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International Association for the Study of Pain (I.A.S.P.) a decretat
Anul global împotriva durerii produse de cancer
în perioada octombrie 2008 - octombrie 2009
Pentru ca să îmbogăţească cunoştinţele tuturor membrilor săi, şi nu numai ale
lor, a postat pe internet materiale informative pe care le prezentăm în traducerea
unor medici rezidenţi care şi-au rupt din puţinul timp liber pentru aceasta.
Epidemiologia durerii produse de cancer
Aproximativ 6,6 milioane de oameni mor anual, pe întreg globul, din cauza
cancerului. Durerea poate să apară în orice moment pe parcursul bolii. Multe persoane
afectate de cancer vor solicita o consultaţie medicală datorită durerii, care poate fi
primul semn al unei boli maligne. Investigaţiile folosite pentru a diagnostica boala
canceroasă, incluzând biopsiile şi alte teste, pot fi dureroase. Tratamentul cancerului
poate fi asociat cu durerea atât în forma ,
acută, cât şi cronică. Este evident că evoluţia bolii poate conduce la apariţia
durerii. Deşi durerea este un simptom de temut asociat cu toate fazele bolii
canceroase, în cele mai multe situaţii ea poate fi controlată în mod adecvat.
Estimarea prevalenţei durerii produse de cancer variază larg, în primul rând
datorită lipsei unei standardizări a definiţiei durerii şi a parametrilor folosiţi pentru a o
evalua, precum şi a heterogenităţii condiţiilor care produc durerea neuropată şi
nociceptivă. Alţi factori care contribuie la această variaţie largă a rezultatelor, includ
heterogenitatea diagnosticelor stabilite în cazul bolii canceroase (sâni, plămâni, etc),
precum şi tipurile de tratament instituite, în care aceste studii au fost dezvoltate
(pacient tratat în ambulatoriu, spitalizat sau comunitar). În general, prevalenţa durerii
în momentul diagnosticării cancerului sau în perioada de început a bolii se estimează a
fi aproximativ 50%, crescând către 75% în stadii mai avansate. O metaanaliză
recentă a arătat că prevalenţa durerii la supravieţuitorii bolii canceroase, este de 33%.
O strategie de evaluare a prevalenţei durerii la pacienţii diagnosticaţi cu cancer este
de a considera următoarele categorii: durerea produsă de cancer, de tratamentul
cancerului sau de alte cauze.
Durerea produsă de cancer
Tumorile pot exercita compresiune asupra ţesuturilor adiacente, fapt care provoacă
durere. Deşi datele raportate variază larg, gama prevalenţei durerii raportate este
mare pentru următoarele tipuri de tumori:
• Cap şi gât (67-91%)
• Prostată (56-94%)
• Uterine (30-90%)
• Genitourinare (40-89%)
• Pancreatice (72-85%)
Durerea legată de tratamentul cancerului
Durerea provocată de tratament poate include neuropatia periferică dureroasă
determinată de agenţii chemoterapeutici cum ar fi vincristina, platinium, taxani,
talidomida, bortezomid şi alţii, leziuni neuronale induse de radiaţii, incluzând afectarea
plexului brahial indusă de radiaţii, precum şi sindromul pelvic dureros post iradiere;
sindroamele dureroase post mastectomie, amputaţie şi toracotomie (a se vedea Fact
Sheet a durerii legate de tratament).
Durerea care nu este produsă de cancer sau tratamentul acestei boli
Oamenii care au cancer pot prezenta o durere care nu este legată de boala
canceroasă, cum ar fi neuropatia periferică diabetică sau durerea după intervenţiile
chirurgicale fără o legătură cu boala canceroasă.
Dr. Daniel TRIFU
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Mecanismele durerii neoplazice
Bolnavii neoplazici se confruntă de obicei cu mai multe tipuri de durere. Durerea
poate fi constantă, intermitentă sau durere acută suprapusă pe fondul unei dureri
cronice. Durerea poate fi produsă de boală sau de tratament. Durerea cronică, de tipul
durerii dorso-lombare, prezentă anterior bolii neoplazice, poate reprezenta în
continuare o problemă. Factorii psihologici precum depresia, anxietatea şi tipul de
personalitate pot influenţa percepţia durerii şi intensitatea acesteia.
Cauze multiple de durere la pacientul neoplazic:
• Extensia (expansiunea) tumorală poate produce compresia organelor învecinate.
• Tumori secretante de mediatori ai inflamaţiei şi pro-hiperalgezici.
• Infiltrarea tumorală a plexurilor nervoase şi distrugerea ţesutului neural poate
cauza durere neuropată.
• Diseminarea metastatică la nivel osos (metastazele osoase) sunt cauza cea mai
frecventă a durerii în neoplasm.
• Distensia organelor cavitare, distensia capsulei organelor parenchimatoase,
inflamaţia mucoaselor şi ischemia sau necroza activează nociceptorii (receptorii
dureroşi) viscerali, rezultând durerea viscerală.
• Scăderea rapidă în greutate, hipercatabolismul muscular, imobilizarea sau
creşterea tensiunii musculare produc durere musculară. Metastazele osoase pot
produce spasme muculare dureroase.
• Paroxismele dureroase sunt definite ca o durere paroxistică tranzitorie care apare
pe fondul unei dureri bazale relativ bine controlată. Poate fi produsă de numeroşi
factori ca de exemplu metastazele osoase care produc durere la mişcare.
Durerea produsă de terapia antineoplazică
• Reacţiile adverse la tratament includ dureri articulare post-chimioterapie şi
inflamaţie la nivelul mucoaselor post-radio şi chimio-terapie cu anumiţi agenţi.
• Durerea neuropată apare în cazul unei plexopatii post-radice, polineuropatia
periferică după chimioterapie, sau hiperalgezia opiod-indusă.
Fiziopatologie
Fiziopatologia durerii neoplazice este complexă şi include:
• Răspuns inflamator local şi sistemic cu producerea de citokine proinflamatorii ce
facilitează transmiterea durerii
• Durerea direct legată de tumoră: celulele canceroase produc durere prin invazie tisulară
(durere viscerală) sau blocarea şi distrugerea fibrelor nervoase (durere neuropată)
• Tumorile conţin celule ce aparţin sistemului imunitar, celule ce eliberează factori ca
endotelină, prostaglandine, TNF alfa, care stimulează sau sensibilizează aferenţele
nociceptive primare. Tumorile eliberează protoni producând acidoză locală, cu efecte
similare. Durerea continuă este indusă sau poate fi parţial menţinută de sensibilizarea
centrală. Enzimele proteolitice produse de celulele neoplazice pot distruge fibrele
nervoase senzitive şi simpatice, producând durerea neuropată.
• Metastazele induc durere osoasă: injuria sau infiltrarea neuronilor senzitivi ce
inervează măduva osoasă produc durere. Apar alterări ale turn-overului osos
normal, cu distrucţia mecanismelor care în mod normal menţin echilibrul activităţii
osteoclastelor şi osteoblastelor. Odată cu avansarea bolii, osul pierde rezistenţa
mecanică şi apar osteoliza, fracturile patologice şi microfracturile. Distorsionarea
mecanică a periostului poate fi sursă majoră de durere.
• Neuropatia asociată chimioterapiei apare din cauza unor mecanisme diferite
incluzând disfuncţia tubulinei produsă de agenţi chimioterapici, cu eliberarea de
citokine, ceea ce duce la distrugerea neuronilor senzitivi şi sensibilizarea aferenţelor
nociceptive primare. Radioterapia poate produce fibroza tisulară cu compresie
nervoasă şi obstrucţia reţelei microvasculare de la nivelul fibrelor nervoase.
Compresia sau lezarea ţesutului nervos contribuie la sensibilizarea centrală.
Dr. Raluca RĂTESCU
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Cancerul de sân şi durerea
Cancerul de sân reprezintă principalul tip de cancer înregistrat la femeile din
întreaga lume, cu mai mult de un milion de cazuri noi pe an, şi aproximativ 500.000
de decese anuale. Deşi primele cazuri de malignitate au fost înregistrate în ţările
vestice, prevalenţa cazurilor a început să ia amploare în ţările dezvoltate.
Organizaţia Mondială a Sănătăţii estimează că până în anul 2020, 70% din
cazurile noi de cancer la sân vor apărea în ţările dezvoltate. Factorii asociaţi cu
această creştere sunt dieta bogată în grăsimi şi obezitatea, creşterea duratei de viaţă,
lipsa de activitate fizică, factorii genetici şi modificările reproductive (ex: menarha
precoce, nuliparitatea, naşteri la vârste înaintate si menopauze târzii).
Durerea poate fi un factor important în cancerul de sân şi se datorează adesea
bolii sau tratamentului.
Diagnostic şi tratament în cancerul de sân
Diagnosticul de cancer de sân poate fi întârziat datorită lipsei de acces sau
imposibilităţii de plată pentru procedurile diagnostice precum mamografia. Aceasta
este o problemă mondială de sănătate deoarece prognosticul este strâns legat de
stadiul bolii la prezentare.
De exemplu supravieţuirea la 5 ani de la descoperirea bolii în stadiul localizat
este de 97%, pe când în stadiul metastatic este doar de 25%. Tratamentul cancerului
de sân poate implica proceduri chirurgicale (lumpectomie sau mastectomie, de obicei
cu biopsie de ganglioni axilari sau îndepărtarea chirurgicală a lanţului ganglionar
axilar), radioterapie, chimioterapie, adjuvanţi hormonali (ex: tamoxifen sau inhibitor
de aromatază în cancerul de sân dependent hormonal) şi la unele femei trastuzumab,
un anticorp monoclonal care acţionează pe receptorul HER2/neu (erbB2).
Durerea în tratamentul cancerului de sân
Proceduri chirurgicale şi invazive
Biopsia efectuată în fazele iniţiale ale diagnosticului poate produce o durere
acută de aceaşi intensitate ca intervenţia chirurgicală precum lumpectomia sau
mastectomia.
Îndepărtarea ganglionilor axilari, în prezent mai puţin invaziv decât în trecut,
începând cu biopsia ganglionului santinelă, poate produce durere acută şi în unele
cazuri durere persistentă.
Într-o analiză sistematică a durerii apărute după intervenţii chirurgicale a
cancerului de sân, durerea la nivelul sânului sau axilei apare intre 12% şi 51% din
cazuri, cu reducerea semnificativă a mobilităţii şi a forţei la nivelul mâinii. De reţinut
că 25% dintre pacienţii acestui studiu au raportat “phantom sesation”(senzaţia
organului fantomă). Într-un studiu prospectiv, la femeile care au trecut printr-o
intervenţie chirurgicală pentru cancer de sân, după 6 luni majoritatea pacientelor au
acuzat tensiune la nivelul inciziei chirurgicale şi edem axilar ce a persistat aproximativ
12 luni. Într-un alt studiu prospectiv legat de identificarea factorilor de risc ce duc la
apariţia unei dureri cronice după intervenţia chirurgicală pentru cancer la sân, sunt
predictive vârsta tânără, intervenţiile chirurgicale invazive, radioterapia postoperatorie
şi durerea postoperatorie clinic semnificativă.
Contrar studiilor anteriore, factorii emoţionali nu sunt asociaţi cu durerea
cronică.
Radioterapia
Pe parcursul perioadei acute a tratamentului, radioterapia poate cauza reacţii
tegumentare dureroase de la eritem uşor a zonelor pectorale şi axilare supuse
tratamentului, similare arsurilor solare, până la descuamarea tegumentară
semnificativă. Au fost raportate reacţii pe termen lung precum plexopatia cervicală
sau brahială.
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Chimioterapia
În tratamentul cancerului de sân sunt folosiţi o mare varietate de agenţi
chimioterapeutici, cel mai frecvent antraciclinele (ex: dexorubicina), agenţii alchilanţi
(ex: ciclofosfamide) şi taxani (paclitaxel, docetaxel). Antraciclinele şi agenţii alchilanţi
pot cauza mucozite şi inflamaţii dureroase la nivelul cavitaţii bucale. Sindromul acut la
paclitaxel constă în artralgii şi mialgii ce pot duce la epuizare, ce apar la scurt timp
după injectare şi pot dura mai multe zile.
Neuropatia periferică dureroasă e cunoscută ca efect advers ce poate apărea la
până la 60% din populaţia ce primeşte taxani. Deşi aceste neuropatii se remit la
majoritatea indivizilor, unii continuă să aibă dureri persistente.
Terapia hormonală
Tamoxifenul se ştie că duce la apariţia de dureri osoase, deşi acest sindrom nu
este încă bine descris. Inhibitorii de aromatază determină de asemenea artralgii şi
mialgii semnificative.
Durerea determinată de tumoră
Cancerul de sân poate dezvolta durere la nivelul situsului primar al tumoarei
mai ales când aceasta invadează pielea. Cele mai frecvente metastaze dezvoltate sunt
la nivelul oaselor, plămânilor şi ficatului. Aproximativ 27% dintre cancerele de sân
invadează mai întâi la nivel osos, coloana vertebrală, coastele, pelvisul şi oasele lungi
sunt cele mai afectate. Pacientul poate simţi durere uşoară şi constantă direct la
nivelul situsurilor metastazelor. Intensitatea dureroasă poate creşte stând în picioare,
pe parcusul diferitelor activităţi sau prin palparea directă a zonei afectate. Fracturile
patologice sau fracturile vertebrale pot duce la debutul brutal al unei dureri intense.
Metastazele pulmonare pot produce tuse seaca ce exacerbează durerea osoasă
preexistentă, afectarea hepatică poate determina durere viscerală la nivelul etajului
abdominal superior drept ce iradiază spre umărul drept, iar metastazele cerebrale
cefalee sau durere pe traseul nervilor cranieni.
Managementul durerii
Evaluarea durerii precum şi identificarea etiologiei de bază sunt critice în
deciziile terapeutice ulterioare. Terapia analgetică standard precum antiinflamatoarele
nesteroidiene, opioide şi agenţii adjuvanţi sunt esenţiali. Studiile au arătat că
antidepresivele triciclice sunt folosite în principal în tratamentul neuropatiei
postmastectomie. Radioterapia poate fi extrem de benefică în cazul metastazelor
osoase, aceasta putând fi administrată pe parcursul a mai multor săptămâni, sau întro singură şedinţă. Ameliorarea durerii poate începe după câteva zile de tratament, iar
efectul maxim poate apărea la câteva săptamâni după ce tratamentul a fost încheiat.
Efectele adverse sunt în general limitate, depinzând de zona supusă tratamentului. În
unele cazuri de metastaze osoase extinse pot fi folosiţi agenţi precum stronţiu-89 sau
samarium-153. Bifosfonaţii, precum pamidronat şi zoledronat, au efect pozitiv atât în
ameliorarea durerii date de metastazele osoase, cat şi în prevenirea viitoarelor fracturi
osoase. Imobilizarea poate fi mai puţin invazivă, totuşi intervenţia chirurgicală trebuie
luată în considerare la pacienţii adecvaţi.
Vertebroplastia poate fi o opţiune minim invazivă foarte bună când metastazele
invadează corpurile vertebrale ducând la fracturi şi compresii pe rădăcinile nervoase.
Fizioterapia poate fi esenţială pentru menţinerea unui nivel minim de mobilitate şi
pentru prevenirea şi tratarea limfedemului. Terapia intervenţională, inclusiv blocul
nervos, poate fi folosită la anumiţi pacienţi. Tratamentul paliativ cu urmărirea atentă a
durerii şi a celorlalte simptome trebuie să corespundă cu diagnosticul stadiului de
evoluţie a bolii.
Dr. Alina PĂTRAŞCU
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Cancerul pulmonar şi durerea
Cancerul pulmonar este cel mai frecvent tip de cancer la nivel global, având o
incidenţă de 1,2 milioane de cazuri noi în fiecare an. Factorii de risc sunt reprezentaţi
de: fumat, inclusiv cel pasiv, expunere la azbest, benzen, radon, dar şi poluarea
aerului atmosferic, predispoziţia genetică sau afecţiunile pulmonare preexistente cum
ar fi TBC-ul şi BPOC-ul. În momentul diagnosticului, aproximativ 25% dintre pacienţi
acuză dureri la nivelul toracelui. Alte simptome ale cancerului pulmonar pot fi:
dispnee, wheezing, tuse şi hemoptizie. Cu toate acestea, 25% dintre cei diagnosticaţi
cu cancer pulmonar sunt asimptomatici.
Epidemiologie
Există două tipuri principale de cancer pulmonar: cancerul pulmonar fără celule
mici (NSCLC) şi cancerul pulmonar cu celule mici (SCLC).
Cancerul pulmonar fără celule mici este cel mai comun tip (aproximativ 80%
dintre cancerele pulmonare). Aproximativ jumătate dintre acestea sunt
adenocarcinoame, frecvent, dar nu întotdeauna, fiind asociate cu fumatul.
Carcinoamele scuamocelulare reprezintă aproximativ 30% din NSCLC, iar prevalenţa
lor este în scădere. Carcinoamele cu celule mari, frecvent cunoscute şi sub denumirea
de carcinoame nediferenţiate, reprezintă cel mai rar tip de NSCLC. Rata de
supravieţuire la 5 ani este de aproximativ 15%, deşi supravieţuirea celor aflaţi în
stadii avansate (III şi IV) este de 8%, respectiv 2%.
Cancerul pumonar cu celule mici reprezintă 20% dintre cancerele pulmonare, şi
este cel mai frecvent cancer asociat cu fumatul (numai 1% dintre cazuri apar la
persoanele nefumătoare). Reprezintă tipul cel mai agresiv, tinzând să metastazeze
rapid, astfel majoritatea pacienţilor diagnosticaţi cu SCLC aflându-se într-un stadiu
avansat. De aceea, rata de supravieţuire la 5 ani este de 5-10%.
Mezoteliomul practic nu reprezintă o tumoră a ţesutului pulmonar, însă este un
tip de cancer relativ rar ce afectează tunica pleurală. Este aproape întotdeauna asociat
cu expunerea la azbest. Revărsatele pleurale sunt frecvente, determinând durere şi
dispnee. Supravieţuirea la 5 ani este mai mică de 10%.
Diagnostic şi tratament
Diagnosticul cancerului pulmonar poate fi realizat printr-o varietate de tehnici
imagistice, cum ar fi: radiografia toracica (RX), computer tomagrafia axială standard
sau elicoidală (CT), rezonanţa magnetică nucleară (IRM), sau tomografia cu emisie de
pozitroni (PET). Intervenţia chirurgicală ca opţiune terapeutică, este rezervată
tumorilor limitate. Radioterapia este folosită pentru a controla sau a reduce creşterea
tumorală, de obicei cu intenţie paliativă. Chimioterapia standard este folosită, alături
de noi terapii ţintite cum ar fi erlotinibul (ce acţionează pe receptorul factorului de
creştere epidermal) şi bevacizumabul (cu efect anti-angiogenezic).
Sindroame dureroase în cancerul pulmonar
Într-o metaanaliză a 32 de studii, prevalenţa durerii la cei cu cancer pulmonar a
fost de 47%. Durerea a fost înregistrată la 27% dintre pacienţii cu cancer pulmonar
trataţi în ambulator şi la 76% dintre paliaţii. Principala cauză a reprezentat-o cancerul
(73%), dar şi tratamentul asociat acestuia (11%). Într-un studiu prospectiv al
pacienţilor cu cancer pulmonar trataţi într-un serviciu de terapie paliativă, prevalenţa
durerii a fost de 90%, cel mai frecvent localizată la nivelul pieptului şi al coloanei
lombare.
Tumorile pulmonare pot determina durere toracică anterioară şi dispnee.
Cancerul pulmonar cel mai frecvent se extinde la nivelul ficatului, glandelor
suprarenale, oaselor, şi creierului, toate acestea reprezentând situsuri în care
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proliferările tumorale pot determina sindroame dureroase semnificative. Astfel,
frecvent sunt înregistrate dureri osoase, cefalee secundară metastazelor cerebrale,
durere în hipocondrul drept şi în umărul drept secundară metastazelor hepatice.
Tumorile localizate la nivelul apexului pulmonar pot invada plexul brahial,
determinând durere ce iradiază pe braţul respectiv.
Managementul durerii în cancerul pulmonar
Managementul durerii determinate de cancerul pulmonar se bazează pe un
istoric şi un examen obiectiv complet. Analgezicele nonopioide, cele opioide, şi
adjuvanţii analgezicelor (anticonvulsivante şi antidepresive) sunt garantate.
Antiinflamatoarele nesteroidiene, cum ar fi inhibitorii de ciclooxigenază-2 (COX-2)
sunt eficiente în special în combaterea durerilor osoase. Corticosteroizii, cum ar fi
dexametazona, pot fi eficienţi în special în reducerea durerilor osoase, a celor asociate
metastazelor hepatice, cefaleei secundare metastazelor cerebrale, a durerilor toracice
şi a dispneei determinate de tumora primară sau de invazia limfatică. Administraţi
zilnic în doză unică, datorită timpului lor lung de injumătaţire, aceşti agenţi
medicamentoşi au în plus avantajul îmbunătăţirii apetitului şi reducerii letargiei.
Durerile provocate de metastazele osoase pot fi tratate prin radioterapie. O doză unică
de 8Gy este la fel de eficientă ca doze mai mari fracţionate, pentru tratamentul acut al
durerii, deşi acestea au un efect cu o durată mai lungă şi se asociază cu mai puţine
modificări ale structurilor osoase. Bifosfonaţii sunt recomandaţi în combinaţie cu
radioterapia. Dacă aceşti agenţi sunt ineficienţi, atunci se poate opta pentru
radiofarmaceutice. În unele cazuri de metastaze osoase izolate, la un pacient cu
supravieţuire mai mare de o luna, fixarea chirurgicală a osului de rezistenţă poate fi
indicată. De asemenea, pot fi indicate şi alte proceduri invazive cum ar fi blocurile
nervoase.
Renunţarea la fumat poate fi utilă după ce a fost diagnosticat un cancer
pulmonar. Un studiu recent de supraveghere telefonică a evidenţiat că pacienţii care
au continuat să fumeze după ce li s-a stabilit diagnosticul au înregistrat nivele mai
ridicate de durere, precum şi alte complicaţii secundare cancerului (dispnee şi
fatigabilitate), decât cei care au renunţat la fumat.
Dr. Dan COSTIN
Durerea din boala neoplazică la copil
Durerea este unul dintre cele mai frecvente simptome la copilul cu boala neoplazică.
Folosind ghidurile Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), durerea în aceste cazuri
este bine controlată. Abordarea durerii neoplazice ar trebui sa presupună o bună
înţelegere a particularităţilor individuale ale copilului şi familiei, precum şi a variatelor
răspunsuri la terapia analgezică, ce diferă de la individ la individ. Ar fi necesară
instituirea unui management multidisciplinar, care să includă o echipă alcătuită din
asistenţi sociali, fizioterapeuţi, specialişti în terapia prin joacă şi prin muzică. Durerea
din boala neoplazică ar trebui măsurată întotdeauna, folosind scale validate de
evaluare a durerii.
Epidemiologie
Durerea legată de boala neoplazică a copilului este, de obicei, secundară
tratamentului (proceduri, inflamaţii ale mucoasei, infecţii, etc). Durerea cauzată de
tumoră predomină în momentul diagnosticării bolii, în mod particular când aceasta a
fost întârziată, în fazele timpurii ale tratamentului şi în boala avansată. Durerea din
boala neoplazică refractară la tratament este rară, dar în situaţii ca cele din fazele
terminale, aceasta poate fi întâlnită la acei copii cu tumori solide metastazate la
nivelul sistemului nervos central (SNC) sau la nivelul sistemului nervos periferic
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(SNP). Durerea cronică secundară tratamentului este o entitate rar întâlnită la
supravieţuitorii pe termen lung.
Managementul nonfarmacologic în durerea din boala neoplazică
Terapia nonfarmacologică se poate institui izolat sau în tandem cu tratamentul
medicamentos. Strategiile nonfarmacologice includ: tehnici de terapie fizică (masajul,
acupunctura, stimularea nervoasă electrică transcutanată), terapia comportamentală
(relaxarea sau terapia prin muzică) şi tehnicile cognitive (hipnoza, imagistica exemplificări prin imagini, terapia prin muzică).
Managementul farmacologic în durerea din boala neoplazică
Prescripţia de medicamente analgezice ar trebui să fie în conformitate cu scala OMS,
care recomandă în cazul durerii de intensitate mică, agenţii nonopioizi, iar pentru
durerea moderată până la severă, terapia cu opioide. Combinarea de agenţi opioizi cu
cei nonopioizi poate să îmbunătăţească analgezia, aşa cum o poate face şi adăugarea
de analgezice adjuvante. Chimio- şi radioterapia pot produce o puternica analgezie
prin reducerea volumului tumorii.
Pentru copii, analgezia trebuie obţinuta pe calea cea mai simpla, cea mai eficienta si
cea mai puţin durereoasă. Analgezia pe cale orala este de prima alegere, pe cand
analgezia i.v. isi are avantajele unui debut rapid, ale unei biovalabilitaţi şi ale unei
uşoare titrări ale agentului terapeutic, în mod particular la copiii cu abord venos pe
termen lung. Analgezia controlata de pacient ( PCA - “pacient controlled analgesia”)
este bine sa se folosească la vârste de peste 6-7 ani. Folosirea unei astfel de metode
presupune administrarea de către pacient de bolusuri de opioide şi permite acestora
sa-si controleze singuri nivelul de analgezie şi pe cel al efectelor secundare.
Administrarea subcutanată a medicamentelor este o altă variantă dacă abordul venos
nu este posibil. Terapia analgetică intramusculară este dureroasă, iar administrarea
intrarectală este descurajată, datorită riscului de infecţii la pacienţii cu boală
neoplazică.
Dacă durerea nu este cu adevărat impredictibilă, opioidele ar trebui administrare în
mod regulat, la care se adaugă acele “doze de necesitate” care sunt prescrise pentru
aşa numita “breakthrough pain” (durerea care se instalează brusc, pentru perioade
scurte de timp şi care nu poate fi controlată de medicaţia analgetică pe care pacientul
o foloseşte la momentul respectiv – exacerbări dureroase).
Analgeticele nonopioide
Acetaminofenul (paracetamolul) este cel mai des utilizat agent analgetic nonopioid, iar
folosirea pe cale i.v. (acolo unde este posibil) este eficientă în doze similare, atunci
când ruta orală nu este posibilă. Agenţii antiinflamatori nonsteroidieni (AINS) interferă
cu agregarea plachetară şi sunt adesea contraindicate la copiii cu boală neoplazică,
care prezintă risc de trombocitopenie şi sângerare.
Analgezicele opioide
• Codeina administrată pe cale orală poate fi folosită pentru durerea moderată din
boala neoplazică, dar îşi are limitările sale, datorită variabilei conversii în morfină,
metabolitul său activ.
• Morfina este unul dintre cei mai des utilizaţi agenţi analgetici în durerea moderată
până la severă la populaţia pediatrică cu cancer şi este, în general, agentul de
primă linie. Sunt disponibile preparate orale cu eliberare susţinută.
• Oxicodonul este des utilizat în durerea de intensitate moderată până la severă;
are de asemenea o bună biodisponibilitate orală.
• Ca şi alternative la morfină, atunci când există limitarea dozelor datorită efectelor
adverse, sunt hidromorfona şi fentanylul. Ultimul are un debut rapid al efectelor
terapeutice datorită liposolubilităţii sale crescute şi un timp de înjumătăţire scurt.
• Metadona are un timp de înjumătăţire lung şi destul de variabil, ceea ce face să
apară riscul acumulării şi totodată al sedării şi toxicităţii sale întârziate.
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Înlocuirea opioidelor deseori schimbă balanţa între efectele analgetice şi cele
secundare. Opioidele trebuiesc administrate în doze care să limiteze instalarea
efectelor secundare şi apariţia toleranţei, care este însă o problemă mai puţin
comună în rândurile populaţiei pediatrice.
Toate opioidele au un potenţial asemănător în a cauza efecte secundare similare, ceea
ce face să fie necesar să se întrebe despre şi să se controleze astfel de efecte. Deşi, la
adulţi se instalează toleranţa la marea majoritate a efectelor secundare (sedarea,
greaţa şi pruritul), la copii nu se instalează toleranţa la constipaţie, aşadar, trebuiesc
administrate cu regularitate laxative.
Deşi una dintre cele mai mari griji ale părinţilor, dependenţa la opioide este foarte
rară în populaţia pediatrică. Pentru a împiedica apariţia fenomenului de ”withdrawal”
(întreruperea bruscă a unui medicament care se asociază cu o serie de manifestări
fizice, psihice şi/sau emoţionale, datorate dependenţei chimice la acel medicament),
opioidele trebuiesc întrerupte treptat.
Analgeticele adjuvante
Aceşti agenţi medicamentoşi pot fi adăugaţi pentru a îmbunătăţii analgezia dorită sau
pentru a permite diminuarea dozelor de opioide, astfel încât să se prevină instalarea
efectelor secundare. Clasele de analgetice adjuvante includ: antidepresivele,
anticonvulsivantele, anestezicele locale şi agenţii corticosteroizi.
Abordul anestezic în cazul bolii neoplazice (blocuri nervoase), este recomandat, de
obicei, copiilor cu dureri localizate şi care nu răspund la analgetice.
Sumar
Durerea din boala neoplazică la populaţia pediatrică poate fi controlată folosind
tehnicile mai sus menţionate, dar în cazurile neobişnuite, de durere refractară şi mai
ales în cazurile considerate paliative, doze mari de opioide sunt deseori necesare şi
sunt bine tolerate în general.
Dr. Crina CONSFERENT
Durerea din cancer la vârstnici
Durerea este un simptom des întâlnit la oamenii în vârstă.
• Cancerul este cu preponderenţă o boală a oamenilor în vârstă. Majoritatea
cazurilor noi şi a deceselor apar la pacienţii peste 60 de ani.
• Mai mult de 80% din pacienţii în vârstă cu cancer avansat au dureri, iar
majoritatea au dureri accentuate.
• Predictivi pentru durerea din cancer la pacienţii în vârstă sunt următorii factori:
sexul feminin, boala avansată, comorbidităţi, stare sociala precară, depresii şi stare
generală precară.
Durerea din cancer are impact asupra calităţii vieţii la pacienţii în vârstă.
• Afectează funcţiile fiziologice, somnul, activitatea zilnică, modul de viaţă şi
dispoziţia.
• Pacienţii tineri şi bătrâni cu cancer au frecvent sindrom depresiv.
• Partenerii de viaţă ai persoanelor în vârstă cu cancer au multiple griji legate de
sănătate şi au risc crescut de afectare psihică.
Pacienţii în vârstă au risc crescut de tratament inadecvat al durerii.
• La ei este mai puţin probabil să primească tratament adecvat decât la tineri.
• Riscul de tratament inadecvat şi lipsa de acces la servicii e mai mare pentru cei
din aziluri şi asistaţi social pe termen lung.
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• Există posibilitatea ca pacienţii mai în vârstă să fie omişi de la tratamentul specific
anticancer ce poate fi benefic pentru durere şi alte simptome: în special
chimioterapie, terapie biologică şi iradiere.
Există impedimente multiple în eficienţa managementului durerii la pacienţii în vârstă.
• Impedimentele sunt mai frecvente la persoanele în vârstă decât la pacienţii tineri.
• Aceste impedimente pot fi: cunoştinţe deficitare despre durere şi analgezie;
declararea precară a durerii; frica de toleranţa la opioide, de dependenţă şi efecte
adverse şi temerea că aceste rapoarte despre durere nu vor fi luate în serios.
• Oamenii în vârstă tind să acceseze informaţiile despre cancer şi durere mai puţin
decât persoanele tinere.
Evaluarea durerii cu instrumente standardizate este esenţială pentru îmbunătăţirea
managementului durerii.
• Factorii de evaluare ar trebui să fie factori psihici, psihosociali, cognitivi şi
spirituali.
• O scală de evaluare numerică prin descriere verbală a simptomelor, este
recomandată pentru cei fără deficit cognitiv şi pentru cei cu deficit uşor până la
moderat.
• O scală observaţională poate fi folosită la pacienţii ce au dificultăţi în a se
exprima.
Managementul eficient al durerii în cancer la pacienţii în vârstă este o ţintă terapeutică
realistă.
• Este necesară o abordare multidisciplinară şi interprofesională.
• Ar trebui luat în consideraţie atât tratamentul fiziologic cât şi tratamentul
nonfiziologic (psihologic şi psihosocial)
Marea majoritate a tratamentelor ce sunt eficiente pentru pacienţii tineri pot fi folosite
şi la pacienţii în vârstă.
• Opioidele pot fi eficiente şi sigure pentru durerea moderata până la severă.
• Opioidele ar trebui folosite cu precauţie la cei cu funcţia renală modificată.
• Petidina (meperidina) ar trebui evitată din cauza frecvenţei crescute a efectelor
secundare.
• Dependenţa este rar întâlnită la pacienţii în vârstă ce folosesc opioide.
• AINS pot fi eficiente pentru tratamentul pe termen scurt al durerii uşoare şi
moderate. Există un risc crescut de efecte adverse. AINS ar trebui evitate la
pacienţii cu afectare renală şi gastrică.
• Inhibitorii specifici COX-2 (coxibi) pot fi eficienţi şi au mai puţine efecte adverse
gastrice.
• AINS pot fi folosite în combinaţie cu opioide dar sunt necesare mai multe studii.
• Folosirea pe termen lung ar trebui evitată.
• Intervenţiile psihoeducaţionale pot ameliora durerea, pot îmbunătăţi cunoaşterea,
pot creşte complianţa la tratament şi reduce stresul la pacienţii în vârstă.
• Planificarea tratamentului ar trebui să ţină cont de riscul asociat cu vârsta
avansată.
Comorbidităţile şi polimedicamentaţia:
• De obicei pacienţii în vârstă au mai multe probleme medicale şi dizabilităţi decât
cei tineri.
• Comorbidităţile pot fi un factor predictiv pentru un control mai slab al durerii,
pentru o agravare a simptomelor, pentru o afectare a funcţiilor fiziologice, pentru o
creştere a mortalităţii şi morbidităţii
Schimbările legate de vârstă în folosirea drogurilor.
• Pacienţii mai în vârstă pot fi mai sensibili la efectele unor analgetice.
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• Pot necesita doze mai mici de opioide pentru a obţine o analgezie eficientă.
• Ei pot suferi mai multe efecte adverse.
• La ei efectele adverse, toxicitatea, pot fi amplificate şi pot avea probleme cu
metabolizarea drogurilor.
• Analgezicele pot fi mai sigure când sunt administrate iniţial într-o doză mai mică şi
sunt titrate cu atenţie.
• Trebuie luate în considerare si efectele sinergice şi interacţiunile poli
medicamentaţiei.
• Screening-ul interacţiunii între droguri ar trebui luat în considerare.
Delirul:
• Vârsta avansată e asociată cu risc crescut de delir.
• Durerea accentuată poate precipita delirul pacienţilor în vârstă.
• Relaţia dintre folosirea analgezicelor şi delir nu e bine cunoscută.
Dr. Mihaela AGAPIE
Cancerul de prostată şi durerea malignă osoasă
Cancerul de prostată este al doilea cel mai frecvent cancer diagnosticat la bărbaţii din
întreaga lume, estimat la 782.000 de cazuri în 2007 cu peste 253.000 de morţi.
Diagnostic
Majoritatea pacienţilor din întreaga lume sunt diagnosticaţi în jurul vârstei de 65 ani,
iar în ţările dezvoltate vârsta diagnosticării este în jur de 59 ani. Diagnosticarea
precoce se datorează sporirii gradului de cunoaştere cu privire la cancerul de prostată
şi a screening-ului crescut, în special utilizarea testului de antigen specific prostatic
PSA. Cele mai ridicate rate de incidenţă sunt în SUA în timp ce Asia şi Africa au rata
cea mai scăzută, cu o diferenţă între cele 2 rate de 50 ori.
Rata de supravieţuire la 5 ani pentru toate stadiile de cancer de prostată variază între
40% şi 90% din cazuri în ţările dezvoltate. Bărbaţii cu stadiu incipient sau un cancer
de prostată localizat au o rată de vindecare de 50-85% depinzând de anumite
caracteristici ale bolii. Cei cu un grad scăzut de caracteristici şi comorbidităţi sunt luaţi
în considerare pentru o supraveghere activă, pe când cei cu tumori mai agresive care,
alminteri, sunt sănătoşi, pot alege tratament local definitiv. Aceste tratamente includ
prostatectomia, radioterapia şi brahiterapia cu doze mici. La cei diagnosticaţi cu
metastaze se aplică terapie hormonală sistemică care duce la castrare medicală
(scăderea nivelelor de testosteron) şi adesea cauzează remisia cancerului de prostată.
Simptome
Pacienţii cu cancer de prostată în stadii incipiente pot prezenta simptome ale vezicii
urinare relatate prin obstrucţie locală a tractului urinar. După terapia primară,
pacienţii adesea acuză simptome de iritabilitate a vezicii urinare, incontinenţă urinară
şi disfuncţii sexuale.
Boala metastatică apare cel mai frecvent în oase (90%), plămâni (46%) şi ficat
(25%). Similar modelului de răspândire a bolii, durerea este de obicei produsă de
metastazele osoase şi o scanare a osului este de ajutor pentru monitorizarea acestei
leziuni. Cancerul prostatic duce de obicei la leziuni blastice care cauzează formarea
osului sclerotic. Paradoxal aceste leziuni apară ca imagini mai dense pe radiografii, dar
formarea osului este anormală în arhitectură şi în mod inerent mai slabă.
Pacienţii pot prezenta dureri direct la locul metastazei, de multe ori o durere surdă şi
constantă care creşte în intensitate de-a lungul timpului. Pacienţii, de obicei descriu o
agravare a simptomelor odată cu activitatea sau aplicare a unei presiuni pe zona
afectată. Examinarea atentă a osului poate arăta microfracturi sau întreruperi de
periost. Alţi pacienţi nu acuză durere până la apariţia altor complicaţii secundare cum
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ar fi instabilitatea structurală care duce la fracturi patologice sau colaps vertebral.
Astfel de evenimente pot cauza spasme musculare, compresiuni de nerv şi, cel mai
serios, compresiune pe măduva spinării.
Terapie
1) Tratament anticancerigen
Iniţial terapia durerii din cancerul de prostată trebuie să includă întodeauna
tratamentul anticancerigen. Agoniştii hormonilor de eliberare gonadotrofinici
(goserelin şi leuprolerin) vor cauza o scădere a PSA-ului la peste 85% din pacienţi.
Iniţial terapia este uneori asociată cu hormonul luteinizant şi pacienţii ar trebui să
înceapă tratamentul cu antiandrogeni (bicalutamide sau flutamide) înainte de iniţierea
agonistului GnRH pentru a preveni un episod acut de simptome. Pentru persoanele
dovedite a fi refractare la tratamentul hormonal, chimioterapia este o abordare
standard. Docetaxel şi prednison administrat la fiecare 3 săptămâni îmbunătăţeşte
supravieţuirea precum şi scăderea durerii.
2) Analgeticele
Antiiflamatoarele nesteroideiene reprezinta cheia de boltă pentru multe sindroame
dureroase uşoare până la moderate şi sunt deosebit de utile în durerile osoase. Pentru
durerile moderate şi severe sunt folosite în combinaţie cu opioide. De obicei, opioidele
cu eliberare rapidă ar trebui să fie disponibile pentru a depăsi durerea, deosebit de
comună pentru metastazele osoase. Opioidele cu efect rapid sunt preferate pentru că
pot rezolva rapid trecerea pragului de durere asociat metastazelor osoase. În funcţie
de implicarea nervilor, agenţii cu efect pe durerea neuropată cum ar fi antidepresivele
şi anticonvulsivatele, pot fi luaţi în seamă.
3) Bisfosfonaţii
Iniţial studiile bisfosfonaţii de primă şi a doua generaţie au arătat că aceste
medicamente pot ajuta la prevenirea evenimentelor osoase cum ar fi fracturile, dar
rolul lor în durere a fost neclar. Oricum, cea mai recentă utilizare a zolendronatului,
un bisfosfonat de generaţia a treia, în cancerul de prostată, a arătat beneficii
demonstrate în ameliorarea durerii metastazelor osoase. Dovezile pentru ameliorarea
durerii acute lipsesc.
4) Radioterapia şi medicamentele radioterapeutice
Pentru durerea osoasă localizată, ar trebui luată în considerare radioterapia externă.
Radioterapia externă utilizând fracţiuni unice sau multiple, a produs o ameliorare a
durerii de 50% la 41% dintre pacienţi şi a dat o ameliorare completă a durerii, la o
lună, la 24% dintre pacienţi. Ameliorarea începe în câteva zile, dar efectul maxim nu
poate fi simţit timp de câteva săptămâni. În general, aceste tratamente sunt bine
tolerate şi, de obicei, au efecte secundare limitate, depinzând de localizare.
Când pacienţii prezintă multiple zone afectate sau dureri osoase difuze, radiofarmaceuticele au un rol important. Stronţium-89 şi Samarium-153 sunt 2 agenţi
testaţi la populaţia cu cancer de prostată, cu rezultate pozitive. O ameliorare
semnificativă a durerii a fost raportată la mai mult de 2/3 din pacienţi şi un procent de
20-30% cu ameliorare completă. Efectele toxice contează în primul rând în anemie,
neutropenie şi greaţă, astfel, selecţionarea atentă a pacienţilor este importantă pentru
a evita efectele secundare.
5)Alte terapii si proceduri
Când apar alte fracturi patologice, atelele şi imobilizarea sunt primii paşi în evaluarea
de urgenţă de către un medic chirurg ortoped. Stabilizarea chirurgicală trebuie luată în
considerare la aceşti pacienţi sau, în cazurile neadecvate ar trebui să se ţină cont de
analgezia nevraxială. O zonă comună metastazelor este coloana vertebrală, mai ales
zona lombară. Daca apar leziuni vertebrale asociate cu durere, vertebroplastia
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(injectarea unui „ciment” printr-un ac între vertebre pentru a restaura înălţimea şi a
stabiliza osul), poate fi o opţiune bună minim invazivă.
Sindromul dureros cel mai serios şi urgent îl reprezintă compresia pe măduva spinării.
Acest diagnostic trebuie luat în considerare la orice pacient cunoscut cu metastaze
osoase care acuză dureri de spate şi simptome neurologice. Investigaţia de aur este
rezonanţa magnetică (MRI). Empiric, se poate începe tratamentul cu steroizi la
pacienţii la care se suspicionează o compresie înaltă a măduvei spinării. În cazul în
care diagnosticul este confirmat, consultul imediat chirurgical şi oncologic se justifică.
Dr. Daniel MESAROŞ
Tratamentul durerii din boala neoplazică
Deseori, în diferite stadii ale bolii canceroase sunt necesare măsuri de diminuare a
durerii. Deşi, mai puţin de 15% din pacienţii cu boală neoplazică fără metastaze acuză
durere, mai mult de 80% din cei cu boală neoplazică în fază terminală, cu diseminări
largi, au nevoie de tratament al durerii. Marea majoritate a pacienţilor care au nevoie
de un management al simptomelor produse de boala neoplazică, au cel puţin două
localizări ale durerii şi mai mult de 40% din pacienţi au peste patru localizări.
Durerea poate fi cauzată de mai multe mecanisme. Durerea direct asociată tumorii
apare în 65-85% din pacienţii cu cancer în stadiu avansat. Tratamentul bolii
neoplazice este cauză de durere într-un procent de 15-25% din pacienţii care primesc
chimioterapie, terapie chirurgicală sau radioterapie. Durerea de altă cauză, alta decât
cancerul (boli preexsistente) este reprezentată la 3-10% din pacienţi.
Managementul durerii şi al altor simptome a devenit principalul scop în marea
majoritate a pacienţilor şi acest ţel este inclus în filozofia ce are la bază terapia
paliativă. Aceasta din urmă presupune implicarea unei varietăţi de medici specialişti şi
presupune un management continuu al simptomelor, menţinerea funcţiilor, suportul
psihologic şi spiritual, atât pentru pacient cât şi pentru familie şi o îngrijire globală
către sfârşitul vieţii. Scopul tratamentului este acela să diminua durerea, astfel încât
să existe calitatea vieţii şi pacientul să decedeze fără durere.
Managementul durerii
Tratamentul ar trebui sa înceapă prin a explica pacientului cauzele durerii, urmând
apoi o evaluare clinică atentă şi una farmacologică, multimodală.
Din momentul diagnosticării, mulţi dintre pacienţi manifestă anxietate, iar unii pot
deveni chiar depresivi. În multe dintre ţările dezvoltate, diagnosticarea cancerului este
asemănată cu “sentinţa la moarte”, deoarece modalităţile de tratament sunt sever
limitate în momentul prezentării pacientului la spital.
Evaluarea pacientului trebuie să fie una completă şi să cuprindă toate aspectele ce
privesc problemele pacientului şi anume: cele fizice, psihologice, sociale şi spirituale.
Din moment ce durerea are o componenta subiectivă, doar pacientul poate relata cât
de tare doare, iar medicul curant trebuie să creadă ceea ce îi raportează pacientul
respectiv. Trebuiesc evaluate tipurile de durere.
Evaluarea pacientului
O evaluare detaliată trebuie să cuprindă un atent istoric al afecţiunilor pacientului, un
examen fizic obiectiv complet şi o reevaluare de laborator, una radiografică, precum şi
alte investigaţii. Observarea pacientului pe parcursul evaluării clinice poate să aducă
informaţii utile.
Evaluarea durerii
Un istoric atent al pacientului va dezvălui localizarea şi distribuţia durerii, severitatea
şi calitatea ei, dacă este prezentă tot timpul sau doar intermitent, ce anume o face
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mai severă sau o îmbunătăţeşte şi dacă limitează mişcările pacientului sau îi perturbă
somnul.
Severitatea durerii poate fi uşor determinată, folosind o scală vizual analogă, o scală
verbală, numerică, precum şi, folosind chestionare mai complexe.
Este folositor ca pacientul să descrie durerea cu propriile sale cuvinte (“arsură”,
“junghi”, “usturime”). Asemenea cuvinte pot indica tipul de durere, incluzând aici dacă
durerea este una neuropată sau nociceptivă. Pacienţii mai tineri pot fi capabili să
descrie intensitatea durerii selectând dintr-un set de desene un tip de facies, care
porneşte de la o expresie neutră sau care zâmbeşte, până la una care exprimă
plânsul.
Observaţiile ce vin din partea celor ce îngrijesc copiii pot fi de asemenea utile.
Informaţiile cu privire de incapacitatea funcţională, nivelul de anxietate, depresia şi
gândurile cu caracter suicid, toate sunt utile în evaluarea stării psihologice a
pacientului.
Un istoric atent al pacientului şi o examinare clinică atentă pot fi tot ceea ce este
necesar pentru a determina tipul şi cauza durerii. Investigaţiile specifice, precum:
computer tomograf (CT) sau rezonanţă magnetică nucleară (RMN), pot fi necesare în
unele cazuri, pentru a aduce mai multe informaţii. O creştere a intensităţii durerii
după o perioadă de timp de stabilitate, necesită o reevaluare etiologică şi a fiecărui tip
de durere. O evaluare rapidă şi un tratament prompt al durerii sunt necesare în
cazurile de urgenţă (fracturile pe os patologic, durerea de spate datorată compresiei
măduvei spinării – MS - sau cefaleea din creşterea presiunii intracerebrale).
Metode de diminuare a durerii
Durerea din boala neoplazică este tratabilă şi tratamentul farmacologic este principala
metodă. Între 70% şi 90% din cazurile de durere neoplazică pot fi controlate cu
medicaţie pe cale orală. O diminuare adecvată a durerii se obţine la circa 75% din
pacienţii care primesc analgezie optimă, folosind tehnici simple, precum: analgeticele
opioide sau nonopioide şi medicaţie adjuvantă, aşa cum este sugerat de scala OMS.
Este recomandat ca medicamentele să fie administrate pe cale orală, după un interval
orar, toate raportate la fiecare pacient şi cu atenţie la detalii.
Acetaminofenul (paracetamolul) sau AINS sunt utile în cazurile de durere uşoară şi pot
fi combinate cu opioidele, în cazurile de durere moderată până la severă. Experienţa
în folosirea scalei de durere a OMS a arătat următoarele: simplul principiu, de a porni
la tratarea durerii neoplazice cu medicaţie nonopioidă şi mergând mai departe până la
opioidele puternice, este sigur şi eficient. În marea majoritate a pacienţilor, efectele
secundare, ce apar datorită folosirii de opioide, sunt uşor de controlat printr-o educare
a pacientului, combinată cu reasigurarea acestuia că greaţa şi sedarea sunt
trecătoare, prin selectarea atentă a dozelor şi a rutelor de administrare ale acestora şi
prin folosirea de medicamente adiţionale, cum ar fi: antiemeticele şi laxativele.
Medicamentele adjuvante sunt utilizate pentru sindroamele dureroase dificile,
incluzând durerea neuropată şi cea osoasă. Pe lângă agenţii medicamentoşi care se
folosesc în mod curent în durerea neuropată, antidepresivele triciclice, anestezicele
locale administrate sistemic şi baclofenul sunt folosite în durerea disestezică, pe când
medicaţia anticonvulsivantă, precum: gabapentinul, carbamazepina si fenitoinul sunt
mai frecvent folosită pentru durerea lancinantă.
Durerea incidentală, definită ca durerea care se instalează subit, este severă şi se
datorează mişcărilor, deglutiţiei, defecării sau micţionării, este tratata doar dacă
pacientul rămâne imobil din cauza ei sau evită să mai efectueze activităţile care
declanşează durerea. Alte tehnici, care tind să îmbunătăţească controlul episoadelor
de durere incidentală, sunt: radioterapia, procedurile ortopedice sau neurologice, cum
ar fi: cordotomia percutanată. Bisfosfonaţii sunt folosiţi în tratamentul durerii continue
sau incidentale care au drept cauză boala neoplazică osoasă.
Durerea neoplazică poate fi de asemenea controlată, modificând evoluţia bolii prin
cura chirurgicală, chimioterapie şi radioterapie. Alte metode includ: intervenţiile
psihologice, terapiile fizice şi medicina complementară.
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Aproximativ 10% dintre pacienţi necesită tehnici intervenţionale (blocuri nervoase
periferice, blocuri ale SNP-ului, leziuni prin radiofrecvenţă şi proceduri
neurochirurgicale), toate acestea ca parte a unei abordări multimodale şi
multidisciplinare necesare controlului durerii.
Pentru durerea ce nu poate fi controlată prin medicaţie orală, doze mici de opioide
împreună cu doze de anestezic local pot fi administrate prin cateterul epidural sau
spinal, în scopul diminuării durerii cu puţine efecte secundare. Sistemele folosite în
administrarea cronică de opioide intraspinal includ: cataterele epidurale sau spinale
conectate la dispozitive subcutanate şi implantarea de sisteme de pompe.
Dr. Marian Eugen BOLOCAN
Tehnici intervenţionale pentru durerea din cancer
Durerea din cancer poate rezulta în primul rând din metastaze neoplazice sau din
proceduri invazive sau diagnostice. Tratamentele cancerului care pot provoca durere
includ chirurgia, radiochimioterapia şi terapia hormonală.
Prezentarea durerii poate depinde de etiologie. Totuşi este important de realizat că
pacienţii cu cancer nu sunt imuni la durerea care apare de obicei la pacienţii fără
cancer. Durerea din cancer este tipic nociceptivă, viscerală sau neuropată sau o
combinaţie din acestea. Tehnicile intervenţionale menite să controleze durerea pot
avea un rol important sau pot fi alternative la tratamentul oral sau sistemic. Aceste
tehnici pot de asemenea să fie mai potrivite pentru pacienţii care sunt incapabili să
tolereze efectele secundare ale medicaţiei sistemice.
Exemple ale tehnicilor intervenţionale sunt enumerate mai jos:
Analgezia intraspinală
Epidurală
• Este cea mai comună opţiune pentru durerea spinală sau radiculară, cauzată de
leziunile primare sau metastatice
• Cauzează leziuni care pot afecta discurile intervertebrale, rădăcinile nervilor sau
canalul spinal
• Produce analgezie înalt selectivă pentru o arie largă
• Ţinteşte nivelurile cervicale, toracice, lombare sau caudale.
• Permite injecţii locale cu un steroid, uneori cu un anestezic local (lidocaină sau
bupivacaină)
• Permite infuzia continua cu un opioid cu ajutorul unui cateter temporar.
Intratecală
• Produce analgezie înalt selectivă de origine spinală.
• Permite efecte secundare minime asociate de obicei cu dozele mari de
medicamente orale de acelaşi tip datorită reducerii semnificative a concentraţiei şi
dozajului
• Poate fi testat cu injecţii singulare de opioide si bupivacaină, clonidină sau
ziconotide când se inseră cateterul.
• Poate implica un cateter intraspinal permanent si o pompa implantată subcutanat
dacă supravieţuirea pacientului este preconizată pentru mai mult de 3 luni.
• Opţiunile includ (medicamente singulare sau combinaţii de medicamente):
Morfină, Hidromorfină, Fentanyl, Sufentanil, Bupivacaină, Clonidină, Ziconotidă,
Baclofen, Meperidin (petidină).
Blocuri ale nervilor
• Ţintesc simptome regionale în distribuţia nervilor periferici singulari sau multipli
• Permit injecţii singulare sau multiple cu un steroid sau cu un anestezic local.
• Produce beneficii pe termen scurt şi potenţial pe termen lung dar nu remitere
permanentă
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• Opţiunile includ
o Injecţiile cu anestezic local administrate în ganglioni simpatici pentru
CRPS
o bloc ganglionar pentru durerea din cap şi gât
o blocul de lanţ lombar simpatic din durerea din cancer, nociceptivă sau
neuropată afectând extremităţile inferioare
Proceduri neurolitice
• sunt utile în durerea neuropată sau viscerală în distribuţia unor nervi specifici
periferici sau viscerali
• urmează tipic blocul nervos diagnostic realizat cu un anestezic local
• foloseşte neuroliza chimică să distrugă nervi periferici şi viscerali
• foloseşte alcool etilic sau fenol ca agenţi neurolotici
• opţiunile includ
o bloc cu fenol hiperbaric în durerile perineale la pacienţii cu malignităţi
rectale sau pelvice
o bloc de plex celiac pentru durerea viscerală de origine gastrointestinală,
în particular durerea din cancerul pancreatic
o bloc cu fenol intrapleural pentru durerea viscerală asociată cu cancerul
esofagian
o bloc de plex hipogastric superior pentru extensii tumorale in pelvis
o bloc ganglionar pentru durerea viscerală din perineu
Stimularea măduvei spinării
Este utilă în durerea neuropată cronică în sindromul cronic regional de durere,
neuralgia postherpetică, neuropatia periferică indusă de chimioterapie şi injuria
postiradiere.
Stimularea nervilor periferici
• Are aceleaşi indicaţii ca mai sus, dar utilitatea sa este limitată la dureri neuropate
incluzând nervi periferici specifici
• Permite plasament suboccipital pentru migrene
• Aduce o alternativă la blocul nervos regional.
Dr. Dan ANGHEL
Managementul farmacologic al durerii în cancer
Durerea în cancer presupune diferite tipuri de durere (leziune şi inflamaţie
tisulară, durere neuropată, durere viscerală) şi este adesea agravată de anxietate şi
depresie. În managementul durerii cauzate de cancer, trebuie luate în considerare
toate componentele.
Antiinflamatoarele nesteroidiene (AINS)
• AINS sunt eficiente în leziunile şi inflamaţia tisulară. Aduc beneficii în special în
durerea cauzată de cancerul osos sau de metastazele osoase, datorită efectului
antiinflamator şi de încetinire a creşterii tumorale.
• Se recomandă ca AINS să fie utilizate singure sau, dacă nu sunt eficiente singure,
în combinaţie cu opioidele.
• Nu se recomandă utilizarea AINS dacă pacientul este alergic la acestea, iar
folosirea lor trebuie atent monitorizată dacă există risc de iritaţie sau sângerare
gastrointestinală, funcţie renală scăzută, insuficienţă cardiacă sau sângerare
datorată alterării funcţiei plachetare. Vârstnicii sunt, în special, vulnerabili la aceste
reacţii adverse.
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• Protecţia gastrică trebuie luată în considerare, mai ales dacă pacientul primeşte şi
alte medicamente care pot leza mucoasa gastrică (ex. corticosteroizii).
• AINS selective pe ciclooxigenaza 2 (COX-2) produc mai puţin iritaţie gastrică şi nu
deprimă funcţia plachetară. Alte reacţii adverse sunt asemănătoare celor produse
de AINS neselective. Ca analgetice, AINS selective pe COX-2 nu sunt mai eficiente
decât AINS neselective.
• Paracetamolul (acetaminofen) poate fi utilizat când AINS sunt contraindicate. Este
un analgetic mai slab decât AINS.
Opioidele
• Opioidele sunt, de obicei, adăugate AINS sau paracetamolului.
• Opioidele slabe (codeina, tramadolul) pot fi utilizate doar dacă durerea este
moderată, pentru că există o doză maximă care, depăşită produce efecte adverse
mai intense decât efectul analgetic.
• Aproximativ 10% din pacienţi nu pot metaboliza codeina sau tramadolul la
metabolitul opioid activ (morfina sau M1). La aceşti pacienţi, drogurile menţionate
au eficacitate scăzută sau deloc.
• Opioidele puternice (morfina, oxicodona, hidromorfina, fentanylul, metadona)
diferă de opioidele slabe prin faptul că permit o variaţie mai mare a dozelor. Dacă
durerea răspunde la opioide (este ameliorata de opioide), poate fi obţinut un efect
mai important prin creşterea dozei.
• Opioidele cu acţiune de lungă durată (eliberare controlată sau eliberare lentă)
sunt folosite pentru durerea de bază sau constantă. De obicei, sunt administrare
oral, de două ori pe zi.
• Opioidele cu acţiune scurtă sau rapidă (pe cale orala, transmucozala sau pe cale
inhalatorie) sunt utilizate pentru durerea paroxistica.
• Depresia respiratorie va constitui rareori o problemă, deoarece durerea stimulează
centrul respirator, iar vis-a-vis de această reacţie adversă apare toleranţa.
• Greaţa şi voma pot fi o problemă, în special la debutul tratamentului. Greaţa este
tratată cu haloperidol, metoclopramid (daca exista şi stază gastrică) sau cu
antagonişti 5-HT3 (daca opioizii au cauzat şi constipaţie severă).
• Constipaţia este o reacţie adversă frecventă şi persistentă deoarece opioidele
influenţează tranzitul intestinal. Creşterea absorbţiei apei determină apariţia
scaunelor tari pentru care pot fi administrate laxative osmotice. Opioidele pot
produce spasm intestinal, necesitând administrarea de laxative stimulante.
Antagoniştii opioizilor (metilnaltrexona) care nu traversează bariera hematoencefalică reprezintă un nou tratament eficient al constipaţiei induse de opioide.
• Sedarea, disforia, halucinaţiile şi coşmarurile, ca şi transpiraţiile şi pruritul sunt
alte reacţii adverse ale opioidelor.
• Dependenţa este rar o problemă în contextul în care opioidele sunt folosite pentru
controlul durerii din cancer, condiţie în care viaţa pacientului poate fi ameninţată.
• Dezvoltarea dependenţei psihice este tipică pentru opioizi, de aceea administrarea
lor nu trebuie oprită brusc, evitând astfel apariţia simptomelor de sevraj.
• Apariţia toleranţei este tipică pentru opiozi. Durerea în sine poate diminua apariţia
toleranţei, dar intensificarea durerii necesită creşterea dozelor. Toleranţa poate fi
controlată prin creşterea dozei, prin schimbarea opioidului (toleranţa încrucişată nu
este completă), prin schimbarea căii de administrare (spinală) sau prin adăugarea
altor droguri precum ketamina (un antagonist al receptorului pentru N-metil-Daspartat, NMDA), clonidina (agonist α2-adrenergic). Metadona poate fi în special
eficientă atunci când a apărut toleranţa la alte opioide, probabil datorită efectelor
sale diferite de ale acestora (de ex. are un efect slab similar antagonizării NMDA).
Datorită farmacocineticii sale complexe, metadona nu este un opioid de primă linie.
• Toate opioidele utilizate de rutină sunt agonişti ai receptorilor µ, dar au profile
farmacocinetice diferite (biodisponibilitate, metabolism, pasajul prin bariera
hematoencefalică şi excreţia).
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• Calea preferată pentru administrare este cea orală. Fentanylul poate fi administrat
transdermic dacă durerea este constantă iar dozele de opioid necesare sunt
moderate. Absorbţia transdermică a fentanylului este îngreunată la pacienţii
caşectici. Administrarea subcutanată prin infuzie continuă poate fi utilizată dacă
pacientul nu poate lua medicaţia pe gură. Alte droguri (ex. antiemeticele) pot fi
adăugate infuziilor subcutanate de morfină, oxicodon sau hidromorfonă.
• Administrarea subcutanată (epidurală sau subarahnoidiană) poate fi realizată când
celelalte administrări mai puţin invazive nu sunt eficiente. Anestezicele locale şi
clonidina cresc eficacitatea opioidelor.
Alte droguri
• Antidepresivele pot fi folosite pentru tratarea depresiei şi a durerii neuropate.
Antidepresivele au fost studiate în special în durerea neoplazică din sindromul
postmastectomie (antidepresivele triciclice au fost eficiente) şi în durerea neuropată
indusă de chimioterapie (antidepresivele triciclice nu au fost eficiente). Daca
pacientul are durere neuropată şi depresie, trebuie ales un drog care le poate
ameliora pe ambele (ex. antidepresivele cu acţiune dublă care inhibă atât
recaptarea noradrenalinei cât şi a serotoninei).
• Anticonvulsivantele pot fi utilizate pentru ameliorarea durerii neuropate.
Gabapentin si pregabalin au fost studiate în durerea neuropată din neoplazie (au
fost eficiente) şi în durerea neuropată indusă de chimioterapie (nu au produs
efecte) iar acum sunt studiate în relaţie cu durerea din cancerul osos. Gabapentin şi
pregabalin au efecte anxiolitice care ar putea fi utile în durerea neoplazică.
• Corticoizii scad edemul şi inflamaţia şi stabilizează membrana nervoasă. Pot fi
utilizaţi în durerea datorată edemului (în creier, măduva spinării sau ficat) de
asemenea, ameliorează greaţa şi îmbunătăţesc tonusul şi apetitul.
• Ketamina este un anatagonist al receptorului NMDA care a fost utilizat în infuziile
subcutanate sau intravenoase pentru a ameliora hiperalgia şi toleranţa induse de
opioide. Poate fi administrată oral, dar biodisponibilitatea sub această formă este
scăzuta şi variabilă.
Dr. Daniela COSMA
Managementul durerii şi al altor simptome
ce apar în ultimele zile de viaţă
1. DUREREA
Este important să recunoaştem şi să tratăm durerea din cancer. Mulţi pacienţi
aflaţi în ultimele zile de viaţă nu pot comunica verbal nivelul durerii. În acest caz ne
putem orienta după: grimasele faciale, apărare sau sunete. Trebuie să excludem alte
cauze de disconfort cum ar fi: constipaţia, distensia vezicii urinare, stresul emoţional.
Administrarea opioidelor poate fi împiedicată de imposibilitatea pacientului de a
înghiţi. Alte căi posibile de administrare sunt: sublinguală, rectală, subcutană şi
intravenoasă. Dozele administrate pot fii reduse în cazul în care o disfuncţie de organ
scade eliminarea din organism a drogului sau a metaboliţilor săi. Miocloniile pot
apărea când sunt administrate doze mari de opioizi mai ales la pacienţii cu insuficienţa
renală. Scăderea dozei sau înlocuirea cu un alt opioid şi adăugarea unor
benzodiazepine este benefică.
ALTE SIMPTOME CE POT APĂREA ÎN ULTIMELE ZILE DE VIAŢĂ
1. DISPNEEA
Dispneea sau setea de aer poate fi cauzată de bronhospasm, obstrucţia căilor
aeriene, secreţii vâscoase, sau hipoxie. Opioidele sunt de primă intenţie în acest caz;
la pacienţii ce nu au mai utilizat opioide, dozele mici sunt suficiente. Se mai pot utiliza
bronhodilatatoare pentru bronhospasm, benzodiazepine pentru anxietate sau
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corticosteroizi pentru reducerea inflamaţiei şi a obstrucţiei. Oxigenoterapia poate fi
utilă la pacienţii cu hipoxemie.
2. DELIRUL
Trebuiesc identificate şi tratate cauzele reversibile: polimedicaţia, anomaliile
metabolice, deshidratarea. Agenţii utilizaţi sunt (i.v. = intravenos, p.o. = per os, i.r. =
intrarectal, prn = la nevoie, s.c. = subcutan, s.l. = sublingual) :
- HALOPERIDOL 1-4 mg p.o., i.v., s.c. la 6 ore (se poate administra în fiecare oră prn
în delirul sever)
- LORAZEPAM 0,5-2 mg p.o., s.l., i.v. la 4 ore prn
- OLANZEPINA 2,5-20 mg p.o. seara la culcare sau capsule orale de 5-20 mg
- RISPERIDONA 0,5 mg p.o. după amiaza, se poate creşte cu 0,25-0,5 mg la 2-7 zile
- CLORPROMAZINA 12,5-25 mg p.o., s.c. la 4-12 ore sau 25 mg i.r. la 4-12 ore
(administrarea i.v. poate provoca hipotensiune; se administrează doar dacă alţi agenţi
sunt ineficienţi sau nu există alte căi de administrare)
3. SECREŢIILE ABUNDENTE
Secreţiile din cavitatea bucală nu mai pot fii înlăturate pe măsură ce pacientul
devine din ce în ce mai slăbit. Se schimbă poziţia pacientului, se reduce administrarea
de fluide parenteral şi enteral şi se explică familiei că acest lucru nu produce un
disconfort prea mare pacientului. Se pot administra anticolinergice :
- Atropina 0,4 mg s.c. la 15 minute
- Scopolamina unul sau doua patch-uri de 1,5 mg sau 50 mcg la o ora i.v. sau s.c.
- Glicopirolat 1-2 mg p.o. sau 0,1-0,2 mg i.v. sau s.c. la 4 ore
4. STRES-UL
Unii pacienţi se tem de moarte, de abandon, de necunoscutul de după moarte.
Trebuie oferit suport emoţional şi spiritual pacientului şi familiei sale.
CONSIDERAŢII :
- Pacientul şi familia sunt o unitate
- Explicarea simptomelor ce apar înainte de moarte membrilor familiei le reduce
anxietatea
- Colaborarea cu ceilalţi membrii ai echipei (asistent social, preot, asistenţi medicali)
pentru suportul emoţional al pacientului şi familiei sale
- Se respectă cultura şi obiceiurile culturale ale pacientului
- Trebuiesc identificaţi membrii familiei ce pot reacţiona anormal în situaţia dată şi
oferit sprijin emoţional.
Dr. Diana GROZEA
Intervenţiile psihosociale pentru durerea din cancer
La pacienţii cu cancer durerea este o problemă comună şi frecvent invalidantă.
Studiile statistice indică faptul că durerea este simţită într-un procent de 25% de
pacienţii cu cancer nou diagnosticat şi de 60%-90% de pacienţii cu cancer avansat.
Dacă în trecut se considera că tratând cancerul se elimină şi durerea, în prezent chiar
şi după tratament adecvat, mulţi pacienţi continuă să prezinte dureri.
Abordările medicale şi chirurgicale sunt considerate temelia de bază a
tratamentului durerii din cancer. Deşi acest lucru ajută mulţi pacienţi, există totuşi
anumite limitări. În primul rând datorită efectelor adverse (constipaţie severă, greaţă)
este limitată complianţa la tratament. În al doilea rând unii pacienţi continuă să
raporteze dureri incontrolabile deşi au beneficiat de un regim optim. În prezent
tehnicile chirurgicale nou dezvoltate (implantarea de stimulatori nervoşi, pompele de
morfină) pot reduce durerea, dar fiind costisitoare nu sunt disponibile la scară largă.
Aceste probleme au condus la căutarea unor metode alternative pentru controlul
durerii din cancer.
- 18 -

Există mai multe motive pentru care intervenţiile psihologice pot reprezenta o
achiziţie valoroasă în managementul durerii din cancer. În primul rând statisticile
indică o legătură puternică între durerea din cancer şi factorii psihologici ca starea de
dispoziţie, stresul, depresia şi anxietatea. În al doilea rând încrederea pacienţilor în
sine şi în capacităţile lor de a controla durerea din cancer au fost corelate cu o scădere
a durerii şi cu o stare psihologică de bine. În al treilea rând pacienţii care fac faţă
durerii exagerând (ex: gândindu-se la durere sau simţindu-se lipsiţi de speranţă) vor
experimenta nivele mai crescute de durere şi un nivel de stres mai mare. În final
intervenţiile psihologice s-au dovedit a fi benefice în tratarea altor boli care se
manifestă prin durere, ca osteoartrita şi artrita reumatoidă.
Terapia cognitiv comportamentală în managementul clinic al durerii
Terapia cognitiv comportamentală (TCC) este tratamentul psihologic cel mai des
utilizat în cazul durerilor persistente. TCC implică mai mulţi paşi. Primul pas este
educarea durerii. Durerea este descrisă ca o experienţă complexă senzorială şi
emoţională influenţată de gândurile, sentimentele şi comportamentul pacientului.
Discutând acest subiect, pacienţii pot înţelege cum răspunsul lor la durere le
influenţează experienţa dureroasă şi încep să recunoască cum eforturile lor de
adaptare pot juca un rol important în controlul durerii. Al doilea pas, în gestionarea
durerii, este pregătirea pacientului pentru a face faţa la una sau mai multe situaţii
(ex: relaxare sau rezolvare a problemelor). Pentru fiecare situaţie un terapeut oferă o
justificare educaţională, o instruire de bază, o practică ghidată şi un feedback. Al
treilea pas în tratament este experimentarea acasă a celor învăţate anterior. Pacienţii
sunt încurajaţi ca la început să practice cele învăţate în medii lipsite de stres (ex: să
stea întins într-o cameră liniştită) şi apoi să le aplice în medii mai stresante (ex:
gestionarea durerii care poate apărea în timpul mersului sau care poate apare la
schimbarea poziţiei corpului). Ultimul pas în pregătire presupune ajutarea pacienţilor
să îşi dezvolte un program de menţinere a celor învăţate şi exersate anterior după ce
pregătirea este completă, pentru că în efortul lor de adaptare să poată depăşi
obstacolele şi recidivele.
O analiză recentă a studiilor care testează eficacitatea terapiei cognitiv
comportamentale în durerea din cancer a constatat că, în ansamblu, acest tratament a
redus semnificativ durerea. Studiile revizuite au testat o varietate de tipuri de terapii
cognitiv comportamentale, care sunt descrise mai jos.
Imageria (exemplificarea prin imagini) şi hipnoza bazate pe terapia cognitiv
comportamentală
În imageria bazată pe TCC, primul lucru învăţat este imageria ghidată. Imageria
ghidată implică orientarea atenţiei spre o scenă plăcută sau care distrage atenţia şi
participarea la senzaţiile care ar putea apărea în această scenă (ex: obiective turistice,
sunete, mirosuri şi gusturi). Atunci când pacienţii îşi dezvoltă această abilitate, sunt
încurajaţi să o folosească pentru a-şi distrage atenţia de la durere. În hipnoza bazată
pe terapia cognitiv comportamentală, terapeutul oferă sugestii specifice, concepute
pentru a-l ajuta pe pacient să se relaxeze şi să controleze durerea. Odată ce pacienţii
reuşesc să utilizeze cu succes terapia sugestivă pentru controlul durerii, ei sunt
învăţaţi autohipnoza, astfel încât să poată folosi hipnoza într-o varietate de situaţii
legate de zi cu zi. O analiză recentă a constatat că imageria şi hipnoza bazate pe
terapia cognitiv comportamentală scad semnificativ durerea în 86% din studiile
examinate. Această abordare s-a dovedit a fi deosebit de eficientă în reducerea durerii
la copii supuşi unei proceduri dureroase, cum ar fi puncţia lombară şi biopsia măduvei
spinării. Metoda a fost, de asemenea, eficientă în gestionarea durerii la femeile cu
cancer de sân metastatic şi la pacienţii adulţi cu cancer supuşi transplantului de
măduvă osoasă.
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Evaluarea durerii plus o scurtă terapie cognitiv comportamentală
Intervenţiile educaţionale se bazează în principal pe învăţarea pacienţilor cu cancer
despre durere, cum să utilizeze medicamentele în gestionarea durerii, cum să
comunice cu furnizorii de servicii medicale. Recent, câteva unităţi de învăţământ, ca
modalitate de consolidare a eforturilor de autoîngrijire ale pacienţilor, au început să
includă scurte pregătiri în una sau mai multe situaţii cu ajutorul cărora pacientul ar
putea face faţă. Într-un studiu de 174 de pacienţi cu cancer care prezentau dureri
datorită metastazelor osoase, educarea durerii plus o scurtă terapie cognitiv
comportamentală au determinat o scădere semnificativă în scala de evaluare a durerii
medii, celei mai rele şi celei mai puţin rele. O analiză recentă a constatat că puţin
peste 50% din studiile care testează educarea durerii plus o scurtă terapie cognitiv
comportamentală au avut rezultate pozitive. Studiile care au inclus mai multe
aptitudini de training intensiv au demonstrat cele mai bune rezultate.
Terapia cognitiv comportamentala comprehensivă
Intervenţiile terapiei cognitiv comportamentală comprehensivă, subliniază
importanţa învăţării unor varietăţi de tehnici pentru a face faţă durerii (ex: relaxarea,
ritmul de activitate, imageria, rezolvarea problemelor şi abilităţile de comunicare).
Pacienţii învaţă sistematic şi ajung să stăpânească fiecare tehnică astfel încât să aibă
„un meniu” pe care se pot baza pentru controlarea durerii. Pacienţii sunt încurajaţi să
alterneze aceste tehnici în moduri creative pentru a face faţa cât mai bine posibil
provocărilor de zi cu zi (ex: să facă faţa acceselor de durere). Într-un studiu făcut la
pacienţii cu cancer avansat s-a demonstrat că terapia cognitiv comportamentală
comprehensivă îmbunătăţeşte controlul durerii. O analiză recentă a constatat că
terapia cognitiv comportamentală comprehensivă a redus semnificativ durerea, în
46% din studiile revizuite.
Pe scurt, se apreciază că intervenţiile psihosociale ocupă un loc important în
managementul durerii din cancer. În prezent terapia cognitiv comportamentală este
utilizată pe scară largă în practica medicală. S-a demonstrat că aceste aborduri reduc
durerea din cancer. Imageria şi hipnoza bazate pe abordurile cognitiv
comportamentale par a fi deosebit de promiţătoare.
Dr. Iuliana DUMITRESCU
Vertebroplastia şi cifoplastia pentru durerea din cancer
Introducere:
Vertebroplastia şi cifoplastia percutană sunt două intervenţii strâns legate de
tratarea durerii din fracturile compresive vertebrale datorate osteoporozei sau
malignităţii. Vertebroplastia reprezintă injectarea corpului vertebral cu ciment de os,
cel mai frecvent polimetilmetaacrilat. Cifoplastia reprezintă plasarea unor balonaşe în
corpul vertebral cu o secvenţă de umflare, dezumflare pentru a crea o cavitate in care
se va injecta cimentul. Aceste proceduri sunt cel mai adesea efectuate percutan în
sistem ambulator (sau cu spitalizare de o zi). Mecanismul de acţiune este necunoscut,
dar se crede că stabilizarea fracturii duce la analgezie. Pacientul ideal prezintă durere
axială (ce nu iradiază) datorată fracturii vertebrale. Ideal, procedura trebuie făcută în
primele 12 luni de la momentul fracturării, dar pacienţii selectaţi cu vindecare
incompletă sau bucăţi de os neconsolidate ar putea beneficia şi după acest interval de
timp.
Indicaţii:
• Fracturi vertebrale compresive dureroase datorate tumorilor maligne primare sau
secundare (mielom, cancer de sân, prostată, plămân sau alte tumori).
• Fracturi vertebrale compresive dureroase datorate osteoporozei la un pacient cu
sau fără neoplazie.
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• Hemangiom cu localizare în corpul vertebral, dureros.
• Fracturi vertebrale compresive dureroase cu osteonecroză (boala Kummel).
• Fracturi vertebrale compresive cronice fără consolidare.
Contraindicaţii:
• Fracturi vertebrale compresive asimptomatice.
• Infecţie intercurentă.
• Profilaxie la un pacient osteoporotic.
• Coagulopatie severă.
• Mielopatie datorată retropulsiei unui fragment osos cu compromiterea canalului
medular.
• Alergii la substanţe de contrast sau ciment.
•
•
•
•
•

Contraindicaţii relative:
Durerea radiculară.
Fracturi compresive vertebrale cu tasare a mai mult de 70% din înălţime.
Stenoza spinală severă, retropulsia asimptomatică a unui fragment osos.
Tumora extinsă intracanalar/spaţiul peridural.
Lipsa posibilităţii de conversie chirurgicală.

Complicaţii:
Riscurile procedurii sunt mici, dar complicaţii grave pot surveni cu incidenţă de
sub 1%. Riscurile cuprind compresia medulară, a rădăcinii nervoase, embolism venos,
embolism pulmonar (inclusiv cu colaps circulator). Raportul risc/beneficiu este
favorabil la pacientul cu cancer şi la cei cu durere severă datorată fracturii.
Sumar:
Vertebroplastia şi cifoplastia percutană sunt două proceduri valoroase în
tratamentul fracturii spinale la pacienţii neoplazici. Intervenţia produce analgezie
promptă şi importantă la 80-90% din cazuri cu rată scăzută de complicaţii.
Dr. Adrian DAVID
Bariere în tratamentul durerii din cancer
Deşi există o gamă largă de terapii ale durerii şi studiile arată că în 85-90% din
cazuri , durerea din cancer poate fi controlată folosind ghidurile OMS, doar în 50% din
cazuri este obţinut controlul durerii in cancer. Barierele care interfera cu un control
adecvat al durerii au fost împărţite in probleme legate de cadrele sanitare , de pacienţi
şi de sistemul sanitar.
Probleme legate de cadrele sanitare
Evaluarea inadecvată a durerii din partea medicilor a fost identificată ca barieră
majoră în tratamentul durerii din cancer. Medicii si asistentele iau decizii care au un
rol major in tratamentul durerii din cancer si îmbunătăţirea evaluării durerii pacienţilor
poate duce la prescripţia analgezica adecvată şi îmbunătăţirea controlului durerii.
Teama pentru prescrierea de substanţe în regim special , grija pentru efectele
secundare ale analgezicelor si teama ca pacienţii sa nu devină dependenţi sau
toleranţi la analgezie sunt alţi factori identificaţi. Este necesară îmbunătăţirea nivelului
de pregătire pentru tratamentul durerii din cancer la toate nivelele de educaţie
profesională. Dacă medicii şi asistentele ar cere scoruri de evaluare a durerii la fel de
des ca semnele vitale, ar putea acorda tratamentului durerii atenţia adecvată.
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Probleme legate de pacienţi
E posibil ca pacienţii ar putea să nu se plângă de durere pentru că vor să fie
pacienţi buni sau le e teama să nu distragă medicul de la tratamentul bolii primare.
Pot vedea durerea ca parte inevitabilă a cancerului sau nu vor sa recunoască
progresul bolii. Alţii se tem de controlul precoce al durerii, care ar împiedică controlul
ulterior al durerii, teamă pe care o împart adesea cu medicii , prin toleranţa dezvoltată
la medicaţia de durere. Pacienţii adesea ezita să ia medicaţie pentru durere , unii se
tem de a fi dependenţi sau priviţi ca dependenţi( o teama mai prezentă la cei din
populaţia minoritară). Temeri pentru efecte secundare greu de manageriat pot duce la
o proasta aderenţă la regimul de analgetice prescris.
Probleme legate de sistemul sanitar
Un mediu cu reguli stricte, care monitorizează îndeaproape reţetele medicilor
poate contribui la tratamentul inadecvat al durerii din cancer. Controlul strict al
substanţelor interzise şi probleme de disponibilitate a tratamentului pot constitui
bariere în îngrijirea pacienţilor. Un chestionar adresat medicilor din Wisconsin a arătat
că din teama de controalele periodice, majoritatea reduceau consumul de droguri sau
cantitatea prescrisa, limitau numărul de reînnoiri sau alegeau un drog de potenţă mai
mică. Tratamentul durerii din cancer are prioritate mică în sistemul sanitar sau
curriculum de pregătire a profesioniştilor. Majoritatea tratatelor medicale sau de
nursing acordă doar câteva pagini actualelor ghiduri de control al durerii si al
simptomelor. Alte probleme de strategie sanitară legate de durere, acces la îngrijire,
perspective reglatoare, probleme etice si legale au fost de asemeni neglijate.
Deşi OMS a avut un impact imens în schimbarea strategiilor de tratament al
durerii din cancer, în multe locuri din lume, chiar si simple analgetice nu sunt
disponibile pentru tratamentul durerii din cancer, nu mai vorbim de morfina.
Tratamentul adecvat nu poate fi rambursat sau poate fi prea costisitor pentru pacienţi
şi familiile lor. Dovezile actuale sugerează că lipsa de acoperire, parţială sau totală, a
sistemului de sănătate (incluzând medicamente, echipament medical si servicii
profesionale) inhibă accesul la tratamentul durerii acute si durerii din cancer pentru
milioane de oameni, în special bătrâni, săraci şi minorităţi.
Este esenţial să identificăm severitatea barierelor în tratamentul eficient al durerii
din cancer în fiecare ţară şi să identificăm priorităţile pentru eliminarea lor, astfel încât
să îmbunătăţim tratamentul durerii din cancer pentru toţi cei care au nevoie.
Dr. Mădălina Lixandru
Partenerii şi persoanele care îngrijesc pacienţi cu cancer care au dureri
Impactul durerii de cancer la parteneri şi la persoanele care îi îngrijesc
Durerea este o preocupare majoră, nu numai pentru pacienţii cu cancer, dar şi
pentru partenerii şi îngrijitorii lor. Furnizarea de servicii medicale pentru un pacient
cu cancer cu durere severă sau persistentă, este pentru oricine una din cele mai
dificile şi stresante sarcini cu care se poate confrunta; văzând pe cineva drag suferind
poate fi o solicitare emoţională. Cercetările au arătat că persoanele care îngrijesc
pacienţii bolnavi de cancer şi care au dureri se confruntă cu un nivel mai ridicat de
încordare, depresie şi tulburări de dispoziţie în comparaţie cu îngrijitorii celor care
nu au dureri.
Supravegherile implică adesea mai multe sarcini nefamiliare. Acestea mai pot
include monitorizarea durerii şi a altor simptome, administrarea de medicamente,
confruntarea cu efectele secundare şi furnizarea ajutorului printr-o comunicare cu
specialişti în domeniu. Pe lângă solicitarea emoţională şi fizică pe care o presupune
acordarea asistenţei, îngrijitorii şi partenerii trebuie să se adapteze şi să facă faţă
perturbărilor din viaţa personală.
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Oamenii sunt diferiţi în capacitatea lor de a face faţă cerinţelor cu privire la rolul
îngrijirii. Unii parteneri şi îngrijitorii sunt capabili de a stăpâni sarcina îngrijirii şi par să
facă faţă cu bine provocărilor apărute. Alţii, din mai multe motive (de exemplu,
îngrijirea copilului şi responsabilităţile de la locul de muncă, probleme de sănătate,
precum şi disconfort emoţional), au dificultăţi în adaptarea la aceste cerinţe şi ca
urmare, au un nivel mai ridicat de depresie şi încordare psihică.
Implicarea partenerilor şi îngrijitorilor în managementul medical al durerii
neoplazice
Având în vedere profundul impact al durerii neoplazice asupra partenerilor şi
persoanelor care oferă îngrijire, există o creştere a interesului pentru implicarea
acestor persoane în eforturile de supraveghere a durerii neoplazice. Cu toate acestea,
există bariere în calea implicării în mod eficient a acestora. Obstacolele în calea
utilizării medicamentelor
pentru durere, punctul forte în managementul dureri
neoplazice, au fost identificate atât la îngrijitori cât şi la pacienţi. Pentru unii
concepţiile, atitudinile negative, precum şi prejudecăţile pe care le au în legătură cu
medicaţia antialgică, îi pot determina să o subdozeze. De exemplu, pacienţii şi
partenerii acestora precum şi îngrijitorii pot presupune din greşeală că majoritatea
pacienţiilor cu cancer pot deveni dependenţi de analgezice, sau să creadă că efectele
secundare ale acestei medicaţii sunt întotdeauna severe şi greu de gestionat. Pacienţii
si îngrijitorii pot crede de asemenea că durerea este parte integrantă a bolii neoplazice
şi trebuie pur şi simplu suportată şi tolerată. Pacienţii sunt adesea îngrijoraţi de faptul
că dacă se plâng de durere nu vor fi consideraţi “pacienţi buni”. Împreună, aceste
probleme pot interfera cu buna comunicarea despre durere, cu cei ce acordă îngrijiri
medicale, ceea ce este necesar pentru a asigura un regim eficient de medicaţie.
Având în vedere aceste preocupări comune şi concepţii greşite despre
medicamenţia antialgică, este important ca pacienţii, partenerii lor şi îngrijitorii, să fie
instruiţi cu privire la importanţa înştiinţării medicilor curanţii în legătura cu durerea
precum şi preocupările legate de medicaţia antialgică.
Medicii pot lua măsuri împotriva acestor temeri, făcând mult mai probabil ca
pacienţii să devină mai complianţi, sporind astfel controlul durerii.
Au fost dezvoltate programe educaţionale care se adresează pacienţilor cu atitudini şi
convingeri negative vis-a-vis de medicaţia analgetică. Aceste programe nu doar
îmbunătăţesc cunoştinţele despre durerea neoplazică si managementul acesteia, dar şi
le reduc durerea. Din ce în ce mai mult, aceste programe includ partenerii şi îngrijitorii
în programul educaţional. Îngrijitorii care participă la aceste program, adesea
mărturisesc o scădere a stresului psihic şi apariţia unei stări de bine.
Implicarea partenerilor şi a îngrijitorilor în gestionarea psihologică a durerii
neoplazice
Există mai multe motive pentru a implica partenerii şi îngrijitorii, în tratamentele
psihologice ale durerii neoplazice. În primul rând, atunci când un partener sau
îngrijitor este implicat în astfel de tratamente, acesta poate afla cum gânduri,
sentimente, comportamente pot influenţa experienţa unei dureri canceroase şi rolul
pe care abilităţile pacientului de adaptare îl pot juca în gestionarea durerii. În al doilea
rând, partenerii şi îngrijitorii pot juca rol de îndrumători (consilieri), reamintind şi
reconsolidând (reîntărind) obiceiurile şi punerea în practică a aptitudinilor învăţate
(deprinse) de a face faţă durerilor (de exemplu, de relaxare, imagini, sau activităţi
practice). În ultimul rând, atunci când partenerii şi îngrijitorii învăţa împreună cu
pacientul neoplazic aceste abilităţi, ei pot apoi avea capacitatea de a utiliza aceste
aptitudini pentru a gestiona stresul propriu şi emoţiile negative.
Convingerile şi atitudinile negative pot afecta de asemenea intenţia pacienţilor
neoplazici de a folosi abordări psihologice (şi alte metode nefarmacologice) pentru
management-ul durerii. Pacienţii, partenerii lor şi îngrijitorii pot crede, de exemplu, că
în cazul în care admit că emoţiile, cum ar fi furia sau teama vor afecta durerea lor,
atunci durerile nu vor fi luate în serios. O altă teamă este că dacă o intervenţie
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psihologică (de exemplu, imagini), este eficace în reducerea durerii, atunci durerea va
fi presupusă, mai degrabă, mai mult psihogenă decât produsă de neoplasm. De
asemenea un partener sau îngrijitorul poate avea o atitudine negativă faţă de un
tratament psihologic şi poate descuraja pacientul să facă apel la tratamente
psihologice care ar putea fi de ajutor.
Înainte de a se utiliza tehnici psiholgice pentru gestionarea durerii (de exemplu,
de relaxare, imagistică, de activităţi practice), este important ca pacienţii şi îngrijitorii
acestora să fie întrebaţi despre convingerile lor şi temerile lor legate de aceste tehnici.
Este utilă furnizarea informaţiilor educaţionale, care privesc modul în care mintea şi
corpul interacţionează pentru a influenţa durerea. Trebuie de asemenea discutat rolul
pe care factorii psihologici (de exemplu, gânduri, convingeri, sentimente şi
comportamente) îl pot juca în experienţa durerii neoplazice.
Unul dintre cele mai eficiente instrumente educaţionale îl reprezintă acordarea
oportunităţii de a exersa folosind algoritmuri specifice de a îndruma şi de a furniza un
feedback legat de modul în care îşi pot adapta cunoştinţele (aptitudinile) la propriile
nevoi.
Programele pentru instruirea pacienţilor şi îngrijitorilor care includ metode
psihologice de control al durerii s-au dovedit a creşte încrederea îngrijitorilor în
capacitatea lor de a ajuta pacienţii să facă faţa durerii şi celorlalte simptome ce apar
pe parcursul evoluţiei bolii.
Dr. Denisa NIŢU
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Reamintim membrilor asociaţiei că plata cotizaţiei pe anul 2009 se face prin
depunerea în contul RO65RNCB0074029217500001/ROL BCR sector 3
Bucureşti, a unei sume de 35 lei. Cod Fiscal 5466568. Vă rugăm să trimiteţi
confirmarea plăţii la adresa de mai jos. Doar membrii care plătesc cotizaţia
beneficiază, pe baza unei liste, de punctajul EMC acordat de CMR.
Membrii asociaţiei sunt rugaţi să verificie pe site-ul ARSD www.arsd.ro dacă
figurează în baza de date a asociaţiei.
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