă “dragoste şi milă de aproapele nostru, mai multă
delicateţe de sentimente, mai fină pricepere a cutelor sufletului omenesc”. Ce am încercat în
următoarele rânduri este un soi de anamneză printre personajele lui Caragiale, în care am căutat
sa aflu de ce-i doare, cum îi doare şi cum se tratează atunci când suferinţa nu le dă pace.
Prima întrebare la care am căutat răspuns a fost cum se insinuează durerea în trup şi cum
sunt înţelese aceste mecanisme ascunse vederii. Iată ce răspunde Un cantidat de la percepţie:
”...durerea devine din măsea, măseaua devine din răceala, răceala devine din frig - din cald
devine ca nu mai e frig; dacă nu mai e frig, va să zică că răceala se duce si vine căldura; a venit
căldura, a trecut durerea...”(‘’ D-ale carnavalului’’ ). Ce am observat in aceasta relatare
sintetica este rolul factorilor fizici( cald, frig) în amplificarea acuzelor nociceptive, dar şi nevoia
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suferindului de a-si sprijini experienţa dureroasă pe o idee tonică, fortifiantă, pe o filozofie
concentrată aproape poetică care să facă lumină acolo unde înainte era beznă , şi-n măsura în
care reuşeşte sa-şi aducă alinare (Catindatu: Pfu! cald mi-e!).. pe scurt, avem aici exemplul
spiritului care sare în ajutorul trupului suferind şi-l ajută pe acesta să-şi redobândească
vigoarea; ”triumful teoriei” asupra boalei. Mai mult, durerea trupeasca devine o fereastra către
sufletul profund si vulnerabil care rareori îşi părăseşte culcuşul din profunzimile fiinţei şi care
este ademenit de cordiala intimitate care se stabileşte între medic şi pacient.. Un exemplu de
neînţelegere ale acestor amănunte psihice l-am găsit într-unul din ‘’Periodice’’:
Pacientul( foarte impacientat) Doctore, mor!
Doctorul( foarte liniştit): Mofturi!
“Greu si foarte încet , stimatul meu, se dezrădăcinează obiceiurile şi năravurile vechi...nu
aşa de azi pe mâine!..” ”Omul e om...Omul e supus greşelii, cu sau fără autorizaţie. Doctorul nu
e şi el om?...” , spunea nenea Iancu.
Se prea poate ca dintr-un elan enorm de-a înţelege si a-ţi uşura povara sa te trezeşti aruncat
pe căi aberante, întunecate şi bântuite de primejdii la tot pasul, de conducere a experienţei
dureroase. Un exemplu în acest sens este cel al unui pensionar de 60 de ani, Conu Leonida care
precizează: “Omul, bunioară, de par egzamplu, dintr-un nu-ştiu-ce ori ceva, cum e nevricos, de
curiozitate, intră la o idee; a intrat la o idee? fandacsia e gata; ei? si după aia, din fandacsie cade
în ipohondrie. Pe urma fireşte, şi nimica mişcă” (“Conu Leonida faţă cu reacţiunea”). Părintele
Kneipp, în celebra “Cura de apă” relua aceeaşi idee într-o maniera academică: “Frica, neliniştea şi
spaima predispun firea noastră la boale; se poate zice că ele ne conduc direct la boală.” Altfel spus
“naturelul simţitor” este mai susceptibil şi deci mai accesibil puterii distrugătoare a maladiei.
Într-o “Cronică de joi” citim despre o femeie în plin travaliu care” se vaită cumplit…dă un
răcnet - o supremă descărcare de energie… apoi un ţipat straniu de broscoi răguşit”.; În D-ale
Carnavalului Catindatul spune: “ Pfii! Al dracului mă doare!...dar ştii cum?...lucru mare…Nu
mai merge”; Şi mai departe urmând istoria dezvoltării metaforei îl descoperim pe Rica
Venturiano (“O noapte furtunoasa”), “june cu educaţiune, poet liric”, care-şi romanţează
suferinţa în felul următor:” fruntea mea îmi arde, tâmplele-mi se bat sufăr peste poate, parcă
sunt turbat.” Ce îi aduce împreună pe cei trei, este intensitatea maximă pe care o atinge durerea
lor; pe o Scală vizuală analogă, probabil ca ar puncta cu notă maximă.
Să ne ocupăm şi de remediile pe care personajele lui Caragiale le folosesc. Domnul Tomiţa
Baracanciu, “toboşar municipal, care umblând cu toba lui, de colo pana colo, pe vreme bună şi
pe zloată, a contractat un reumatism articular acut, pe care nu-l poate combate decât cu rachiu
de izmă fiert cu piper. Oricând îl încearcă la încheieturi cu nimic altceva nu i se poate alina… si
dă repede pe gât o doză, apoi se scutură din umeri: parcă s-au mai alinat înţepăturile
reumatismului. ”Teribil magnetism! Medical vorbind însă putem remarca efectul vasodilatator
al alcoolului care ameliorează simptomatologia articulară, dar este posibil şi efectul placebo al
remediului ales. Medicina tradiţională a consacrat efectul revulsiv al soluţiilor alcoolice, dar
aplicate.. topic, nu sistemic!
Iancu Bucătaru, om de 60de ani, “care-a pătimit multe, căruia focul i-a stricat vederile, apoi
s-au mai întâmplat şi nişte purdalnice de friguri, a trebuit să facă omul multă vreme o cură
serioasă de rachiu de drojdii cu picături de pelin.” “Licori de viata lunga”.
Zamfira Muscalagioaica, o persoană de vreo 50 de ani trecuţi, care a iubit, rămasă văduvă,
săracă, beteagă de un ochi de mană dreaptă şi de piciorul drept se tratează cu o ţuiculiţa.(“
Ultima emisiune”)
In “ART. 214” , Cocoana recomandă “ niţică angelică de casă” pentru arsurile de stomac.
“Magnetizarea” care-şi face auzit ecoul în rândurile de mai sus face referire la metoda
electohomeopatică a unuia dintre elevii lui Mesmer, contele Cesare Mattei, care cunoştea o
reputaţie internaţională la sfârşitul secolului 19.( Unul dintre personajele din Fraţii Karamazov
îl invoca pe conte întru “mântuirea” unor dureri reumatismale.)
Acelaşi Mattei este şi sursa tratamentului Cantidatului:
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Catindatul (cu referire la o măsea care nu-i dădea pace): N-o mai scot…mi-a trecut.
Iordache: Cum ţi-a trecut?
Catindatul: Nu ţi-am spus ca m-a învăţat unul de la noi de la percepţie… zice c-a citit
cartea lui Matei.
Iordache: De la Matei citire?
Catindatul: Nu evanghelistul, ăsta e altul, e doftor de bătături în Italia şi face şi văpsea
pentru păr…
Iordache: Ei?
Catindatul: Ei? Sa zicem că mă doare! Întâi rabd cât pot… pe urmă, pui doftorii; pe urmă ,
dacă văz că nu mai merge, mă duc la bărbier să mi-o scoată…bun! Cum intru…
Iordache: Ei! prin urmare…
Catindatul: Cum intru, zic serios: Ştii s-o scoţi? Scoate-mi-o! De par examplu, adineaori la
d-ta… Şi pe urmă mă dau in vorbă, mai de una, mai de alta…Dar când intru, simt odată ca un
cuţit cald, si pe urmă rece; pe urmă, din vorbă-n vorbă, vii d-ta, subfirurgul, cu cleştele: atunci
deodată simt iar un cuţit…rece, şi pe urmă numaidecât cald…şi pe urmă nu mai simt nimic…
Vezi d-ta, pesemne, nu ştiu cum devine care va să zică de este al naturii lucru, ceva, ca
măseaua, în interval de conversaţie, de frică trece…Ei…al dracului italianul!”
O alta terapie face referire la băile reci ale lui Kneipp reflectate in Articol de reportaj:
“Îndată ce căldura pacientului creşte i se administrează o baie rece, care variază după trebuinţă
intre 7 si 4 grade minus.”
Şi nu in ultimul rând, atunci când te doare măseaua, “ce doctorie iţi recomanda Mitica,
simpaticul parizian al orientului? – Rădăcină de cleşte.”
*)”Azi-noapte, pe când fratele său lipsea după obicei şi mamiţica dormea, Porţia scoase
gămăliile la o duzină de cutii mari cu chibrituri şi le aruncă într-o cinzeacă de rachiu de drojdii.
Aşteptând să se dizolve fosforul, sărmana fată se aşeză la masă şi scrise cu toată limpezimea de
minte o scrisoare către mamiţa şi către frăţiorul ei, prin care le cere pardon de durerea ce le-o
cauzează şi le declară că moare deoarece este părăsită de tânărul Mişu Z…, până zilele trecute
student în medicină şi astăzi doctor de plasă….Un amănunt curios iarăşi este faptul că d-ra, cu o
zi înainte de demonstraţiunea ei romantică, suferea grozav de măsele. D-ra are dinţii foarte
stricaţi şi suferă mult de asta când răceşte; e probabil că această infirmitate, ca şi cearcănele
vinete de pe obraz, se datoreşte abuzului nemăsurat al gogoşilor de ristic. Din cauza durerilor
prea frecvente de măsele, a şi contractat de mult obiceiul fumatului. Ei bine, după crampele ce
le-a suferit din pricina chibriturilor, i-a trecut cu desăvârşire durerea de măsele. Poate că
fosforul!”- Groaznica sinucidere din strada Fidelitaţii.
ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU STUDIUL DURERII
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