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Durerea altfel 

Prof. dr. Marius Bojiţă 

 

UMF Cluj-Napoca 

 

Pentru mulți oameni, durerea este un demon de care vor să scape cu orice preț. Și este normal ca 

omul să nu își dorească să sufere. Însă când durerea se manifestă în viața noastră, indiferent dacă 

este o durere fizică sau una interioară, ea nu ne întreabă niciodată dacă dorim să o primim. 

 

Durerea este în primul rând un semnal de alarmă care ne trezește pentru a vedea că ceva este 

bolnav în corpul nostru fizic sau în lumea noastră lăuntrică. Și dacă durerea nu ne-ar trezi în 

acest fel am rămâne inconștienți față de propriile nevoi și dezechilibre, spre care tocmai durerea 

ne cheamă, ca un păzitor grijuliu, să aducem vindecare și schimbare. 

 

Un altfel de durere poate fi durerea interioară, profund subiectivă și care nu poate fi înțeleasă din 

exterior. Omul poate viețui mai multe tipuri de dureri, care provin din domenii diferite ale vieții 

noastre. Pornind de la durerile fizice, la cele sufletești, ajungând astfel în domeniul – mai dificil 

de înțeles în mod obișnuit – al durerii spirituale.  

 

Există însă un sens profund al tuturor formelor de durere. Durerea reprezintă mijlocul prin care 

înțelepciunea universului ne trezește față de aspectele în care suntem adormiți, favorizând 

declanșarea unui proces de dezvoltare, de creștere, de vindecare. 

 

Durerea este o școală, o experiență transformatoare, dar mai ales o formă de iubire pe care 

omenirea o va înțelege tot mai limpede în viitor, când sensul durerii nu mai are voie să rămână 

necunoscut, altfel ne-am opune proceselor de transformare pe care le primim în dar, în loc să le 

primim și să ne lăsăm modelați de acestea, atunci când viața ne pune în situația de a le 

experimenta. 
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Utilizarea deturnată a analgezicelor opioide 

Prof. Dr. Felicia Loghin 

 

Disciplina de Toxicologie, Facultatea de Farmacie 

UMF Iuliu Haţieganu Cluj-Napoca, România 

 

Un număr din ce mai mare de medicamente se utilizează la ora actuală în alt scop sau în alt mod 

decât cel acceptat în autorizaţia de punere pe piaţă, fenomen care are un impact considerabil 

asupra sănătăţii publice. Utilizarea deturnată este definită în funcţie de existenţa sau nu a unei 

prescripţii medicale, de scopul folosirii şi de prezenţa sau absenţa unor simptome de abuz sau 

dependenţă. 

 

Analgezicele opioide se situează printre principalele medicamente utilizate deturnat, în special în 

Statele Unite unde se consumă 80% din totalul stocurilor de opioide la nivel mondial şi 99% din 

cele de hidrocodonă. În jur de 55% din aceste medicamente utilizate deturnat sunt procurate 

gratuit de la rude sau prieteni, 18% sunt prescrise de un medic, iar 4,3% sunt obţinute de la 

furnizorii stradali. Deşi doar un procent mic provine din farmaciile virtuale, riscurile acestui mod 

de procurare sunt extrem de ridicate şi favorizează apariţia reacţiilor adverse şi a interacţiunilor 

medicamentoase. Un alt pericol major este reprezentat de administrarea analgezicelor opioide în 

asociere cu alte medicamente în vederea obţinerii unor efecte euforizante. 

 

Prevenirea utilizării deturnate a medicamentelor este în atenţia agenţiilor de reglementare a 

medicamentelor şi a autorităţilor de sănătate publică, prin activităţi variate, de la raportarea 

electronică a prescripţiilor şi instruirea profesioniştilor din domeniul sănătăţii, până la realizarea 

de formulări farmaceutice care să descurajeze abuzul. 
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Produși naturali utilizați în tratamentul durerii 

Prof. Dr. Gianina Crișan, Andrei Mocan 

 

Disciplina de Botanică farmaceutică, Facultatea de Farmacie 

Universitattea de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca 

 

Durerea reprezintă una dintre cele mai importante probleme de sănătate la nivel mondial, și 

rămâne încă o provocare majoră pentru medicina modernă. În ciuda marii varietăți de molecule 

de sinteză, rezultat al progresului din ultimii 50 de ani al chimiei terapeutice, produșii naturali și 

structurile derivate din aceștia continuă să fie elemente extrem de importante în cadrul 

farmacopeilor. În acest context, plantele medicinale sau diverșii metaboliți secundari ai acestora, 

prezentând reacții adverse mai reduse, apar ca importante resurse terapeutice în dezvoltarea de 

noi medicamente pentru gestionarea diverselor tipuri de durere. De fapt, produșii naturali au 

jucat un rol extrem de important în descoperirea de noi medicamente și au stat la baza primelor 

terapii utilizate în tratamentul durerii. Lucrarea de față își propune să sumarizeze cele mai 

importante plante medicinale folosite în tratamentul diferitelor tipuri de durere în fitoterapia 

modernă, accentuând relația dintre fundamentarea științifică bazată pe cunoașterea compoziției 

chimice a acestora și utilizările lor în medicina tradițională.   

 

Cuvinte cheie : durere, produși naturali 
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Sarcina, alăptarea şi medicaţia analgezică 

Prof. Dr. Camil Vari 

 

UMF Târgu Mureş 

 

Terapia durerii în timpul perioadei de sarcină trebuie adaptată conform unui bilanţ beneficiu 

(pentru mamă)/risc (pentru produsul de concepţie) ţinând cont de vârsta gestatională, adică de 

anticiparea riscului teratogen, fetal, neonatal sau tardiv, de gravitatea/intensitatea durerii, precum 

şi co-morbidităţi. Lucrarea prezintă clasificarea riscului asociat utilizării medicamentelor 

analgezice şi co-analgezice în sarcină (conform FDA şi Australian Pregnancy Risk System), 

compatibilitatea acestei medicaţii cu perioada de alăptare, precum şi estimarea cantităţii de 

medicament la care este expus sugarul (doza relativă raportată la doza administrată mamei). 
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Toxina botulinica în tratamentul paraparezei spastice la copii  

Ş.l. Dr. Adriana Niță¹, Suciu Nicoleta¹, Carmen Avram²   

 

¹ U.Oradea-F.M.F 

 ² Spitalul de Recuperare Băile 1 Mai Oradea 

 

Introducere: La Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix, Bihor, secţia medicină 

fizică şi balneologie copii, Băile 1 Mai, se folosește toxina botulinica (TB) în tratamentul 

spasticității membrelor la copii, folosind și beneficiile apelor geotermale, electroterapiei, 

termoterapiei, fiziokinetoterapiei.  

 

Obiectivul studiului: În urma administrării de Dysport la copii diagnosticați cu  parapereză 

spastică s-a urmărit diminuarea spasticității, înlăturarea durerii, ameliorarea mersului, mobilității, 

echilibrului, prevenirea retracțiilor musculare, a scurtării muschilor și tendoanelor, diminuarea 

numărului de căderi, mărirea distanței parcurse, îmbunătățirea somnului, ușurarea igienei și 

îmbrăcatului, înlăturarea ajutorului.  

 

Material și metodă: Un lot de zece copii cu vârste între 2,5 și 6 ani, diagnosticați cu  parapereză 

spastică, care aveau achizitionat mersul susținut, a fost ținut sub observație, timp de nouă luni,  

după tratament  i.m. cu Dysport (TB  tip A: 12,5 ng, 500 U Speywood / flacon). Dozele s-au 

stabilit în funcție de greutatea corporală, grosimea muschiului, amploarea spasticității, numarul 

muschilor injectți. Evaluarea rezultatelor s-a făcut la 1,3,7,14 zile si ulterior la 1, 3, 6  și 9 luni.  

 

Rezultate: Efectul terapeutic pozitiv a fost evidentiat la 60% dintre pacienți în primele 24 –72 de 

ore, la  40%  in 7-14 zile. Efectul cel mai rapid s-a constatat la vârste mici și doze mari  (30 U / 

kg.corp). Rezultatele au fost excelente în 80% din cazuri și bune în 20%. Nu s-au semnalat efecte 

legate de răspândirea TB la distanță față de locul administrării. Efectele secundare ușoare 

(oboseală, cefalee, usturime la locul injectarii), observate la 40% dintre pacienți, s-au remis în 

24-48 de ore. Remiterea efectului terapeutic a survenit în interval de 2-6 luni, 50%  în intervalul 

3-4 luni. La controalele de după 1, 3, 6 și 9 luni, 80% dintre pacienți au avut o evoluție 

semnificativ înbunătățită, 20%  necesitând o noua reinjectare. 

 

Concluzii: Chemodenervarea cu Dysport este o metodă eficientă pentru reducerea paraparezei 

spastice la copii, TB dovedindu-se a fi un bun analgezic, relaxant muscular de  utilitate 

excepțională în programul de recuperare. Avand efect tranzitor, TB reprezinta doar o etapa  în 

recuperarea  paraliziilor cerebrale,  neputând înlocui kinetoterapia, electroterapia sau 

chirurgia ortopedica. 

  

http://www.sfatulmedicului.ro/Psoriazis/tipuri-de-psoriazis_1386


Congresul Național de Durere Ediția a III-a  7-9 mai 2015, Cluj-Napoca 

AAR - Asociația de Algeziologie din România  10 

Antiinflamatoarele nesteroidiene in terapia durerii - de la beneficii la riscuri 

Prof. Dr. Cristina Mogoșan 

 

Facultatea de Farmacie, Disciplina de Farmacologie, Fiziologie și Fiziopatologie 

Universitatea de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca 

 

Antiinflamatoarele nesteroidiene (AINS) reprezintă o clasă de compuși cu multiple utilizări în 

terapie datorită efectelor antiinflamatoare, analgezice, antipiretice, antiagregante plachetare, etc. 

Efectul lor analgezic este binecunoscut, dar eficacitatea lor în terapia durerii poate fi diferită în 

funcție de compus, de forma farmaceutică, de afecțiunea tratată. Iată de ce farmacistul trebuie de 

multe ori să ia o decizie informată atunci când recomandă un AINS pentru tratamentul durerii, 

ținând cont nu numai de eficacitatea acestuia într-un context patologic dat, ci și de problemele de 

siguranță. Reacțiile adverse gastro-intestinale și riscul cardio-vascular sunt principalele probleme 

de siguranță ale AINS, fără a neglija alte posibile reacții adverse ce pot limita utilizarea AINS, în 

sensul reducerii dozelor, duratei de tratament sau chiar contra-indicării acestora. Atenționările 

Agenției Europene a Medicamentului (EMA) din ultimii ani au readus în discuție problema 

siguranței cardio-vasculare a unor AINS, nu numai a celor COX-2 selective, ci și a celor 

tradiționale, COX neselective.Managementul durerii continuă să fie una din provocările 

specialiștilor din domeniul medical. Durerea este prezentă în multiple patologii, din domenii 

medicale diferite, de aceea abordarea ei este pluridisciplinară, rolul farmacistului în acest sens 

fiind unul important. 
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Repere privind asistenta farmaceutica a pacientului cu durere in farmacia 

comunitara 

Speranta Iacob, Adelaida Haiduc 

 

Colegiul  Farmacistilor din Romania, filiala Cluj 

 

Durerea, acută sau cronică, de intensitate mică, medie sau mare, afectează calitatea vieții 

pacienților. Deși în majoritatea cazurilor, durerea ar trebui să ducă pacientul la medic, în multe 

țări printre care și România, pacientul apelează în primul rând la farmacie.  

În virtutea rolului pe care farmacistul din farmacia comunitară trebuie să îl joace în asistența de 

sănătate, prin competențele sale și accesibilitatea de care se bucură, acesta are un rol important în 

abordarea pacientului cu durere, care intră în farmacie. 

 

Acest rol îl obligă pe farmacistul practician la demersuri profesionale în legătură cu furnizarea de 

medicamente, consiliere în legătură cu utilizarea lor, educația privind modul de viață a 

pacientului cu durere cronică. 

 

În acest sens, autorii abordează în prezenta lucrare aspecte legate de: 

 aprecierea cadrului legal de eliberare a medicamentului, la solicitarea pe bază de 

prescripție medicală a unor medicamente pentru durere, eliberarea și consilierea 

pacientului, 

 anamneza pacientului și îndrumarea sa la medic, atunci când acesta are nevoie de vizită 

medicală 

 aprecierea cadrului legal a solicitării de către pacient a unui medicament fără prescripție 

medicală,  

 decizia de a elibera un medicament OTC pentru durere, adecvat stării pacinetului,  

 respectarea protocolului general la eliberarea medicamentelor OTC,  

 implicarea activă în utilizarea rațională și adecvată a medicamentelor în cazul durerii, 

 colaborarea activă cu medicul pentru asigurarea succesului tratamentului durerii și 

ameliorării simptomelor. 
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Particularități în abordarea durerii vârstnicului 

Daniela Primejdie
1
, Marius Traian Bojiță

2
, Cornelia Revnic

3
, Adina Popa

1
 

 
1
Disciplina de Farmacie clinică, 

2
Disciplina de Analiza medicamentului,  

3
Disciplina de Matematică – Informatică, 

Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu, Cluj- Napoca, România 

 

Obiectivul studiului: Durerea persistentă este un sindrom geriatric frecvent, dificil de gestionat 

terapeutic. Obiectivul studiului a fost acela de a caracteriza terapia analgezică administrată 

vârstnicilor tratați în ambulator sau instituționalizați. 

 

Materiale și metode: Analiza a inclus medicamentele recomandate pentru gestionarea durerii 

nociceptive sau neuropate, pe parcursul unei perioade de 30 de zile. Au fost analizate 

prescripțiile decontate de sistemul de asigurări, eliberate prin intermediul a două farmacii 

comunitare și informația disponibilă în dosarele medicale aparținând vârstnicilor 

instituționalizați. Interpretarea datelor s-a făcut prin raportare la ghidurile locale referitoare la 

managementul durerii, aprobate de Ministerul Sănătății. 

 

Rezultate: Au fost analizate 345 de prescripții și 91 de dosare medicale. Vârsta medie a 

vârstnicilor instituționalizați a fost de 74,8±6,24 ani și le-au fost eliberate în medie 3,22 ±1,80 

medicamente. În grupul instituționalizat, vârsta medie a fost de 80,81±6,84 ani și au fost 

administrate în medie 7,93±2,48 medicamente/ zi. Cel mai frecvent diagnostic asociat cu durere 

persistentă a fost artroza, prezentă pe 34 (56,66%) dintre cele 60 de prescripții cu terapie 

analgezică, respectiv pe 31 (88,57%) din cele 35 de dosare medicale cu diagnostice asociate cu 

durere. AINS au fost cele mai frecvente analgezice recomandate în ambele populații: 34 de 

prescripții (9,85% din total) și 31 dintre vârstnicii instituționalizați (34,06%). Pe 24 (71%) dintre 

prescripții, AINS au fost recomandate pentru maximum 20zile/lună, iar 21 (23%) dintre 

vârstnicii instituționalizați nu au primit tratament analgezic deși aveau indicație. Opioidele și 

terapia adjuvantă au fost rar folosite (sub 5% în ambele populaţii). 

 

Concluzii: Utilizarea frecventă a AINS în ambele medii de îngrijire, sub-utilizarea 

paracetamolului în azil și potențiala sub-dozare a analgezicelor au fost probleme potențiale 

identificate în cele două populații analizate. Abordarea analgeziei vârstnicului necesită 

individualizare. 
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Influența administrării gabapentinului asupra anxietății asociate durerii de 

tip neuropat 

Rus Natalia Niculina, Bocșan Corina, Buzoianu Anca Dana 

 

Obiectivul studiului: evaluarea efectului gabapentinului (GBP) asupra comportamentului și 

stării de anxietate asociate durerii de tip neuropat la animalele de experiență. 

 

Material și metodă: S-au folosit 30 de șobolani albi, rasa Wistar Bratislava, cu greutatea 

cuprinsă între 217-251 g, proveniți din Biobaza UMF ”Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca. Loturile 

au fost tratate cu: ser fiziologic (C), tramadol  10 mg/kg (T) și Gabapentin 50 mg/kg (GBP50). 

Substanțele au fost injectate în volum de 0.5 ml/100g. Modelul de durere neuropată s-a realizat 

prin pensarea nervului sciatic. S-au aplicat patru ligaturi constrictive la distanță de 1 mm, fără a 

se întrerupe fluxul vascular epineural în porțiunea proximală a trifurcației sciatice. Animalele au 

fost observate timp de 14 zile. Evaluarea anxietății s-a făcut în ziua 15 de la aplicarea ligaturilor 

constrictive, prin 2 teste de anxietate și motilitate: testul labirintului (EPM) și testul câmpului 

deschis (OP). Ambele teste au fost aplicate pe o perioadă de 3 minute. S-au înregistrat: timpul 

petrecut în spațiul închis, în spațiul deschis și în centru (EPM) și timpul în periferie, în centru, 

numărul de cadrane parcurse (OP), precum și numărul de redresări verticale, numărul de boluri 

fecale și micțiuni.  

 

Rezultate: GBP crește semnificativ numărul de intrări și procentul de timp petrecut în centru, 

față de lotul C (p=0,03), dar și redresările verticale, la 1 și 3 minute în testul EPM. GBP scade 

semnificativ numărul de boluri fecale (0) și micțiuni (0,12). Efectul sedativ este redus.  În testul 

OP se observă  creșterea numărului de redresări verticale  la 1 și 3 minute. Numărul de cadrane 

explorate este crescut, însă fără semnificație statistică. GBP scade semnificativ numărul de boluri 

fecale (0) și micțiuni (0,8) față de lotul C și lotul T.  

 

Concluzii: GBP 50 mg/kg determină  efect anxiolitic evident în ambele teste utilizate. Efectul 

sedativ al GBP este redus la această doză și este evidențiat prin activitatea motorie crescută. 
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Noi valențe ale noțiunii de somatizare 

Conf. Dr. Veronica Bild 

 

Disciplina de Farmacodinamie şi Farmacie clinică 

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi 

 

În cursul ultimelor decenii noțiunea de somatizare a fost folosită în multe situații și într-o 

manieră nesistematizată. O definiție inițială a ”somatizării” a fost tendința de a percepe tulburări 

somatice și de a-și atribui simptomatologii inexplicabile prin fiziopatologia existentă, la fel ca și 

o altă opinie ce considera fenomenul ca fiind un tip de reacție de apărare, sub influența 

tulburărilor anxioase sau depresive. 

 

La ora actuală tulburarea de ”somatizare” este o afecțiune considerată aparținând psihiatriei, care 

are criterii clare, tratamente oarecum standardizate și efecte sociale ocupaționale și de 

funcționare importante. 

 

Totuși există o serie de probleme cu aceste definiții și cu criteriile de diagnostic, la care se 

adaugă multitudinea de sindroame dureroase reale care pot fi confundate cu tulburarea de 

somatizare (IBS, fibromialgie, TMD, tulburările funcționale gastro-intestinale). Cauzele acestui 

fenomen sunt multiple, neclare și suprapuse: sexul feminin, evenimente negative în viață, 

tulburări depresive asociate, tulburări psihiatrice heredo-colaterale și o predominanță a durerii 

față de alte simptome. De asemenea la toate aceste limitări ale termenului se adaugă prezența 

sindroamelor dureroase cronice, care la rândul lor pot fi diagnosticate ca fenomene de somatizare 

sau pot fi considerate ca surse de somatizare. În studii asupra costurilor terapeutice realizate în 

SUA s-a dovedit că pacienții cu fenomene de somatizare au necesitat costuri de sănătate 

semnificativ mai mari decât ceilalți pacienți, fie datorită investigațiilor mai cuprinzătoare, fie 

tentativelor terapeutice lipsite de succes sau zilelor de concediu și pierderea serviciului datorită 

situației patologice. 

 

Noțiunea este încă puțin discutată în clinica generală, în farmacologie și cu atât mai puțin în 

farmacia clinică, deoarece este considerată a fi o provincie obscură a psihiatriei, iar lucrarea de 

față încearcă să aducă la iveală o condiție care este de prea multe ori respinsă atât de medic cât și 

de pacient mai ales din considerente etno-culturale, subtratată și subdiagnosticată. 
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Canalopatiile de la nivelul SNC implicate in patogenia migrenei 

Asist. Dr. Monica Neamțu 

 

Disciplina de Farmacodinamie și Farmacie Clinică 

Universitatea de Medicină și Farmacie “Gr.T.Popa” Iaşi 

 

Migrena reprezintă o afecțiune neurovasculară cronică, caracterizată de obicei de atacuri 

recurente de cefalee asociată cu simptome vegetative. O mai bună înțelegere a patogeniei 

migrenei ar trebui să conducă la o îmbunătățire a tuturor aspectelor care privesc îngrijirea 

pacientului atât în ceea ce privește tratamentul profilactic cât și cel abortiv. Cercetările 

experimentale au pus în evidență patologia neurogenă a migrenei astfel că tratamentul profilactic 

ar trebuisă aibă un mecanism neurogenic. Canalele ionice voltaj dependente prezintă proprietăți 

complexe și pot constitui ținte terapeutice.  

 

Cercetările genetice efectuate în ultimii ani în ceea ce privește migrena s-au axat mai mult pe 

identificarea genelor implicate în migrena hemiplegică familială, un subtip monogenic rar al 

migrenei cu aură. În 20% din cazuri cefaleea migrenoasă este precedată de o halucinație/iluzie 

vizuală cunoscută sub numele de aură. 

 

Canalopatiile apar atât la nivelul sistemului nervos central cât și periferic, fiind puse în evidență 

și în cadrul migrenei. Teoria prin care migrena are la bază o dereglare la nivelul canalelor ionice 

este susținută și de mecanismul de acțiune al medicamentelor profilactice. Inhibarea canalelor de 

sodiu este deosebit de utilă în profilaxia migrenei, astfel că și alte medicamente blocante ale 

canalelor de sodiu și calciu pot fi studiate pentru utilitatea lor în profilaxia migrenei.  

 

Cuvinte cheie: migrena, canale ionice,  canalopatii 
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Utilizarea coxibilor în terapie – balanţa beneficiu-risc 

Asist. Dr. Alexandru Vasincu 

 

Farmacodinamie şi Farmacie clinică 

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi, România 

 

În prezent, antiinflamatoarele nesteroidiene (AINS) reprezintă una dintre cele mai frecvent 

utilizate clase de medicamente din lume, dovedindu-şi eficacitatea terapeutică în tratamentul acut 

şi cronic al durerii şi inflamaţiei din afecţiunile musculo-scheletice. Acţiunea farmacologică a 

AINS se explică prin inhibarea activităţii cicloxigenazei (COX), enzimă care catalizează sinteza 

endoperoxizilor ciclici din acidul arahidonic, cu formarea diferitelor eicosanoide implicate în 

procesul algic şi inflamator (1,2). În 1989 au fost evidenţiate cele două forme izomere ale 

ciclooxigenazei (COX-1 şi COX-2). Unele studii au arătat existenţa ipotetică a izoformei COX-

3, la nivelul scoarţei cerebrale la câine (3). Izoforma COX-1, enzimă constitutivă, este exprimată 

în multe ţesuturi şi intervine în biosinteza de prostaglandine cu roluri fiziologice benefice: PGI2 

(antitrombotică, antiaterosclerotică, citoprotectoare), PGE2 (bronhodilatatoare, citoprotectoare 

gastrică, natriuretică). Inhibarea COX-1 reprezintă un mecanism generator de efecte secundare 

nedorite la nivel gastrointestinal, renal şi sanguin (1). 

 

Izoforma COX-2 este enzimă preponderent inductibilă. Expresia acesteia este indusă de unii 

stimuli externi proinflamatori: lipopolizaharide bacteriene, citokine (IL-1, IL-2, TNF-α), leziuni 

tisulare. Inhibitorii selectivi ai COX-2, coxibii, au fost introduşi în terapie având eficacitate 

antiinflamatoare, analgezică şi antipiretică, fiind înlăturate efectele gastrointestinale nedorite ale 

inhibării neselective a COX. Datorită acestui ultim aspect, utilizarea coxibilor este considerată 

sigură şi eficientă în afecţiunile în care folosirea AINS nu depăşeşte o săptămână (4). 

 

Totuşi, această selectivitate a fost deseori asociată, în special pe termen lung, cu o semnificativă 

toxicitate renală şi un important risc cardiovascular. Efectul de clasă al coxibilor este riscul 

trombotic, care apare datorită dezechilibrului dintre factori anti-trombotici (PGI2 vasculară) şi 

pro-trombotici (TXA2). Rezultatul retragerii din terapie a rofecoxibului, în 2004, a schimbat la 

nivel mondial concepţia specialiştilor referitoare la utilizarea acestor compuşi. 

 

1. Simon LS. Specific COX-2 Therapy Is the Future. J Clin Outcomes Manage 2000; 7(1): 56-59. 

2. Stables MJ, Gilroy DW. Old and New Generation Lipid Mediators in Acute Inflammation and 

Resolution. Prog Lipid Res 2011; 50(1): 35-51. 

3. Mendes RT, Stanczyk CP, Sordi R, Otuki MF, dos Santos FA, Fernandes D. Selective inhibition of 

cyclooxygenase-2: risks and benefits. Rev Bras Reumatol 2012; 52(5): 767-782. 

4. Steinmeyer J. Pharmacological Basis for the Therapy of Pain and Inflammation with Nonsteroidal Anti-

Inflammatory Drugs. Arthritis Res Ther 2000; 2: 379-385. 
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Placebo analgezia: controverse şi realităţi 

Ş.l. Dr. Delia Bulea 

 

Disciplina de Farmacodinamie; Farmacie clinică 

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi 

 

În ultima perioadă de timp a crescut interesul pentru efectul placebo. Aceasta s-a datorat 

implicaţiilor sale clinice, controverselor etice apărute prin utilizarea lui în practica medicală dar 

şi de dorinţa de a concepe cele mai bune trialuri clinice pentru a testa noi medicamente şi 

tratamente. 

 

Răspunsul placebo este consecinţa interacţiunii dintre organism şi mediu. Modificările 

neurobiologice pot fi declanşate de o varietate de mecanisme psihologice ca aşteptările 

subiectului, reducerea anxietăţii etc (1). Studii au arătat că aşteptările pacientului privind 

reducerea durerii reprezintă elementul central în placebo analgezie ce poate fi înţeleasă astfel ca 

un proces cognitiv. 

 

S-a sugerat că emoţiile reprezintă un mediator important al placebo-analgeziei. După caz, ele pot 

micşora intensitatea sau pot creşte percepţia durerii. 

 

Placebo analgezia poate fi parţial mediată prin reducerea nivelului de anxietate, pacienţii cu un 

grad înalt de anxietate prezentând o durere de intensitate mai mare comparativ cu cei cu nivel de 

anxietate scăzută (2). 

 

Contrar credinţei populare că răspunsul placebo este doar o reflectare a reevaluării psihologice a 

percepţiei noastre, în prezent sunt dovezi clare, puternice că astfel de răspunsuri sunt legate de 

schimbări măsurabile ale mecanismelor neurofiziologice excitatoare şi inhibitoare de la nivelul 

centrilor superiori la nivelul măduvei spinării. 

 

Bibliografie: 

1. F. Benedetti, M. Amanzio, Mechanisms of the placebo response, Pulmonary 

Pharmacology & Therapeutics, 2013; 26 : 520-523. 

2. Colloca Luana, Flaten Magne Arve, Meissner Karin (Edited by), Placebo and Pain from 

Bench to Bedside, Elsevier, 2013. 
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DUREREA ÎN REUMATOLOGIE 
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Despre ce vorbim cand vorbim despre durere in reumatologie 

Prof. Dr. Simona Rednic 

 

UMF Cluj-Napoca 

 

In prezent, durerea este o problema majora de sanatate publica, afectand un numar mare de 

pacienti, determinand o alterare semnificativa a calitatii vietii si fiind responsabila pentru o 

cheltuiala imensa de resurse directe, dar si indirecte (prin absenteism, pensionare de invaliditate, 

ajutoare de handicap, etc). Durerea de cauza reumatologica reprezeninta un procent semnificativ 

si majoritar intre cauzele de durere cronica, iar boli ca si artroza, durerea regionala 

musculosheletala, reumatismul abarticular, fibromialgia, poliartrita reumatoida sunt nu doar boli 

frecvente, ci si invariabil asociate cu durere. Durerea este un simptom subiectiv si depinde de 

foarte multi factori. Printre factorii care infuenteaza durerea sunt: severitatea bolii, sexul, varsta, 

contextul familial si cel sociocultural, tipul psihologic, expectanta. In functie de paleta larga a 

patologiei reumatice care determina durere, aceasta poate fi acuta sau cronica, dar si generalizata 

sau regionala. In functie de structura musuloscheletala implicata poate fi articulara sau 

periarticulara si in functie de cauza si tipul bolii poate fi inflamatoare sau mecanica. Alte tipuri 

de durere, ex neuropata, pot fi prezente in patologia reumatica. Aceste clasificari pot fi utile in 

recunoasterea si screeningul initial al unui sindrom dureros articular, dar va decide atat 

orientarea, cat si tratamentul diferit . 
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Durerea regională de membru superior - cauze frecvente și cauze rare 

Asist. Dr. Ileana Filipescu 

 

Clinica de Reumatologie 

 Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca 

 

Durerea localizata la nivelul membrului superior reprezinta a treia cauza de adresabilitate in 

cabinetul medicului de familie. Acuta sau cronica, este frecvent invalidanta. Cauza poate fi una 

locala, inflamatorie sau posttraumatica, cand examenul obiectiv si anumite manevre specifice pot 

aduce informatii suplimentare, sau poate fi referata. In acest ultim caz,  examinarea membrului 

superior este normala. 

 

Intensitatea durerii poate varia de la un usor disconfort cauzat de suprasolicitare pana la durere 

atroce  cauzata de un infarct miocardic. Pot sa apara asociat parestezii, modficari de culoare, 

tumefieri, reducerea mobilitatii segmentului afectat. 

 

Investigatii suplimentare sunt frecvent necesare pentru identificarea cauzei, ulterior tratamentul 

este condus de echipe multidisciplinare. 

 

Antialgicele si antiinflamatoarele administrate topic sau pe cale generala reprezinta cele mai 

utilizate terapii in tratarea acestor patologii. Cand acuzele apar in cadrul unei boli inflamatorii 

reumatologice se impune asocierea imunosupresoarelor. Uneori se impun si interventii 

chirurgicale pentru completarea arsenalului terapeutic. 
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Tratamentul durerii în reumatologie – ce s-a schimbat ? 

Ş.l. Dr. Corina Bocșan, Prof. Dr. Anca Buzoianu 

 

UMF Cluj Napoca 

 

Antiinflamatoarele nesteroidiene (AINS), descoperite de mai mult de 100 de ani, rămân în 

continuare terapia cheie în controlul durerii acute și cronice din bolile reumatismale.  Efectul 

analgezic al AINS se datorează inhibării COX2, însă efectele adverse sunt consecința inhibării 

COX1. Toate AINS pot determina diferite efecte adverse, în special la nivel gastro-intestinal și 

cardiovascular, frecvența acestora fiind determinată în primul rând de gradul de selectivitate și 

proprietățile farmacocinetice ale fiecărui compus în parte.  

 

Deși este cunoscut riscul de reacții adverse în tractul gastro-intestinal superior al AINS 

neselective, nu trebuie neglijat un posibil risc al acestora și la nivelul tractului inferior în special 

în populația vârstnică.  Superioritatea coxibilor față de AINS neselective în ceea ce privește 

riscul gastrointestinal este cunoscută, însă datele recente au relevat riscul gastro-intestinal redus 

al Celecoxibului atât la nivelul tractului superior cât și în cel inferior. De asemenea se recomandă 

testarea pentru H. pylori la pacienții cu risc gastro-intestinal moderat crescut.  

 

Inhibitorii selectivi COX2 se asociază cu un risc cardiovascular mai mare, în special etoricoxib și 

rofecoxib, mai puțin celelcoxibul. Însă și AINS neselective se asociază cu un risc cardiovascular 

comparabil cu al coxibilor,  diclofenacul și ibuprofenul în doze mari prezintă un risc similar cu 

coxibii, nu însă și naproxenul. Deși AINS sunt contraindicate la pacienții cu risc cardiovascular 

crescut, totuși pacienții cu infarct miocardic sub tratament antiagregant plachetar cu doze mici de 

aspirină necesită uneori tratamente de scurtă durată cu AINS. Celecoxib este antiinflamator de 

ales în această situație, întrucât naproxenul reduce efectul antiagregant plachetar al aspirinei. 

Legat de riscul cardio-vascular nu trebuie uitat potențialul AINS de a crește valorile tensionale, 

în special coxibii, indometacinul, piroxicamul și naproxenul, și posibilele interacțiuni ale 

acestora cu medicația antihipertensivă.  

 

Inițierea terapiei cu AINS trebuie precedată de o analiză atentă a raportului risc beneficiu, 

utilitatea terapiei antiinflamatoare în situația clinică dată, riscul gastro-intestinal, cardiovascular, 

dar și cel renal, precum și co-morbiditățile pacientului și terapia concomitentă. 
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Anul durerii IASP 2015  

 Durerea Neuropata 
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Durerea cronică: între strategie globală şi realitate naţională 

Prof.  Emerit. Dr. Ostin C. Mungiu – U.M.F. „Gr.T.Popa” Iaşi 

 

Durerea cronică, ca boală în sine, creează nu numai probleme fizice ci şi enorme probleme 

psihosociale şi economice. Se apreciază că dintre bolnavii cu durere cronică o cincime au durere 

neuropatică care, se ştie, este dificil de tratat generând o scădere semnificativă a calităţii vieţii. 

 

Din această cauză, în anul 2001, în Parlamentul European a fost lansată declaraţia „Durerea 

cronică – o problemă majoră de sănătate, o boală în sine”. Documentul menţionat atrăgea atenţia 

guvernelor naţionale asupra necesităţii creşterii receptivităţii faţă de fenomenul algezic şi pleda 

atât pentru formarea de specialişti în domeniul durerii cronice, cât şi pentru identificarea unor 

resurse financiare adecvate pentru un corect management al durerii. 

 

Iniţiativa europeană din 2001 a avut un ecou pozitiv la nivel mondial şi a generat o abordare mai 

largă din partea Asociaţiei Internaţionale pentru Studiul Durerii (IASP), care a susţinut ideea că 

alinarea durerii  este un drept fundamental al omului. În acest spirit, s-a materializat o altă 

iniţiativă sub numele de „Declaraţia de la Montreal” (al XIII-lea Congres Mondial de Durere, 

2010) în care peste 260 de specialişti din 62 de ţări propuneau un set de măsuri pentru 

implementarea unor strategii naţionale în domeniul durerii. 

 

Într-o intervenţie prezentată în Parlamentul European de la Bruxelles (2011), se preciza că 

durerea este o problemă majoră de sănătate şi că pacienţii au dreptul de a beneficia de metode 

non-invazive sau invazive de tratament. Cu acest prilej se făcea observaţia existenţei 

inegalităţilor cetăţenilor Europei în faţa posibilităţilor de a-şi îngriji sănătatea. S-a subliniat cu 

acest prilej că populaţiile cu un nivel de educaţie mai redus suferă mai mult de durere decât cele 

mai educate, acest fapt fiind o consecinţă a puterii socio-economice a fiecărei ţări. Dacă se 

analizează consumul de opioide, ca un parametru obligatoriu al tratamentului durerilor cronice 

severe, se observă o diferenţă notabilă între ţările din nordul şi sudul Europei şi, îmi permit a 

sublinia, o diferenţă jenantă între ţările din vestul Europei şi cele care au fost înainte după 

„cortina de fier”. Dacă în statisticile internaţionale există date privitoare la consumul de opioide 

în apropape toate ţările lumii, România se remarcă prin absenţa acestora în ultimii ani. Eforturile 

autorului de a obţine aceste date fie de la Ministerul Sănătăţii fie de CNAS s-au lovit de 

răspunsuri confuze sau aiuritoare, ceea ce ne oferă motive pentru un robust pesimism. 

 

Deşi, în urmă cu 15 ani, am prezentat, în cadrul Congresului Naţional de Farmacie, un plan 

strategic privitor la managementul durerii cronice în România, nici astăzi guvernul nu a adoptat 

(comparativ cu alte state europene) o strategie naţională în acest domeniu. Şi aceasta, în 

condiţiile în care, se ştie, în România există multă durere insuficient sau prost tratată. 
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Noi modalități de analgezie farmacologică. Există o a treia cale ? 

Prof. Dr. Ion Fulga 

 

Lucrarea prezintă unele din cercetările laboratorului Disciplinei de Farmacologie și 

Farmacoterapie a U.M.F. Carol Davila București în domeniul analgeziei. Formula cea de-a treia 

cale a apărul în urmă cu mai bine de 15 ani când o sumară analiză de literatură a arătat că 

majoritatea medicamentelor analgezice disponibile acționează fie prin interferarea sistemului 

opioid endogen, fie prin interferarea metaboliților acidului arahidonic, chiar și anandamida fiind 

un metabolit al acidului arahidonic. În dorința de a studia posibililatea unei a treia căi s-a pornit, 

intenționat, de la ipoteze nu extrem de bine argumentate. Într-o primă suită de cercetari s-a 

evaluat dacă există o legătură între gruparea etil și controlul sensibilității dureroase. Nu s-a găsit 

o astfel de legătură, dar, cu acestă ocazie, s-a descoperit efectul analgezic al dietilaminei, efect 

care a fost și brevetat. Întrucât nici acum nu cunoaștem mecanismul prin care dietilamina are 

efect analgezic, s-a pus problema dacă dietilamina nu acționează prin intermediul anandamidei 

(arahidonil-etilamină), canabinoidul endogen. Dietilamina nu acționează prin intermediul 

anadamidei, dar modularea metabolismului canabinoizilor endoneni, spre exemplu, prin 

asocierea paracetamolului cu ibuprofenul, face ca cele două medicamente analgezice clasice să 

se potențeze sau să se inhibe reciproc în funcție de proporția în care se asociază. O altă ipoteză 

testată în ideea de a găsi o a treia cale a pornit de la un posibil efect analgezic al 

anticanceroaselor utilizate în terapia cancerelor solide, având în verede că printre parametrii de 

evaluare a eficacității clinice a acestor medicamente figurează și diminuarea intensității durerii 

(în ideea scăderii dimensiunilor durerii). Astfel s-a descoperit efectul analgezic al gemcitabinei. 

Mecanismul de acțiune pare să fie potențarea efectului opioizilor endogeni prin intermediul unor 

nucleotizi ciclici. Ulterior, un screen-ing al medicamentelor anticanceroase a arătat că 

distrugerea microtubulilor, indiferent dacă această distrugere se realizează prin medicamente 

care împiedică polimerizarea tubulinei, sau prin medicamente care accelerează acest proces, are 

efect analgezic. Acest ultim efect analgezic se realizaază desigur prin intermediul microtubulilor 

de la nivelul axonilor neuronali, aceste medicamente având un efect analgezic cu atât mai intens 

cu cât străbat mai bine bariera hematoencefalică. Noi credem că s-ar putea să existe și o a treia 

cale. Noi nu am descoperit-o încă. 
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Neuropatia diabetică - O paradigmă pentru durerea neuropată 

Conf. Dr. Ioan Vereșiu, Inceu G. 

 

Universitatea de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca.  

Disciplina Diabet, Nutriție și Boli Metabolice. 

 

Durerea neuropată poate fi considerată o importantă provocare pentru practica medicală 

contemporană, atât datorită frecvenței cât și datorită complexității mecanismelor patogenetice, 

incomplet cunoscute, și  eficacității modeste a mijloacelor terapeutice. Polineuropatia diabetică 

periferică (PDP) este cea mai frecventă complicație cronică a diabetului zaharat (DZ), iar forma 

”dureroasă” a PNP este a doua cauză, după lombalgii, de durere neuropată în lume. Într-un studiu 

recent (1) la nivel național al Societății de Neuropatie Diabetică, în care am folosit un instrument 

validat de screening (Norfolk Quality of Life in Diabetic Neuropathy Questionnaire) am 

constatat o prevalență a neuropatiei diabetice de peste 67% la pacienții cu DZ, o frecvență peste 

45% a durerilor superficiale și profunde la nivelul membrelor cu un important impact asupra 

calității vieții.  

 

Studiile experimentale privind mecanismele durerii în PDP au generat concluzii nu întotdeauna 

extrapolabile la om. Progresele recente în imagistica funcțională a sistemului nervos central (2) 

au adugat o verigă importantă în înțelegerea mecanismelor complexe ale durerii neuropate.  Cu 

toate acestea medicația antialgică în PDP are efecte limitate și inconstante. Există studii 

promițătoare însă cu așa zisa ”medicație patogenetică” (ex ac alfa-lipoic și benfotiamina) și cu 

terapia combinată (patogenetică și simptomatică).  

 

Bibliografie: 

1. Veresiu IA, Bondor IC et al. Detection of undisclosed neuropathy and assessment of its impact 

on quality of life: a survey in 25,000 Romanian patients with diabetes. Journal of Diabetes and 

Its Complications (in press). 

2. Gandhi RA, Selvarajah D. Understanding and treating painful diabetic neuropathy: time for a 

paradigm shift. Diabet Med. 2015 Mar 26. doi: 10.1111/dme.12755. 
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Managementul durerii în geriatrie - o problemă controversată 

Prof. Dr. Anca Dana Buzoianu 

 

UMF Iuliu Hațieganu, Cluj Napoca, România 

 

Durerea cronică este frecvent întâlnită în populația geriatrică, o condiție debilitantă care poate 

afecta multiple aparate și sisteme. Durerea cronică la vârstnici se datorează unor mecanisme 

multiple și poate conduce la sechele care afectează calitatea vieții pacienților. Management-ul 

durerii persistente la vârstnic este grevat de o serie de limitări și bariere. În primul rând trebuie 

ținut cont de modificările fiziologice care apar odată cu vârsta și care influențează proprietățile 

farmacocinetice ale medicației antialgice. O altă limitare a terapiei antialgice este legată de 

potențialul acestora de a induce reacții adverse severe în populația geriatrică, mai ales efecte 

cardiovasculare și gastro-intestinale.  Nu trebuie uitat faptul că pacientul vârstnic poate prezenta 

deficite motorii și cognitive care fac dificil de evaluat efectul terapiei antialgice. 

 

Cele mai frecvente tipuri de durere la pacientul vârstnic sunt durerile persistente de spate și cele 

la nivelul articulației genunchilor. Ghidurile terapeutice actuale recomandă utilizarea 

paracetamolului de primă intenție pentru tratamentul durerii acute și cronice, mai ales cea 

musculoscheletală, fără a depăși însă doza de 4 g/zi. AINS neselective trebuie recomandate cu 

prudență la pacienții vârstnici, mai ales cele care pot cauza reacții adverse cardiovasculare 

(coxibi, diclofenac sau indometacin în doză mare). Pentru prevenirea efectelor adverse gastro-

intestinale la pacienții vârstnici se recomandă asocierea protectoarelor gastrice atât AINS 

neselective cât și coxibilor. AINS trebuie prescrise în doza minim eficientă și pe perioade scurte 

de timp. 

 

Terapia cu opioide se recomandă la pacienții cu dureri moderat-severe care produc impotență 

funcțională și afectează calitatea vieții pacienților. Însă acest tratament trebuie atent 

individualizat și monitorizat. Medicația co-analgezică, antidepresivele triciclice și 

antiepilepticele, deși și-au dovedit eficacitatea în durerea neuropată pot rareori fi utilizate la 

pacienții vârstnici datorită profilului de siguranță redus. Terapiile complementare (masajul, 

acupunctura) și-au dovedit eficacitatea în unele studii. De asemenea terapia cognitivă poate duce 

la o ameliorare a durerii cronice.  

 

Ținând cont de complexitatea măsurilor care trebuie luate în management-ul durerii cronice la 

vârstnic, ar fi de dorit o abordare multidisciplinară care să includă specialiști în geriatrie, 

reumatologie, reabilitare, terapie ocupațională și psihiatrie.  
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Modularea durerii cronice prin feedback vizual în oglindă 

Prof. Dr. Șandor Vlaicu 

 

Disciplina Farmacologie, Toxicologie și Farmacologie Clinică 

UMF ‟‟Iuliu Hațieganu“ Cluj-Napoca 

 

Pacienții cu dureri cronice prezintă tulburări senzoriale, dar și motorii, consecința alterării tuturor 

structurilor implicate în perceperea, analiza și răspunsul la durere. Conexiunile neuronale  în 

ariile senzoriale se stabilesc încă în perioada fetală și  se remodelează minim în creierul adult. În 

numeroase manifestări ale durerii cronice, harta senzorială și motorie cerebrală este  substanțial 

modificată.  

 

Arhitectura ariilor cerebrale în durerile fantomă, în sindromul dureros regional complex, în 

fibromialgie și în hemiplegii este consistent remaniată. În primele două situații se observă 

fenomenul de extincție motorie caracterizat prin limitarea importantă a mișcărilor segmentului 

corporal afectat, în absența controlului vizual. Tot în acest context, se poate aminti suprimarea 

feedback-ului proprioceptiv, cu incongruență senzorial-motorie. Cu totul particulară este durerea 

fantomă apărută în amputările unor segmente corporale. Interesantă este apariția durerilor 

fantomă la subiecți cu focomelie în teritoriul absent congenital. Evident aceasta presupune 

existența în creier a unei arii senzoriale a acestei regiuni corporale inexistente faptic. 

 

Terapia durerii fantomă folosește un sistem de oglinzi în care pacientul privește reflexia în 

oglindă a membrului neafectat. Terapeutul exercită anumite proceduri terapeutice asupra 

membrului sănătos. Se consideră că informația vizuală a imaginii din teritoriul normal transmisă 

la creier ca substituient al membrului bolnav reface structural zona senzorială afectată. Terapia 

este de durată, cu diminuarea durerii în cele mai multe cazuri. Absența beneficiului în primele 

două săptămâni de tratament reduce complianța terapeutică. Plecând de la acest procedeu au  fost 

elaborate terapii complexe folosind realitatea imersivă virtuală, cu includerea unor scheme cu 

regiuni corporale mult mai extinse. Prin aceasta au fost influențate durerile cronice la numeroase 

grupe de pacienți. De asemenea, au fost obținute date importante în înțelegerea plasticității ariilor 

senzoriale și motorii cerebrale implicate în analiza și comportamentul la durere.  

 

Cuvinte cheie: durere fantomă, feedback proprioceptiv, terapie în oglindă  
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Durerea neuropată 
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Acute Pain Service in a hospital environment- a real need or a real luxury?! 

Dr. Gabriel M. Gurman 

 

Ben Gurion University of the Negev and Mayney Hayesuah Medical Center, Israel 

 

Introduction: The idea of organizing an acute pain service in every hospital is not new.  It 

started in the USA in 1988 and very soon it became an important task for a lot of hospitals in 

both North American and Europe continents.The necessity to treat pain in every single case has 

its origin in the decision of the Joint Commission of Accreditation of Hospitals Organization 

(JCAHO), which declared that there is the patient right to benefit from pain management. But 

above the philosophic approach to pain and the sufferance it produces, treatment of acute pain is 

an important part of any medical treatment. The reason is evident. Pain is the most encountered 

complain in a hospital. A good part of patients reaching the Emergency Department (ED) 

presents a high degree of acute pain, and most common acute diseases, like myocardial 

infarction, acute pancreatitis or pleuro-pneumonia have pain as a presenting symptom. One has 

to only mention the high rate of trauma patients who reach the ED to understand the magnitude 

of acute pain load in a ED. Unfortunately, most data from the pertinent literature refer only to 

management of postoperative acute pain, and only few reports offer solutions for non-surgical 

acute painful conditions, such as trigeminal neuralgia or post-herpetic neuralgia or even 

migraine. But acute pain management is important to the field of emergency medicine not less 

than to the surgical domain, since this specialty is supposed to deal with pain immediately before 

hospital admittance and in the first stage of intra-hospital management. It is a pity that these days 

reality shows a situation which could be defined as oligoanalgesia in most of our hospitals, 

especially in the emergency rooms. 

 

The solution is here. 

The creation of an acute pain service in every hospital would have a large series of advantages. It 

would improve patient comfort, would reduce the duration of hospitalization, decrease the rate of 

pulmonary and other complications, such as nausea and vomits, as well as incidence of urinary 

retention. 

 

A case in the ED 

Let's assume that a 66-yr old patient is admitted to an ED,  two hours after he fell down in the 

bathroom and presents a fracture of Rt radius and of  two ribs on the right chest cage. He is 

known as suffering from chronic obstructive lung disease, hypertension and mild obesity. The 

patient complains of acute pain and evaluates it as 7-8 on the scale from 1 to 10. 

 

The first approach to his condition is to wait for the orthopedic surgeon consultation in order to 

establish the management of his acute condition. 
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But a delay in  treating his pain could eventually lead to shock, pneumonia, agitation , lack of 

cooperation and this situation might create, later on, a conflict between family and hospital. 

 

This kind of events are indeed rather rare, but there is no doubt that by not treating his pain, the 

patient would have a very bad pre-operative time and his acute pain could have not only 

psychological implications but also lead to hemodynamic instability and aggravation of his lung 

condition. 

 

The non-treatment attitude towards acute pain in similar cases is not at all rare. 

It could be explained by lack of knowledge, fear of secondary effects of analgesic drugs and 

sometime lack of experienced personnel, unable to take care of acute pain. Above all there is  the 

old adagio that pain is only a subjective syndrome and it never kills a patient!! 

 

The acute pain service (APS) could solve the problem. 

The ideology behind the creation of an APS includes: 

 a goal: to provide optimal analgesia to each and single patient in acute pain 

 a way:creation of a team of dedicated individuals which would fulfill the above goal 

 a continuous education plan, for each nurse and physician, in every single department of 

each hospital 

 

There are seven recommended steps in the way of creating an APS: 

 Step 1: recognition of the APS importance by all factors 

 Step 2: the respect of the 24-hrs a day principle 

 Step 3: create the multidisciplinary team (the APS committee): 

o -ward physician (in this case ED MD) 

o -(dedicated) anesthesiologist 

o -(dedicated) nurse 

o -pharmacist adviser 

 Step 4: finding the necessary financial resources 

 Step 5: defining the maximum acceptable pain score 

 Step 6: accepting the principle of continuous treatment and refusing the idea of “saw” 

management 

 Step 7: creating an education system for personnel 

 

The APS needs a committee led by a director who would determine the directions of the service, 

would coordinate its activity and review quality assurance reports. 

 

Back to our patient, it becomes obvious that an APS could offer him an adequate pain regimen. 

The flowchart would start with the ED physician informing the APS member on call about the 

patient condition. He or she would start immediately the necessary pain treatment till the 
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moment the patient will be brought to the operating room, but it also would take care of the 

immediate postop treatment, by advising the orthopedic department about the continuation of 

treatment and supervising its results. 

The most important thing is to achieve  patient's understanding and cooperation. He/she will be 

the first one to detect lack of effects or the first signs  of overdosage! 

Continuous monitoring the vital signs is the obligation of the department staff and it has to be 

done according to the APS indications. It prevents complications and actually saves lives. 

 

The main obstacles in the way of creating an APS 

 Logistics. Lack of personnel and lack of  cooperation from the clinical departments are 

the main difficulties encountered in the process of creating an APS. Beside, the 

reluctance of  taking responsibility for possible complications affects the APS routine 

activity . 

 Education. The APS task includes the perennial task of education and training of the 

clinical staff. One has to get rid off the old concept about the benignity of pain and of the 

old "saw" kind of treatment of acute pain, which uses intermittent doses, insufficient to 

produce a continuous analgesia and keep the pain level not higher than 3 or 4. 

 Cost. The main problem in many countries is the fact that the insurance companies do not 

recognize the necessity of APS and do not reimburse the cost. But somebody must cover 

the APS staff salary and drugs and education process. 

Fortunately, some data from literature show that actually creation of  APS saves money, by 

reducing the length of stay in the hospital and this fact must be added to the significant effect of 

acute pain management on patient's satisfaction  and his/her decision to go on and use this 

specific hospital services in the future. 

 

Conclusions: Some evident lessons are to be taken home.: 

 Pain is dangerous also because its psychological and physiological negative effects  

 Cooperation is too important to be underestimated  

 Clinical and instrumental monitoring is the key for success 

 Patient satisfaction is important for the medical institution name and fame  

 A well built up APS could solve most of the problems and avoid most of the dangers 

 One cannot but agree with the classical saying of Ken Hubbard, a well known preacher 

and Christian leader: “There is no failure, except no longer trying. There is no defeat 

except from within and no really insurmountable barrier save our inherent weakness of 

purpose “ 
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Strategii terapeutice de stimulare magnetică transcraniană repetitivă în 

controlul durerii 

Prof. Dr. Dafin Fior Mureșanu, Livia Popa 

 

UMF Cluj-Napoca 

 

Durerea neuropatică cronică este un fenomen heterogen produs de patologii variate ale 

sistemului nervos central și periferic. Mecanismele fiziopatologice sunt complexe, iar opțiunile 

terapeutice multiple. Ghidurile Federației Europene a Societăților de Neurologie (EFNS) au 

propus ca metode complementare de tratament tehnici de neurostimulare: stimularea electrică 

epidurală (cerebrală motorie–MCS și medulară–SCS), stimularea cerebrală profundă (talamică–

DBS), stimularea electrică periferică transcutanată (TENS). Printre metodele neinvazive cu 

rezultate în ameliorarea durerii neuropatice cronice se numără și stimularea magnetică 

transcraniană repetitivă (rTMS), care poate fi aplicată atât central (cortical, transcranian), cât și 

periferic (la nivelul nervilor și mușchilor). Principalele indicații sunt: nevralgia post-herpetică, 

durerea post-AVC, durerea de dezaferentare (ex. după avulsia plexului brahial), nevralgia 

trigeminală, durerea talamică, durerea atipică a feței, stenoza de canal spinal, lombalgia, durerea 

membrului fantomă sau a bontului de amputație, sindromul dureros complex regional, 

fibromialgia, migrena, scleroza multiplă, tumorile, diabetul zaharat, leziunile traumatice de nervi. 

Sunt abordate protocoalele de rTMS utilizate în prezent în terapia durerii de cauză centrală și 

periferică, efectele adverse posibile, contraindicațiile, influența asupra calității vieții. 
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Canabinoizii in durerea neuropata – o evaluare critica 

Conf. Dr. Elena Albu, Prof. Dr. Ostin C. Mungiu 

 

Universitatea de Medicina si Farmacie Gr.T.Popa Iasi 

 

De mai bine de trei milenii este atestata utilizarea in medicina a cînepii (Cannabis sativa 

var.indica). Sunt foarte multe argumente stiintifice care subliniaza rolul sistemului canabinoid 

endogen in modularea procesului algezic. Cea mai importanta indicatie a canabisului in clinica o 

reprezinta tratarea durerii neuropate. Deoarece primele efecte  produse de canabionoizi sunt 

depistate la consumatori cu scop nemedical, acestea fiind reprezentate de euforie si facilitatea 

relatiilor de grup, in foarte multe tari, printre care se numara si Romania,  nu a fost incurajata 

crearea unui cadru legal de utilizare a canabisului in scopuri terapeutice. Lucrarea prezenta isi 

propune sa faca o evaluare critica a beneficiilor utilizarii acestei plante si a derivatilor sai in 

scopuri terapeutice si perspectivele unor posibile legislative in domeniu.  

 

Cuvinte cheie: canabis, canabonoizi, durere neuropata 
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Tratamente topice bazate pe sisteme nanoparticulate - o noua abordare in 

durerea neuropata 
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Introducere: Tratamentul medical actual al durerii neuropatice (DN) este inadecvat, peste doua 

treimi dintre pacienti neavand inca o soluție terapeutica reala pentru aceasta afectiune. In 

prezent, medicamentele pentru tratamentul DN au, în marea majoritate, o administrare sistemica, 

dozele fiind limitate de aparitia efectelor secundare si a reactiilor adverse. Exista cercetari care 

au demonstrat ca DN localizata cutanat poate fi tratata in mod eficient si in conditii de siguranta 

cu medicamente topice; cu toate acestea, doar câteva medicamente topice au indicatii in DN. 

 

Obiective: Lucrarea de fata analizeaza si prezinta noutatile din domeniul tratamentului DN cu 

ajutorul sistemelor de livrare transdermice.  

 

Rezultate: Sunt prezentate si discutate o serie de aspecte legate de medicamentele analgezice in 

terapia topica, incepand cu o scurtă descriere a barierei dermice si continuand cu aspectele 

farmacodinamice, farmacocinetice, de absorbție, distribuție, mecanism de acțiune, metabolism și 

toxicitate. Rezultate de ultima ora ce investigheaza medicamentele anestezice topice, precum și 

metode moderne de penetrare a barierei dermice cu o livrare eficientă a medicamentelor, sunt, de 

asemenea, analizate. O atenție deosebită este acordată formulărilor performante destinate 

îmbunătățirii penetrarii transdermice a anestezicelor, în situatiile in care medicamentul este 

încapsulat în molecule macrociclice (ciclodextrine), lipozomi sau nanoparticule de polimeri și 

hidrogeluri. 

 

Concluzii: Această lucrare prezinta si discută rolul sistemelor transdermice de livrare a 

medicamentelor în tratarea DN localizate cutanat. 

 

Cuvinte cheie: anestezice locale, AINS, transdermic, piele, ciclodextrina, lipozomi, polimeri, 

hidrogel, nanoparticule.  

 

Mulțumiri: Cercetarile au fostefectuate in cadrulproiectului UEFISCDI Parteneriate PNII-PT-

PCCA-2013, proiect nr. 276/2014.  
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Modificări în exprimarea genelor de la nivelul cornului dorsal într-un model 

de durere neuropată la şobolanul adult: o reanaliză a setului de date 

GSE18803, realizată cumai multe instrumente bioinformatice 

Conf. Dr. Robert Ancuceanu 

 

Facultatea de Farmacie, UMF „Carol Davila“, Bucureşti 

 

Introducere: Setul de dateGSE18803 (generat de M. Costigan, 2009 şi încărcat în baza de date 

NCBI GEO) conţine modificările în exprimarea ARNm la nivelul cornului dorsal ipsilateral, 

examinate la şobolani juvenili şi adulţi, măsurate la 7 zile de la inducerea leziunii la nivelul 

nervului sciatic, în comparaţie cu o intervenţie chirurgicală sham. În raportarea rezultatelor, 

autorii s-au concentrat în principal asupra diferenţelor de exprimare genică în comparaţie cu 

animalele juvenile, iar pentru interpretarea datelor au utilizat un software comercial (dezvoltat de 

IngenuitySystems). În lucrarea de faţă raportăm rezultatele obţinute la re-analiza acestui set de 

date cu mai multe instrumente bioinformatice disponibile gratuit (sub diverse licenţe), 

focalizându-ne asupra diferenţelor dintre şobolanii adulţi şi grupul adult de control şi asupra 

potenţialelor implicaţii pe care le au rezultatele asupra terapiei în durerea neuropată.  

 

Materiale şi metode: Seriile de date GSE18803 au fost descărcate din baza de date NCBI GEO) 

utilizând pachetul software GEOQuery (R/Bioconductor). Conversiile între diferitele „spaţii de 

nume“ (namespaces) s-au realizat cu ajutorul bazelor de date bioDBnet şi Synergizer.Seturile de 

gene utilizate în programele de îmbogăţire genică (gene enrichment) au fost selectate pe baza 

logaritmilor raportului nivelurilor de expresie (foldchange), a parametrului statistic B (logaritmul 

raportului cotelor, OR)şi a valorii p ajustate prin metoda falsei descoperiri (la un nivel prag de 

0.05), calculate cu ajutorul programului limma (R/Bioconductor). Pentru îmbogăţirea genică s-au 

utilizat două seturi de gene: toate genele pentru care s-a identificat o diferenţă semnificativă 

statistic în nivelul de expresie (pe baza modelului linear implementat în limma – 147 de gene) şi 

primele 250 de gene selectate în urma ordonării după valoarea p.Analizele de îmbogăţire genică 

s-au realizat cu pachetele software Onto-express, David EASE, FatiGO (Babelomics), 

FuncAssociate, GoMiner (care se bazează pe testul exact Fisher) şi GeneMerge (care se bazează 

pe o metodă statistică hipergeometrică).  

 

Rezultate şi discuţii: Toate programele de îmbogăţire genică au evidenţiat o pondere importantă 

a modificărilor din căile de semnalizare ale sistemului imun, în acord cu raportările iniţiale ale 

M. Costigan, A. Moss et al. (2009), dar s-au observat şi diferenţe considerabile între rezultatele 

analizelor realizate cu fiecare instrument. De exemplu, FuncAssociate indică un rol al celulelor B 

în evoluţia patologiei durerii neuropate, în timp ce David EASE nu a detectat căile de 

semnalizare implicând celulele B ca fiind semnificative. M. Costigan, et al., de asemenea, nu au 

discutat relevanţa celulelor B în durerea neuropată, deşiCXCL13 (chemokine (C-X-C motif) 

ligand 13, chemokină specifică celulelor B) a avut cel mai ridicat al nivelului de expresie (log 
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ratio ‚ 5.152, ceea ce înseamnă o creştere de cca. 35 de ori) şi se ştie că este supraexprimată şi în 

alte cazuri de neuroinflamaţie. Există însă şi modificări la nivelul altor căi de semnalizare. 

 

Concluzii: În modelul leziunii la nivelul nervului sciaticse observă modificări importante la 

nivelul căilor de semnalizare din sistemul imun, a căror relevanţă în raport cu patologia 

neuropată la om trebuie înţeleasă şi avută în vedere în dezvoltarea noilor terapii pentru 

complexul sindrom care este durerea neuropată. 
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Aplicații ale modelării moleculare în studiul fizio-farmacologic și terapia 

durerii 

Conf. Dr. Andrei Neamțu  

 

Fiziologie, Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” Iași 

 

Dezvoltarea unui nou tip de medicament constituie un proces de lungă durată şi extrem de 

anevoios. Un compus nou nu numai cătrebuie să producă răspunsul dorit cu efecte secundare 

minime, dar în acelaşi timp trebuie să demonstareze şi calităţi superioare substanţelor active deja 

existente. De o importanţă deosebită de-a lungul acestui proces este colaborarea 

multidisciplinară, în echipele angrenate în acest sens fiind prezenţi biologi, chimişti, fizicieni, 

farmacologi şi clinicieni. În fazele preliminare de design a structurilor candidate pentru noul tip 

de medicament (Early Drug Design Phase) se utilizează în prezent pe scară largă metode 

computaţionale pentru evaluarea proprietăţilor moleculare. Acestea includ în special 

interacţiunile de legare a potenţialului compus activ cu macromolecula (de obicei o proteină) 

asociată cu mecanismul bolii pentru care se doreşte a se realiza medicametul. Scopul principal al 

design-ului farmaceutic asistat de calculator îl reprezintă identificarea de substanţe cu moleculă 

mică care să aibă un efect favorabil asupra macromoleculei ţintă în sens terapeutic. Calculele 

computerizate implică scanarea din punct de vedere al interacţiunii ligand-ţintă a unor baze de 

date moleculare ce conţin milioane de compuşi, metodă cunoscută sub numele de screening 

virtual (VirtualScreening). Screeningul virtual facilitează dezvoltarea de noi medicamente în 

primul rând prin faptul că elimină de la bun început necesitatea testării biologice experimentale a 

unui număr mare de substanţe utilizând un complex de tehnici laborioase cu timpi îndelungaţi şi 

fonduri substanţiale. Design-ul farmaceutic asistat de calculator nu poate identifica singur un 

potential medicament dar, datorită numărului extrem de mare de substanţe testate, uşurează 

munca echipelor implicate în acest proces şi extinde limitele înţelegerii efectelor biologice ale 

medicamentului la nivel de organizare macromoleculară. 
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Durerea orofaciala 
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Cefaleea Rinogena 

Prof. Dr. Silviu Albu 

 

UMF Iuliu Hațieganu, Cluj Napoca, România 

 

Cefaleea cu proiectie sinusala este frecvent intalnita in practica de ambulator a specialitatii ORL. 

Multi pacienti cu diagnosticul initial de "sinuzita" se dovedesc a fi in realitate suferinzi de 

migrena, iar multi dintre ei se plimba intre specialitati fara a gasi o solutie pentru problemele lor.  

 

Aceasta prezentare este o trecere in revista a etiologiei asa zisei cefalee rinogene: cefaleea 

produsa sau exacerbata de suferinte sau varinate anatomice ale nasului sau sinusurilor 

paranazale. Vom prezenta o recenzie a studiilor publicate pana in prezent pe aceasta tema 

inclusiv rezultatele interventiilor chirurgicale in aceasta patologie. Sunt prezentate sugestii 

referitoare la diagnostic si evaluarea pacientilor cu cefalee rinogena si optiunile de tratament. 
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O durere necunoscută - disfuncţia dureroasă a articulaţiei temporo-

mandibulare (ATM) 
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Facultatea de Medicină Dentară 

Universitatea de Medicina şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" 

Cluj-Napoca, Romania 

 

Disfuncţia articulaţiei temporomandibulare (ATM) apare intr-o serie de afecţiuni care cuprind 

patologia musculară, articulară, degenerativă, septică, tumorală, morfologică, traumatică. Atunci 

cand se datorează unor deranjamentele interne ale articulaţiei temporomandibulare, sunt prezente 

relaţii patologice ale discului articular în raport cu condilul mandibular, fosa sau eminenţa 

articulară. 

 

Cel mai important semn clinic este durerea, urmat de zgomotele articulare şi modificarea 

traseului mişcărilor mandibulare.  

 

Prin particularităţile sale, aflate in domeniul chirurgiei maxilofaciale, al ocluzologiei şi al 

ortodonţiei, deci a unei game de medici supraspecializaţi, această patologie rămane necunoscută 

majorităţii medicilor cărora se adresează pacientul cu dureri craniene: neurologului, ORL-istului, 

oftalmologului, psihiatrului, medicului de familie.  

 

Dificultatea diagnosticului şi tratamentului disfuncţiei ATM provine şi din etiologia 

multifactorială, şi asocierea cu factori psihologici, structurali, posturali.   

 

Scopul prezentării este de a corela aspectele clinice cu datele furnizate de examinări paraclinice, 

imagistica prin rezonanţă magnetică reprezentand metoda electivă pentru precizarea 

diagnosticului. Sunt expuse de asemenea algoritmuri diagnostice şi tratamentul optim, în raport 

cu tipul şi gradul de afectare articulară. 

 

Tratamentul vizează reducerea simptomatologiei disfuncţiei şi ocluzia echilibrată şi stabilă pe 

termen lung. 
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Durerea orală și cranio-facială. Principii de diagnostic și tratament 

Prof. Dr. H. Rotaru, D. Tălmăceanu, M. Băciuț, C. Dinu, M. Lazăr, Al. Rotaru 

 

Clinica de Chirurgie Orală și Maxilo-Facială 

UMF "Iuliu Hațieganu" Cluj-Napoca 

 

Durerea, o experiență senzorială și emoțională neplacută, reprezintă una dintre cele mai frecvente 

afecțiuni ale speciei umane. Afectând viața a milioane de oameni, managementul ei este o 

preocupare primordială și continuă a profesioniștilor din domeniul sănătății. 

 

Durerea orală și cranio-facială este foarte heterogenă, având o etiologie multiplă, dentară, 

parodontală, cutaneo-mucoasă, musculară, articulară, neurogenă, vasculară etc. Împărțită în trei 

mari categorii, somatică, neurogenă și psihogenă, durerea trebuie corect încadrată nosologic, 

diagnosticul corect al tipului de durere reprezentând elementul esențial al succesul terapeutic.  

 

Pentru durerea orală și cranio-facială sunt disponibile multiple metode de tratament: 

medicamentos, chirurgical, fizioterapie, kinetoterapie, tratamente ocluzale, terapii psihologice. 

Niciunul dintre tratamentele menționate nu va fi eficient, daca nu este aplicat corect, în funcție 

de tipul corespunzător de durere. În acest sens, un examen clinic atent, precum și colaborarea 

interdisciplinară (chirurgie maxilo-faciala, ORL, neurologie) oferă posibilitatea stabilirii corecte 

a tipului de durere. Lucrarea de față își propune o trecere în revistă a principalelor categorii de 

durere întâlnite în sfera orală și cranio-facială. 
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Durerea orofaciala (DOF) – Abordare holistica 

Prof. Dr. Ioan Marginean 

 

Clinica Neurologie Cluj 

 

DOF reprezinta o problema curenta in termeni de morbiditate si de adresabilitate medicala. Ea 

cuprinde durerea localizata in portiunea anterioara a segmentului cranio-facial,  inferior liniei 

orbito-meatale avand o origine dentara sau temporo-mandibulara. 

 

Pana la un sfert din populatie raporteaza DOF (excluzand durerea dentara) si aproximativ 11% 

din aceasta este o durere cronica. 

 

Pacientii cu DOF au o adresabilitate multipla: medici de familie, specialisti in cefalalgie, 

stomatologi, chirurgi maxilo-faciali, otolaringologi, neurologi, specialisti in durerea cronica, 

psihiatrii si chiar fizioterapeuti si psihologi. 

 

DOF deriva din afectarea mai multor tesuturi unice – tegumentele si mucoasele, dintii, 

meningele si corneea – implicand astfel o serie de mecanisme fiziopatologice specifice si 

ridicand multe dificultati diagnostice. 

 

Categoria de DOF cuprinde atat afectiuni curente (durerea dentara si TMD) cat si unele 

sindroame dureroase rare: Nevralgia postherpetica (NPH), arterita cu celule gigante (GCA), 

nevralgia trigeminala (NT), nevralgia glosofaringiana (NG), anestezia dureroasa (AD), durerea 

faciala idiopatica persistenta / atipica, migrena si DOF neurovasculara (DONV), cefalalgiile 

trigeminale autonomice si cefaleea referita (TMD). 

 

DOF, desi foarte frecventa nu este inca adecvat diagnosticata si manageriata, mentinant o 

morbiditate, un impact social si costuri asociate ridicate. 

 

Recunoasterea contributiei semnificative si a prevalentei ridicate a suferintei psihologice si a 

comorbiditatilor este deosebit de importanta pentru un management de succes al durerii. 

 

Pentru asigurarea succesului terapeutic este esentiala adjunctia la tratamentul medical si 

chirurgical stabilit pe baza de dovezi a unei abordari multidisciplinare si aplicarea unui model 

biopsihosocial de management. 
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Durerea psihosomatică  

(în colaborare cu Societatea de Medicină Psihosomatică) 
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Mecanismele psihologice ale durerii 

Asist. Univ. Bianca Macavei, Ramona Moldovan, Adriana Băban 

 

Departamentul de Psihologie, Universitatea Babeş-Bolyai 

 

Durerea reprezintă un mecanism de protecție prin care organismul răspunde la stimuli nocivi. 

Durerea și problemele asociate acesteia reprezintă una dintre principalele cauze de dizabilitate și 

absenteism. Experiențierea senzației dureroase este susținută atât de mecanisme biologice, cât și 

psihologice. O suită de cercetări și studii clinice randomizate susțin eficiența intervențiilor 

cognitive și comportamentale în controlul și remiterea durerii și a problemelor asociate.  

 

Mecanismele psihologice ale durerii au fost investigate într-un număr mare de studii, acestea 

fundamentând intervențiile cognitive și comportamentale. Astfel, așteptările persoanei vizavi de 

tipul și intensitatea durerii pot modifica semnificativ percepția și interpretarea senzației 

dureroase. Totodată, focalizarea atenției pe zona afectată și catastrofarea senzației dureroase 

contribuie într-o mare măsură la experiențierea durerii. Rolul proceselor atenționale au fost 

investigate în asociere cu durerea, arătându-se implicarea lor în apariția și menținerea durerii 

cronice. Studiile arată că emoțiile negative ca deprimarea și anxietatea sunt frecvent asociate cu 

experiența durerii acute și cronice.Schimbarea patternurilor comportamentale și percepția 

suportului social s-au conturat, de asemenea, ca și contributori importanți la geneza senzației 

dureroase.  
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Perspective etico-culturale în abordarea durerii în practica medicala 

Prof. Dr. Liliana Rogozea, Florin Leașu, Laurențiu Nedelcu 

 

Universitatea Transilvania din Brașov, Facultatea de Medicină 

 

Dimensiunea socio-culturală a percepției durerii a influențat de-a lungul timpului modul în care a 

fost perceput actul medical, de la celebrul Primum non nocere. Înțelegerea rolului pe care 

modelul cultural îl are în recunoașterea și prezentarea durerii în practica medicală reprezintă un 

factor important al abordării pacientului și a încercării de a integra durerea în aprecierea stării 

generale, știut fiind faptul că durerea este în mult mai mare măsură decât alte elemente un 

simptom subiectiv și foarte greu de cuantificat, cu atât mai mult cu cât, așa cum spunea Victor 

Frankl: „Omul nu este distrus de suferință; el este distrus de suferința fără sens”. 

 

Este dificil de apreciat gradul de libertate pe care îl are personalul medical în vederea „ajustării” 

nivelului de apreciere a durerii în activitatea zilnică plecând de la înțelegerea contextului socio-

cultural. 

 

Deși există un număr redus de studii despre durere în context socio-cultural, acestea au 

demonstrat faptul că există diferențe clare între comportamentul uman și percepția durerii, bazate 

nu numai pe factorul biologic ci și pe cel psihologic și social. 

 

Astfel pacienții din Orientul mijlociu, zona mediteraneană sau cei hispanici din America sunt de 

obicei mai expresivi și preferă să fie înconjurați de alte persoane, să verbalizeze durerea, spre 

deosebire de cei din mediile europene sau asiatice de nord, care sunt mai stoici și preferă să fie 

mai puțin expresivi. 

 

Alteori influența este datorată credinței în soartă, în rolul pedepsei divine, acceptarea durerii 

fiind importantă în demonstrarea credinței. 

 

În plus, un medic sau o asistentă crescuți într-un mediu stoic sau obișnuit cu verbalizarea vor 

aborda diferit pacienții în funcție atât de modul în care ei percep impactul durerii cât și de modul 

în care reacționează pacientul. 

 

În concluzie, deși folosirea rigidă de către personalul medical a generalizărilor culturale pentru 

înțelegerea comportamentului uman, chiar dacă ele îl pot „dirija”, poate duce de asemenea la 

stereotipii și deci la inexactități grave în abordarea terapeutică a durerii, dar abordarea 

individuală a influenței culturii asupra aprecierii durerii este critică pentru gestionarea acestei 

manifestări. 
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Durerea funcţională abdominală 

Prof. Dr. Dan L Dumitrascu 

 

Clinica Medicala 2, UMF Cluj-Napoca 

 

Durerea abdominală este una dintre cele mai frecvente acuze cu care se prezintă pacienţii în 

ambulator, depăşită fiind doar de cefalee. Jumătate dintre durerile abdominale nu au explicaţii 

organice şi sunt incluse în categoria tulburărilor funcţionale. Există una dintre aceste tulburări 

funcţionale digestive care se manifestă doar prin durere abdminală, în lipsa cauzelor organice şi 

biochimice, însă fără nici un alt simptom asociat. Este vorba de durerea funcţională abdominală 

(functional abdominal pain syndrome, FAPS). Această tulburare afectează 1% din populaţia 

generală, inclusiv copiii şi este adesea nediagnosticată, respectiv eronat încadrată. Diagnosticul 

se efectuează prin îndeplinirea criteriilor Roma III (din 2016 Roma IV) şi excluderea cauzelor 

organice. Terapia este dificilă şi necesită o abordare psihosomatică, farmacologică şi 

nefarmacologică. 
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Durerea în tulburările din spectrul  autismului 

Prof. Dr. Vlaicu Șandor, Laura S. Perșa, M. A. Birț 

 

UMF ‟‟Iuliu Hațieganu“ Cluj-Napoca 

 

Tulburările din spectrul autismului se caracterizează în mod esențial prin deficitul persistent în 

comunicarea socială și prin comportamentul repetitiv, restrictiv. Gravitatea tulburărilor din 

autism este apreciată prin dimensiunea suportului acordat pacientului respectiv. Simptomele 

caracteristice autismului se manifestă înainte de 2-3 ani, evoluează cronic și influențează stilul de 

viață și la adult. Impactul emoțional și financiar asupra familiei este consistent. În DSM 5 este 

reconturată aria tulburărilor de tip autist în sensul unui continuum nosologic. Calitățile 

intelectuale precum și tulburările de limbaj sunt în mod explicit menționate.  

 

Senzorial copilul autist este diferit de cel normal, cu hiperreactivitate sau hiporeactivitate la 

stimulii externi și interni. În acest context, diferențele se manifestă și în privința durerii. 

Evaluarea durerii în autism s-a făcut pe baza relatărilor pacientului (când a fost cazul), ale 

părinților, ale altor persoane implicate în îngrijirea copiilor și, mai rar, în condițiile examinărilor 

clinice. Abordările inițiale au considerat comportamentul la durere al copilului autist ca 

indiferent. Studii ulterioare au analizat amănunțit durerea la copilul cu autism, disociind 

modalitatea de expresie a durerii față de experimentul trăirii acesteia.  

 

Având în vedere deficitul de comunicare prezent în autism, nu este de mirare că expresia durerii 

în relatările observatorilor, de cele mai multe ori apare săracă. Analiza unor parametri fiziologici 

(frecvență cardiacă, modificări cerebrale în RMN funcțională) au arătat o hiperresponsivitate în 

condițiile unor examinări medicale (puncție venoasă, lucrări dentare) la copiii cu autism. Totuși, 

dat fiind gradul redus de expresie a durerii se impune o atentă evaluare a simptomatologiei 

centrate de durere în patologia pacientului autist. Nu rareori, durerea este subapreciată, cu 

evidente consecințe diagnostice și terapeutice. Este importantă, de asemenea, considerarea 

diferențelor în expresia și comportamentul la durere în alcătuirea chestionarelor folosite în 

evaluarea funcțiilor senzoriale, implicit a durerii în autism.  

 

Cuvinte cheie: tulburări din spectrul autismului, expresia durerii, comportament la durere  
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Tehnici psihologice de ameliorare a durerii şi creştere a calităţii vieţii 

Ramona Moldovan, Bianca Macavei, Adriana Băban 

 

Departamentul de Psihologie, Universitatea Babeş-Bolyai 

 

Abordarea durerii din perspectiva biopsihosocială implică operaționalizarea sa ca o experienţă 

complexă, ce rezultă din interacțiunea factorilor somatici, fiziologici, psihologici (gânduri, 

emoţii, comportamente) şi influenţe socioculturale. În acest context, managementul durerii 

include diverse tehnici care vizează aspectele mai sus menționate: intervenţii fiziologice, 

modificări comportamentale, restructurări cognitive, strategii de coping, tehnici de relaxare, 

abilităţi de reducere a distresului emoţional, etc. De altfel, abordările recente sunt mai degrabă 

multidisciplinare, oferind pacienţilor contextul necesar pentru a dobândi informații, atitudini, 

abilităţi și comportamente care îi ajută să gestioneze durerea şi să aibă o calitate a vieţii crescută. 

Printre tehnicile psihologice,  intervenţiile cognitiv-comportamentale au acumulat cele mai multe 

evidențe științifice care demonstrează rolul acestora în reducerea intensităţii durerii, 

îmbunătăţirea funcţionării fizice şi emoţionale, reducerea dizabilităţii asociate cu durerea, 

reducerea consumului de medicaţie analgezică și ameliorarea calităţii vieţii. În plus, programele 

multidisciplinare s-au dovedit a fi mai eficiente pe termen lung în controlul durerii în comparației 

intervenţiile strict medicale sau cu cele strict psihologice. Literatura de specialitate oferă ghiduri 

și protocoale care conțin sugestii esenţiale pentru managementul durerii. Prezentarea va aborda 

cele mai recente date teoretice și empirice din domeniu, subliniind implicaţiile pe care aceste le 

au în practică. 
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O abordare psihosomatica a durerii din practica stomatologica 

Conf. Dr. Laurentiu Nedelcu,  Liliana Rogozea 

 

Universitatea Transilvania Brasov 

 

Lucrarea porneste de la frecventa crescuta a durerii in practica stomatologica si de la insatisfactia 

pacientilor fata de managementul acestei dureri. Extinderea serviciilor private in acest domeniu, 

folosirea noilor tehnologii si indicatiile frecvente ale implantului dentar genereaza noi teme de 

dezbatere. 

 

Un numar foarte mare de pacienti se adreseaza pentru o durere dentara, initial farmacistului. 

Cinci din o suta de pacienti aflati la ghiseul unei farmacii comunitare cer sfaturi despre 

tratamentul durerii presupusa de cauza stomatologica.  

 

Frica de ace, frica de anestezie si de tratament in general sunt comune in stomatologie. Numerosi 

factori sunt asociati cu anxietatea si frica la dentist, in special memoria experientelor dureroase 

anterioare si implicatiile psiho-afective. Strategiile comportamentale pentru reducerea anxietatii 

sunt diferite la copil si adult, dar in principal apeleaza la abilitatea medicului si la posibilitatea 

amenajarii unui spatiu ambiental adecvat. 

 

Exista un numar foarte mic de trialuri clinice randomizate care abordeaza efectul strategiilor 

comportamentale asupra evolutiei durerii preexistente sau asociate tratamentului stomatologic. 

Lucrarea analizeaza concluziile trialurilor clinice ce urmaresc interventia terapiilor 

comportamentale in practica stomatologica. 
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Cefaleea în psihiatrie – între psihoterapie și psihofarmacologie 

Asist. Univ. Sebastian-Mihai Armean
1
, Krisztina-Agota Matyas

1,3
, Ioana Valentina Micluția

2
, 

Prof. Dr. Anca Dana Buzoianu
1 

 
1
 Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”, Disciplina Farmacologie, 

Toxicologie și Farmacologie Clinică, Cluj-Napoca; 
2
 Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”, Disciplina Psihiatrie și Psihiatria 

copilului, Cluj-Napoca; 
3
 Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca. 

 

Durerea este unul dintre principalele motive de prezentare la medic în medicina somatică. Deși 

există și se dezvoltă continuu noi metode pentru a obiectiva durerea, aceasta rămâne un fenomen 

eminamente subiectiv. Dreptul de a nu suferi, este un drept fundamental al omului. Etica 

medicală afirmă cu tărie principiul primum non nocere, parte integrantă din alinarea suferinței 

bolnavului. Spre deosebire de medicina somatică, în psihiatrie durerea nu constituie principalul 

motiv de prezentare la specialist, dar aceasta nu înseamnă că psihiatrul nu îi recunoaște ori îi 

diminuează importanța. Există și în psihiatrie boli al căror principal simptom îl constituie 

durerea, de multe ori rămasă neexplicată ori incomplet explicată prin mijloacele actuale. 

Psihiatrul este astfel chemat să discearnă dacă această durere este un simptom dintr-o boală 

organică, dintr-o tulburare mentală ori o patologie aparte. Frecvent, pacientul acuză cefalee, 

poate cea mai comună formă de durere. Există diverse clasificări ale formelor de cefalee. Aflat în 

fața acestei provocări, psihiatrul caută atent și negociază cu pacientul, adoptând varianta 

psihoterapeutică ori psihofarmacologică. Lucrarea de față prezintă experiența autorilor în 

abordarea acestui tip particular de durere. Numai prin înțelegerea importanței componentei 

subiective a cefaleei, prin realizarea unei alianțe terapeutice solide și încurajând creșterea 

aderenței, specialistul în sănătate mintală poate alina această suferință. 

  

Cuvinte-cheie: cefalee, psihiatrie, durere 

  



Congresul Național de Durere Ediția a III-a  7-9 mai 2015, Cluj-Napoca 

AAR - Asociația de Algeziologie din România  52 

 

 

 

 

 

Durerea la mamă și copil 
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Terapia odinofagiei în faringita streptococică la copil 

Conf. Dr. Sorin C. Man 

 

Universitatea de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca 

 

Printre obiectivele terapiei faringitei acute, una din cele mai frecvente boli pediatrice, se numără 

şi ameliorarea manifestărilor clinice. Faringita acută este o boală autolimitată, adică medicaţia nu 

este esenţială pentru vindecare. Analgezicele simple (paracetamol) şi antiinflamatoarele 

nesteroidiene (ibuprofen, etc.) sunt utilizate în faringita acută pentru calmarea durerii 

(faringiene) şi pentru reducerea febrei. Administrarea de corticosteroizi pe cale sistemică a dus la 

ameliorarea intensităţii odinofagiei şi diminuarea mai rapidă a durerii în faringita acută. Terapia 

locală este mult utilizată în faringita acută dar mai puţin bine studiată, existând câteva studii 

pentru flurbiprofen, ketoprofen, benzidamină şi fusafungină. 

 

Cuvinte cheie: faringită, copil, analgezice, antiinflamatoare nesteroidiene, corticosteroizi 
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De la teorie la practică în  managementul durerii acute la copil 

Șef lucrari dr. Alina Murgu, Prof. Dr. Marin Burlea*, Prof. Dr. Evelina Moraru, Asistent univ 

Dr. Ileana Ioniuc, Asistent univ. Dr. Alice Azoicăi, Asistent univ. Dr. Bogdan Stana 

 

Clinica II - Spitalul Clinic de Urgențe pentru Copii ”Sf.Maria” Iași 

*Clinica V- Spitalul Clinic de Urgențe pentru Copii ”Sf.Maria” Iași 

UMF ”Gr.T.Popa” Iaşi 

 

Durerea acută continuă să fie cel mai frecvent motiv de adresare la consult medical în 

pediatrie după febră. Cadrul etiologic este complex incluzând cauze medicale, chirurgicale, 

procedurale, traumatice exprimate ca durere acută somatică, viscerală sau neuropată. 

Dezvoltarea infrastructurii neuro-anatomice și funcționale a durerii încă din primul trimestru 

de sarcină reprezintă o provocare în identificarea celui mai optim tratament analgezic încă de 

la vârsta de nou-născut cu particularizare la prematur.  

 

Bazele patogenice ale tratamentului durerii acute sunt relaționate cu transmiterea impulsului 

nervos de la periferie la neuronii din coarnele dorsale ale măduvei prin fibrele A delta 

mielinizate sub impactul unor factori intrinseci eliberați prin leziune tisulară, trombocite, 

mastocite, mediatori ai inflamației și cei eliberați de terminațiile nervoase activate. 

Cuantificarea durerii acute în cadrul unor scoruri de evaluare sau scale vizuale analoge, este 

modulata de componenta senzorială nociceptivă individuală, cea emoțională exprimată 

frecvent non-verbal (agitație, tipăt, anxietate) și cea cognitivă specifică vârstei mari care 

poate evalua, compara, controla durerea. Alegerea analgezicului va viza controlul maxim cu 

efecte secundare minime ținând cond cămajorarea dozelor de analgezic nu crește nivelul 

analgeziei dar se poate solda cu efecte adverse severe ,particularitațile de metabolizare si 

farmacocinetica legate de vârsta, calea de administrare cea mai puțin invazivă. Astfel 

abordarea terapeutică practică este multimodală în funcție de gradul de severitate al durerii, 

asociind terapia medicamentoasă conform scalei OMS (antiinflamatorii nonsteroidiene, 

acetaminofen, opioizi, corticoterapie, anestezice cu acțiune locală/infiltrații sau intraspinal, 

anticonvulsivante sau antidepresive triciclice) cu mijloace non-farmacologice (laser, TENS, 

reflexoterapie, preso/ acupunctură).  

 

În concluzie, noile achiziții în domeniul cercetării farmacologice  privind durerea acută la 

copil oferă noi perspective terapeutice în escaladarea acesteia, cu un profil de siguranță bun 

și cu efecte secundare minime. 
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Abordarea terapeutica a durerii la pacientul pediatric cu boli nefrologice 

Prof. Dr. Bizo Aurel 

 

SCUC Cluj, Pediatrie 2 – Sectia de Nefrologie, Dializa si Toxicologie 

UMF « Iuliu Hatieganu » Cluj Napoca 

 

Autorul face o trecere in revista a principalelor aspecte in abordarea diagnostica si terapeutica a 

durerii la copilul cu boli renale. Atat din punct de vedere al diagnosticului in bolile renale 

(punctie biopsie renala, manopere imagistice invazive) cat si in terapia de epurare extrarenala 

(dializa renala) caracterul invaziv al manoperelor este bine cunoscut. Dincolo de consecintele 

negative legate de durere si impactul psihologic al acesteia, cat si pentru a evita complicatiile 

majore, unele chiar amenintatoare de viata, abordarea terapeutica trebuie sa fie diferentiata. In 

acest sens, masurile de sedare si analgezie trebuie sa ia in calcul, functia renala, particularitati de 

metabolizare a substantelor active si posibilitatea lor de epurare prin metode extrarenale. 
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Durerea la naștere 

Prof. Dr. Dan Mihu
1
, Răzvan Ciortea

1
, Virgil Dorca

2
, Cristian Iuhas

1
, Andrei Măluțan

1
 

 
1
Disciplina Obstetrică Ginecologie II; 

Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca 
2
Clinica Obstetrică-Ginecologie II “Dominic Stanca”  

Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca 

 

Durerea la naştere este considerată una dintre cele mai intense dureri din experienţa umană. La 

nivelul măduvei, aceasta urmează acelaşi traseu şi aceeaşi modulare ca orice altă durere acută. 

 

Impulsurile nervoase generate de durere determină la nivel medular un transfer de informaţie 

spre celulele din coarnele anterioare şi antero – laterale, rezultând un răspuns reflex segmentar; 

la nivelul trunchiului cerebral, răspunsul reflex suprasegmentar, iar la nivel cortical, răspunsul 

cortical. La acest nivel are loc percepţia durerii, reacţia psihologică (emoţie, anxietate, teamă,  

motivaţie, judecată) şi reacţia comportamentală (verbală, motorie). 

Pe de altă parte, durerea şi stresul emoţional modifică contracţiile uterine şi durata travaliului 

prin creşterea nivelului de catecolamine. Mai mult, durerea determină creşterea tonusului 

musculaturii pelviperineale, cu tulburări de dinamică şi de progresiune a travaliului, care 

accentuează durerea. 

 

În timpul contracţiei are loc o alterare a transferului la nivel placentar. Hiperventilaţia severă şi 

alcaloza respiratorie, induse de durere, agravează aceste schimburi prin devierea spre stânga a 

curbei de disociere a hemoglobinei (scade transferul de O2 de la mamă la făt) și prin hipoxemie 

maternă între contracţiile uterine. În cazul unui făt  “fragilizat” această alterare a schimburilor de 

O2 şi CO2 indusă de durere, poate favoriza instalarea suferinţei fetale. 

 

Toate aceste date au stimulat cercetările pentru găsirea unor metode cât mai eficiente de 

analgezie la naştere.S-au încercat de-a lungul timpului o multitudine de metode şi tehnici 

(psihoprofilaxia Lamaze, hipnoza, acupunctura, administrarea sistematică de opioide, 

tranchilizante, sedative, agenţi inhalatori). În zilele noastre există însă o „regină a analgeziei la 

naştere” – peridurala continuă. 

 

Cuvinte cheie: travaliu, durere, naștere, analgezie 
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Durerea la prematur si nou-născutul la termen.  

O provocare pentru neonatolog? 

Prof. Dr. Gabriela Zaharie 

 

Disciplina Neonatologie – Umf Iuliu Hatieganu Cluj 

 

Prematurii cu vârste de gestaţie cuprinse între 24-32 săptămâni supravieţuiesc în procent tot mai 

mare. Posibilităţile tehnice ale intervenţiilor asupra nou-născuţilor la termen cu patologie 

complexă sunt tot mai avansate. Astfel elemente ale îngrijirii complexe,  procedurile dureroase, 

au loc intr-o perioadă vulnerabilă a dezvoltării rapide a  creierului.  

 

Copiii născuţi prematuri  au  un dezechilibru al proceselor excitatorii vs.  inhibitorii  ceea ce 

conduce la creşterea semnalului nociceptiv la nivelul sistemului nervos central. Populaţii celulare 

specifice: neuronii din zona plăcii germinale şi preoligodendrocitele, sunt în mod particular 

extrem de sensibile la excitotoxicitate, stress oxidativ şi inflamaţie. 

 

La nou-născuţii prematuri stresul legat de durere este bine identificat şi astfel trebuie tratat 

corect; iar strategiile durerii privesc azi efectele protective şi pe termen lung. 

 

Expunerea în perioada neonatală la stress şi manopere dureroase este asociată cu consecinţe 

asupra dezvoltării  şi funcţionării creierului precum şi asupra prognosticului neurologic al 

prematurului. 

 

Deosebit de important rămâne astfel identificarea  unor strategii pentru managementul durerii în 

această perioadă , identificarea strategiilor protective asupra creierului precum şi măsura 

protecţiei  conferite de acestea. 

  



Congresul Național de Durere Ediția a III-a  7-9 mai 2015, Cluj-Napoca 

AAR - Asociația de Algeziologie din România  58 

Controlul durerii in cursul manoperelor invazive efectuate in sectia de 

Terapie Intensiva Pediatrică 

Dr. Madalina Bordea, Dr. Remus Babici 

 

Sp. Clinic de Urgenta pt. Copii Cluj-Napoca 
 

Controlul durerii in cursul manoperelor invazive reprezinta o problema comuna in patologia 

pediatrica. Managementul oricarui tip de durere este nu numai obligatoriu,  ci si un drept 

inalienabil al omului si al copilului cu precadere. Desi majoritatea pacientilor din sectiile de 

terapie intensiva primesc in mod constant analgezie si sedare pe cale parenterala, in cursul 

manoperelor invazive este necesara o aprofundare a actului sedarii,astfel incat copilul sa nu 

perceapa durerea ca pe o experienta traumatizanta cu implicatii psihologice ulterioare. Conceptii 

eronate, precum aceea ca sugarii, si mai ales nou nascutii, nu percep durerea sunt contrazise de 

studiile recente. Daca durerea nu este perceputa si integrata in context psiho-social, aceasta nu 

inseamna ca ea nu este perceputa de copilul mic la nivel senzorial. 

 

Evaluarea durerii si raspunsul la terapie trebuie efectuate cu regularitate utilizand scale adecvate 

grupului respectiv de pacienti si documentate sistematic. Nivelul durerii exprimat de pacient 

trebuie considerat un standard curent de evaluare a durerii si al raspunsului la terapia analgetica 

ori de cate ori este posibil. Pacientii care nu pot comunica se vor evalua prin observarea 

subiectiva a comportamentelor legate de durere (motricitate, expresie faciala, postura), a 

indicatorilor fiziologici (alura ventriculara, tensiunea arteriala, frecventa respiratorie) si a oricarei 

modificari a acestor parametri, aparute in urma terapiei analgetice.  

 

Procedurile invazive efectuate in mod constant in sectia de terapie intensiva, care pot declansa 

senzatii dureroase acute, sunt : punctiile venoase alaturi de montarea de catetere venoase centrale 

si punctia pleurala. Managementul durerii presupune tehnici de anestezie locala, inhalosedare cu 

protoxid de azot, cat si utilizarea de anestezice intravenoase precum : opioizi, ketamina si 

adjuvanti (paracetamol, antiinflamatoare nonsteroidiene).  

 

In conditiile in care studii multicentrice europene au aratat importanta controlului durerii in 

cursul manoperelor invazive, prezenta evidenta stiintifica actuala privind indicatiile si posibilele 

reactii adverse ale tehnicelor de anestezie mentionate, adaptate fiecarei proceduri invazive.  

Heterogenitatea practicii clinice, a scalelor de sedare si a ghidurilor de analgezie subliniaza 

importanta subiectului abordat , care reprezinta o reala provocare pentru personalul medical din 

sectia de terapie intensiva. 

 

Cuvinte cheie: durere, manopere invazive, analgosedare, copil. 
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Evaluarea durerii musculoscheletale la copil 

Asist. Dr. Bogdan A. Stana, Prof. Dr. Evelina Moraru, Asist. Dr. Alice Nicoleta Azoicăi, Șef 

Lucr. Dr. Alina Murgu 

 

Clinica II Pediatrie, Universitatea de Medicină și Farmacie “Gr. T. Popa” Iași 

 

Introducere: Durerea musculoscheletală reprezintă suferinţa algică localizată la oricare dintre 

structurile sau elementele componente ale aparatului locomotor. Cauzele acestei dureri pot fi: 

posttraumatice, inflamatorii, infecţioase, degenerative sau maligne. Diagnosticul diferenţial al 

durerii musculoscheletale la copil reprezintă o provocare pentru medicul pediatru, datorită 

multiplelor patologii ce se pot manifesta cu durere musculară sau scheletică. 

 

Obiective: Autorii investighează clinic și paraclinic durerea musculoscheletală de origine 

reumatică, de origine non-reumatică dar asociată cu modificări organice (hipermobilitate, 

obezitate, alte patologii articulare, osoase, de altă origine) și durerea din alte afecțiuni (alergii, 

durere idiopatică). 

 

Material și metode: Lotul de studiu a fost constituit din 184 copii internați în Clinica II 

Pediatrie Iași în cursul anului 2014 pentru durere articulară sau musculară. Caracteristicile 

clinice ale durerii și aprecierea acesteia au fost corelate cu investigațiile etiologice și patologiile 

asociate. S-a studiat aportul termografiei cutanate și al electromiografiei în investigarea durerii 

musculoscheletale la acești pacienți. 

 

Rezultate și discuții: Durerea articulară sau musculară a reprezentat 18,2% din totalul 

internărilor în Clinica II Pediatrie Iași în anul 2014, mai frecventă la sexul feminin și la vârsta 

școlară. Profilul diagnostic al acestor pacienți a relevat următoarele patologii, în ordine 

descrescătoare a frecvenței: artrită juvenilă idiopatică, lupus eritematos sistemic, purpură 

Henoch-Schonlein, spasmofilie, obezitate, dermatomiozită / polimiozită, miopatii congenitale, 

artrită psoriazică, artrită reactivă. Dizabilitatea funcțională se corelează cu intensitatea durerii 

(evaluată pe scala VAS și prin algometrie) și este însoțită de modificări psiho-afective. 

Electromiograma efectuată la 82 pacienți a relevat trasee miogene în 35 cazuri (42,68%) și 

neurogene în 10 cazuri (12,2%). Termografia cutanată a evidențiat modificările de temperatură, 

corelate în toate cazurile cu sediul și intensitatea durerii. 

 

Concluzii: Durerea musculoscheletală la copil necesită diagnostic diferențial atent din partea 

clinicianului. Explorările paraclinice complexe imagistice sau funcționale oferă informații 

prețioase în stabilirea diagnosticului și a conduitei terapeutice ulterioare. Electromiografia și 

termografia cutanată sunt metode complementare ce completează cu succes tabloul 

investigațiilor paraclinice în durerea musculoscheletală la copil. 
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Analgezie şi sedare procedurală la pacientul pediatric în urgență 

Dr. Daniel Nour, Ioana Bența
 

 

Medicină de Urgenţă, UPU – Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj - Napoca 

Cluj-Napoca, România 

 

Copii se prezintă adesea în departamentul de urgență cu afecțiuni care necesită intervenții 

terapeutice dureroase. Sedarea procedurală și analgezia se referă la tehnica farmacologică de 

management al durerii și anxietății pacienților pediatrici. Este important a se face distincția între 

scopurile urmărite când utilizăm această metodă: suprimarea/diminuarea durerii, anxioliza sau 

ambele. Pentru obținerea efectului farmacologic dorit se pot utiliza diferite medicamente, în 

monoterapie sau combinații, fiind foarte importantă luarea în considerare a efectelor secundare 

ale acestora, mai ales în asociere cu patologia existentă sau preexistentă. 

 

Indicațiile sedării procedurale și analgeziei în departamentul de urgență a pacientului pediatric 

sunt numeroase: proceduri diagnostice, terapeutice sau proceduri efectuate la populații speciale 

de pacienți (copii cu nevoi speciale etc.). Multe protocoale au fost propuse pentru sedarea 

procedurală și analgezia la copil, de către diferite societăți medicale de specialitate, fiecare 

răspunzând cerințelor specialităților respective. Standardele impun ca sedarea procedurală și 

analgezia în cadrul unei instituții medicale să urmeze același protocol și să nu varieze, indiferent 

de locația unde se efectuează. Aceleași standarde impun ca medicii care efectuează sedarea 

procedurală și analgezia, indiferent de specialitatea acestora, să fie bine instruiți în 

managementul căii aeriene la copil, buni cunoscători ai protocolului suportului vital avansat 

pediatric, experimentați privind tratamentul complicațiilor cardio-respiratorii care pot apărea, 

buni cunoscători ai farmacodinamicii și farmacocineticii medicației folosite. 

 

Se recomandă ca cel puțin două persoane să fie responsabile de procedura de sedare și analgezie, 

un medic și un asistent medical, ambii cu experiență. Protocolul folosit în UPU din cadrul 

Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca cuprinde actual, în majoritatea situaţiilor, 

asocierea de midazolam cu propofol şi opţional fentanyl. Toți pacienții supuși unei proceduri de 

sedare și analgezie vor fi monitorizați până la îndeplinirea criteriilor de externare în condiţii de 

siguranţă. 

 

Cuvinte cheie: sedare procedurală, analgezie, pacient pediatric 
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Studiu comparativ al zincului în combinație cu tramadol și fentanil după 

administrarea intraperitoneală la șoarece 

Aurelia Mârza, Tudor Voloșeniuc, George-Andrei Foltea, Lucian Voloșeniuc 

 Asist. Univ. Dr. Bogdan Ionel Tamba 

 

Centrul pentru Studiul şi Terapia Durerii 

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa", Iaşi 

 

Scop: Studiul de față încearcă să identifice date experimentale pentru rolul zincului în modularea 

durerii centrală prin administrare intraperitoneala (i.p). 

 

Materiale și metode: S-au utilizat șoareci adulți Swiss Webster masculi, cu greutatea medie de 

35-45 g. Animalele au fost menținute în cuști de potietilen cu aces nelimitat la hrana și apă, într-

o cameră cu temperatură controlată (21±2
0
C) cu un ciclu de 12 ore/12 ore lumină/întuneric. 

Grupuri de 6 soareci au fost tratate cu, clorură de zinc 0,6 mg/kgc dizolvat in 0,1 ml ser 

fiziologic care s-a administrat împreuna cu tramadol și, respectiv cu fentanil.Două grupuri 

control au primit 50 mg/kgc tramadol în 0,1 ml ser fiziologic și 0,1 mg/kg fentanil în 0,1 ml ser 

fiziologic. Ca metode de evaluare ale analgeziei s-au folosit hot plate și tail flick, cu determinări 

înainte și la 15, 30, 45 și 60 de minute după administrarea substanțelor. 

 

Rezultate: Rezultatele noastre arată că administrarea intraperitoneală a clorurii de zinc împreună 

cu tramadol și respectiv, cu fentanil are un efect analgezic superior la hot plate și tail flick în 

comparație cu tramadol și fentanil. Efectul maxim a fost observant după 30 deminute la tail flick 

și după 45 minute la hot plate pentru grupul tramadol și zinc, și după 15 de minute la tail flick și 

la hot plate pentru grupul fentanil și zinc.Fentanil administrat împreună cu zinc are un efect 

analgezic mai puternic, ce se instalează mai rapid și se menține pentru o perioadă mai lungă de 

timp, comparativ cu tramadol administrat împreună cu zinc. 

 

Discutii: Implicarea zincului a mai fost studiată în relație cu modularea durerii, însă acesta este 

primul studiu care compară efectele asupra nocicepției ale acestuia în combinație cu tramadol și 

respectiv, cu fentanil. Rolul zincului în modularea durerii se datorează stabilizarii fibrelor C, prin 

efectul direct inhibitor exercitat asupra receptorilor NMDA și prin blocarea canalelor de calciu.  

 

Concluzii: Combinațiile, zinc și tramadol, zinc și fentanil, au un efect antinociceptiv îmbunătățit, 

la administrarea intraperitoneală. Totusi, datele relativ restranse ale efectului analgezic observat 

în experimentele noastre ar putea implica alte mecanisme sau un site de acțiune diferit decât cele 

citate în litaratură. 

 

Cuvinte cheie:  Zinc, tramadol, fentanil, intraperitoneal, nocicepție. 
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Placebo – terapia fără efecte adverse? 

Sebastian-Mihai Armean
1
, Krisztina-Agota Matyas

1,2
, Anca Dana Buzoianu
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1
 Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” 

Disciplina Farmacologie, Toxicologie și Farmacologie Clinică, Cluj-Napoca; 
2
 Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca. 

 

Paracelsus spunea că diferența dintre medicament și otravă este reprezentată doar de doză. Este 

unanim acceptat că medicamentele prezintă efecte benefice și efecte adverse. Durerea este cel 

mai comun simptom și una dintre principalele cauze care aduc pacientul la medic. Există 

numeroase strategii terapeutice pentru obținerea analgeziei, inclusiv placebo-analgesia. Dacă la 

început, termenul placebo avea o conotație negativă, cu timpul, a ajuns să fie apreciat ca o 

„minciună necesară”. Se considera că placebo produce doar confort psihologic, dar prin studierea 

mecanismelor de acțiune s-au conturat noi teorii și s-au propus noi definiții. Sunt descrise și 

efecte adverse ale terapiei placebo. Lucrarea de față prezintă rezolvarea unor cazuri de durere cu 

ajutorul terapiei placebo, indicând limitele acestei abordări și insistând pe problemele etice ce pot 

apărea. Deși pacienții au fost placebo-reactivi, în situația utilizării cronice a terapiei placebo, 

efectul acesteia s-a menținut, dar a scăzut în intensitate. Cu cât spectaculozitatea tehnicii a fost 

mai mare, cu atât efectul placebo obținut a avut intensitate mai mare. 

 

Cuvinte-cheie: placebo, durere, efecte adverse. 
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Receptorii P2X -  noi ținte farmacologice pentru terapia durerii 

Asist. Dr. Maria Neag, Corina Bocșan, Dana Goșa, Anca Dana Buzoianu 

 

Disciplina Farmacologie, Toxicologie și Farmacologie clinică  

Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca 

 

Rolul semnalizării purinergice în fiziologia și patologia sistemului nervos reprezintă o ramură de 

cercetare care a înregistrat o dezvoltare rapidă în ultimii ani. Receptorii purinici, în special 

familia receptorilor P2 cu cele 7 subtipuri, receptori de tip canale ionice, sunt receptori a căror 

activare contribuie atât la producerea durerii nociceptive acute, a durerii inflamatorii acute, cât și 

la modularea durerii nociceptive asociate injuriei nervoase, respectiv a durerii din inflamația 

cronică. Permeabilitatea acestor receptori este diferențiată, fiind mai crescută pentru cationi decât 

pentru anioni. Receptorii P2X sunt activați în principal de ATP, în măsură mai mică de ADP și 

nu sunt activați de AMP, adenozină, de alte purine (GTP) sau pirimidine (UTP). ATP-ul este 

considerat agonistul cheie al acestor canale ionice. S-a demonstrat că ATP este implicat în 

producerea durerii, acționează pe subtipuri de receptori P2 și inițiază impulsuri spre centrii 

durerii. Descoperirea recentă a unor antagoniști potenți pentru receptorii P2 par să susțină 

potențialul pe care aceste substanțe îl pot avea în terapia durerii.  
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Algoritm de diagnostic al durerii din sfera oro-maxilo-facială în cabinetul de 

medicină dentară 

Aisist. Dr. Aranka Ilea, Dan Buhățel, Claudia Feurdean, Anca Ionel 

 Andrea Pop, Radu Septimiu Câmpian 

 

Disciplina de Reabilitare Orală, Sănătate Orală și Managementul Cabinetului Dentar 

Facultatea de Medicină Dentară, UMF Cluj-Napoca 

 

În cabinetul de Medicină Dentară, medicul stomatolog trebuie sa trateze cu prioritate urgențele 

care îi sunt adresate. Cea mai frecventă urgență în cabinetul de Medicnă Dentară este durerea. 

Practicianul trebuie să diferențieze durerea acută de cea cronică și să o suprime sau să o 

amelioreze. Acest tratament simptomatic al durerii trebuie să fie susținut de un diagnostic 

etiologic pentru a preveni recurența simptomatologiei.  

 

Diagnosticul etiologic al durerii oro-maxilo-faciale uneori poate fi ușor realizat, dar de multi ori 

durerile sunt atipice și iradiate la distanță. Practicianul trebuie să diferențieze o durere pulpară de 

cea din parodontitele apicale sau de cea din parodonțiul superficial. Durerile pot fi iradiate la 

nivelul articulației temporo-mandibulare și trebuie diferențiate în primul rând de un sindrom 

algo-disfuncțional al articulației temporo-mandibulare determinate de tulburări de ocluzie.  

 

Durerile faciale pot îmbrăca caracterele unei nevralgii trigeminale tipice sau atipice. Medicul 

stomatolog trebuie să diferențieze o nevralgie trigeminală esențială de una secundară, cum este 

cea din scleroza multiplă. Tulburările motorii pot acompania tulburările senzitive din teritoriul 

nervului trigemen. Astfel că, paralizia facială periferică poate precede debutul durerilor faciale 

din nevralgia trigeminală secundară din scleroza multiplă. 

 

Glosodiniile asociate sau nu de disguezie ridică multiple provocări în elucidarea diagnosticului 

etiologic, de la cauze locale până la cauze generale. 

 

Investigațiile paraclinice se impun în majoritatea cazurilor clinice si sunt utile pentru 

diagnosticul etiologic și diferențial, dar nu pot înlocui judecata clinică a medicului. De asemenea 

colaborarea interdisciplinară este necesară în multe situații clinice cu dureri faciale atipice sau 

când durerea este referită în sfera oro-maxilo-facială, cauza fiind la distanță. 

 

Tratamentul durerii din sfera oro-maxilo-facială este variat și se adresează în principal cauzei 

durerii, dar fără să excludem însă tratamentul simptomatic care ameliorează calitatea vieții 

pacienților cu dureri cronice.  
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Indicatori calitativi şi cantitativi în prescrierea analgezicelor majore la 

pacienţi cu afecţiuni oncologice 
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Universitatea ,,Lucian Blaga” Sibiu, Facultatea de Medicină Sibiu, România 

2
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu, România 

 

Profilaxia şi tratamentul durerii este o necesitate permanentă în bolile oncologice. Tratamentul 

durerii în ambulatoriu este un deziderat prin care se încearcă îmbunătăţirea calităţii vieţii 

bolnavilor cu afecţiuni oncologice, controlul cheltuielilor şi reducerea costurilor aferente 

spitalizării. Dezvoltarea unor algoritmi cantitativi de prescriere a analgezicelor ar putea spori 

eficacitatea şi reduce riscul de abuz.  

 

Scopul acestui studiu a fost de a evalua o parte dintre indicatorii calitativi şi cantitativi în 

prescrierea analgezicelor majore din ambulatoriu, pentru pacienţii cu boli oncologice. Prin acest 

studiu a fost urmărit modul de prescriere a analgezicelor majore şi consumul acestora pe o 

perioada de patru ani. 

 

Cercetarea a fost efectuată după o metodologie de tip retrospectiv. A fost utilizată baza de date a 

ambulatoriului de specialitate din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu. Au fost 

centralizate datele din perioada 2011-2014, în care au fost evaluate 3229 de prescripţii medicale 

care au cuprins medicaţia analgezică majoră, pentru pacienţii aflaţi în evidenţa ambulatoriului de 

Oncologie.  

 

Analiza calitativă relevă prescrierea preponderentă de fentanil, urmată de morfină şi oxicodonă. 

În urma analizei statistice efectuate a fost constatată prescrierea de fentanil în proporţie de 

57,85%, morfina în proporţie de 21,52%, iar oxicodona în cuantum de 19,78%. Prescrierea altor 

analgezice opioide cu regim special s-a realizat în proporţie de 0,85%. Consumul de analgezice 

majore nu a înregistrat diferenţe semnificative de la un an la celălalt, în perioada analizată. 

 

În concluzie, prescripţia de fentanil a înregistrat în mod semnificativ ponderea cea mai mare în 

cadrul indicaţiilor analgezicelor majore pentru pacienţii cu boli oncologice, trataţi în 

ambulatoriul de specialitate. Prescrierea de analgezice majore nu a înregistrat variaţii 

semnificative din punct de vedere cantitativ, de la un an la altul, în perioada analizată. 
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Managementul durerii la un grup populational defavorizat din Cluj Napoca, 

România 
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 Universitatea de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu Cluj Napoca
  

 

Scop Lucrarea de față urmărește estimarea sănătății orale corelat cu  impactul durerii la persoane  

având un statut socioeconomic  defavorizat. 

 

Material si metoda: Lotul de studiu a fost reprezentat de un  grup populațional defavorizat din 

Romania. Tipul studiului a fost retrospectiv. In studiu au fost incluşi un numar de  700 de 

pacienți (femei și bărbați), din programul „Sanodentaprim”, program desfășurat între primăria 

Cluj Napoca și Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca, în 

perioada 2010-2012. Am urmarit realizarea unei repartitii a pacientiilor care au fost luati in 

evidenţă si trataţi în cadrul programului Sanodentaprim in perioada 2010-2012 ţinând cont de 

anumite criterii: ocupaţie,  mediul de provenienţă, grad de şcolarizare, igienă orală, motivul 

prezentării la consultaţia stomatologică, frecvenţa prezentării la medicul stomatolog, consumul 

de toxice, patologia oro-dentara prezentă, tratamentele stomatologice  efectuate. 

 

Rezultate: Femeile de vârstă mijlocie (40-60 ani) constituie procentul majoritar din grupul 

populațional defavorizat care apelează la asistența stomatologică gratuită. Majoritatea 

pacientiilor (peste 80%) inclusi in programul Sanodentaprim au studii medii. Durerea a 

determinat prezentarea la medic a peste 3/4 din pacienți (78,28%) incluşi în program. Nivelul 

igienei orale este nesatisfăcător la peste 3/4 din pacienți (77,14%). Cei mai frecvenți factori de 

risc sunt fumatul (47,72% pacienți) și tartrul dentar (60,86%). Tratamentele cele mai frecvent 

utilizate au urmărit ameliorarea simptomelor dureroase, prin realizarea de obturații (54,71%), 

detartraje (60,86%) și extracții (51,57%).   

 

Concluzie: Determinantul major al adresabilităţii pacienţilor in cadrul serviciilor de medicină 

dentara îl reprezintă durerea. Studiul de faţă a demonstrat cererea crescută de tratamente 

stomatologice care vizeaza ameliorarea simptomatologiei dureroase. 
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Osteoporoza hiperalgică în boli osteoarticulare inflamatorii și degenerative, 

“mit sau realitate” 
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Horațiu Popoviciu¹ ²׳ 

 

Spitalul Clinic Județean de Urgența Tirgu-Mureș, Clinica Reumatologie ¹ 

 Universitatea de Medicină şi Farmacie Tîrgu Mureș ² 

 

Obiectiv: Evaluarea managementului durerii la pacienții diagnosticați cu osteopenie, respectiv 

osteoporoză. 

 

Material si metodă: S-a realizat un studiu observațional în Clinica Reumatologie Tîrgu Mureș. 

Variabilele urmărite au fost: valoarea durerii urmărită conform scalei VAS (visual analogue 

scale), DXA-ul, numărul de internări în Clinică, terapia antalgică. Datele au fost culese din fișa 

electronică a pacienților, iar ulterior au fost analizate utilizând programul statistic 

GraphPadPrism 5.0. 

 

Rezultate: 44 pacienți au fost înrolați în studiu. Vârsta medie a fost de 61.25+/- 9.972 ani. 

Valoarea medie a parametrilor urmăriți a fost de: VAS: 34.55+/-21.18 mm, DXA: -2.0727+/-

1.238, numărul internărilor: 5.886, 19 pacienți beneficiind de tratament antalgic. 12 pacienți au 

fost diagnosticați cu osteoporoză, iar 19 cu osteopenie. În grupul pacienților cu osteoporoză, 

surprinzator s-a observat că numărul internărilor a fost mai redus decât a grupului total și/sau a 

pacienților osteopenici (4.083 vs. 5.889 vs. 5.474 internări). S-a observat o corelație semnificativ 

statistică între valoarea DXA și valoarea VAS-ului p:< 0.001, r: 0.877 în grupul pacienților 

osteoporotici, corelația observată și în grupul osteopenicilor p: 0.03, r: 0.635. Luând ca și 

variabilă terapia antalgică se constată o asociere pozitivă cu valorile DXA (p:0.09, r: 0.381) și cu 

a VAS-ul (p: 0.001, r: 0.468). Valoarea medie a DXA-ului la pacienții care au beneficiat de 

terapie antalgică a fost de -2.619+/- 0.864 si a VAS-ului de 45.79+/- 16.44 mm. 

 

Concluzii: Terapia antalgică a fost asociată managementului osteoporozei la pacienții 

diagnosticați cu osteoporoză și cu durere de intensitate moderată. 

 

Bibliografie: 
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Introducere: Durerea, simptom complex, este un semnal de avertizare care atrage atenţia asupra 

unor disfuncţii anatomice dar şi psihologice. Explozia informaţională a secolului XX-lea în 

domeniul neurofiziologiei, neurobiochimiei şi farmacologiei, permite dezvoltarea studiului 

durerii şi posibilitatea tratării acesteia. 

 

În această lucrare am experimentat capacitatea analgezică a lidocainei (anestezic local) în 

asociaţie cu dexametazona (corticosteroid) la animalele de experienţă.  Evaluarea preclinică a 

durerii prin teste in vivo reprezintă o etapă obligatorie în circuitul medicamentelor analgezice. 

 

Material şi metodă: Studiul a fost efectuat pe 4 loturi a câte 10 şobolani albi, de sex feminin, 

rasa Wistar Bratislava, proveniţi de la Biobaza UMF „Iuliu Haţieganu” Cluj Napoca. Din 

considerente etice şi datorită dezvoltării metodelor alternative am redus la minimum numărul 

animalelor de experienţă. Animalelor de experienţă li s-au administrat intraperitoneal ser 

fiziologic (lot martor) şi lidocaină+dexametazonă (celorlalte 3 loturi), în 3 doze alese aleator.  

Substanţele cercetate au fost evaluate cu ajutorul testului Tail Flick şi a analgezimetrului Ugo 

Basile. Datele au fost prelucrate statistic cu ajutorul testului t-Sudent, unde p≤0.05 confirmă 

existenţa semnificaţiei statistice. 

 

Rezultate: Măsurătorile efectuate prin testul Tail Flick indică o creştere statistic semnificativă a 

pragului dureros la 2 şi la 4 ore de la injectarea intraperitoneală a asociaţiei lidocaină-

dexametazonă. Valorile obţinute prin testul de mecanoalgezie arată o creştere semnificativ 

statistică a pragului dureros doar la 2 ore de la injectarea intraperitoneală a asociaţiei lidocaină-

dexametazonă. La 6 ore de la administarea amestecului lidocaină-dexametazonă valorile pragului 

dureros scad semnificativ, fiind apropiate de valorile iniţiale.  

 

Rezultatele obţinute permit formularea următoarelor concluzii: experienţele efectuate cu 

amestecul lidocaină-dexametazonă sunt dependente de doză; modificări statistic semnificative 

ale pragului dureros, au fost obţinute la 2 şi la 4 ore, atât cu ajutorul testului Tail Flick cât şi cu 

ajutorul analgezimetrului Ugo Basile. Aceste rezultate sugerează că dexametazona influenţează 

acţiunea analgezică a lidocainei. 

  



Congresul Național de Durere Ediția a III-a  7-9 mai 2015, Cluj-Napoca 

AAR - Asociația de Algeziologie din România  70 

 

 

 

 

 

Sesiune specială pentru studenți, rezidenți, tineri medici 

E-postere 

  



Congresul Național de Durere Ediția a III-a  7-9 mai 2015, Cluj-Napoca 

AAR - Asociația de Algeziologie din România  71 

Efectele ghimbirului asupra durerii în inflamația acută 
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Obiectivul studiului: Evaluarea efectelor ghimbirului asupra durerii și edemului în inflamația 

acută experimentală.  

 

Materiale şi metode: Au fost incluși 48 șobolani femele Wistar Bratislava, randomizați în 6 

grupuri a câte 8 animale. Lotul 1, a primit ser fiziologic 0.5 ml/100 g, lotul 2 diclofenac (15 

mg/kg), iar loturile 3 și 5 soluție apoasă de ghimbir, loturile 4 și 6 soluție etanolică de ghimbir. 

Inflamația acută a fost indusă prin injectarea a 0.1 ml caolin în laba posterioară stângă. Edemul 

inflamator a fost determinat prim măsurarea volumului labei cu pletismometrul Ugo Basile. 

Percepția dureroasă a fost evaluată prin 2 teste: testul tail-flick și testul mecanoanalgezic. Datele 

au fost analizate folosind SPSS 20 cu valori semnificative statistic ale p <0.05. 

 

Rezultate: Grupurile cărora li s-a administrat ghimbir prezintă un prag al durerii mai crescut în 

primele ore după inducerea inflamației. La 1 și la 2 ore în testul mecanoanalgezic, pragul dureros 

este semnificativ crescut la lotul 6 tratat cu soluție etanolică de ghimbir compararativ cu lotul 

martor (13.28 vs 6.06, p=0.026 respectiv 8.10 vs 4.03, p=0.004 ). La 4 ore pragul dureros se 

menține crescut la lotul 6 (8.10 vs 4.78, p=0.003), comparativ cu lotul martor dar crește 

semnificativ și la doza mare de soluție etanolică de ghimbir (15.57 vs 4.78, p=0.003). La 24 s-a 

observat o creștere a pragului dureros și la soluția apoasă de ghimbir, doza mare ( 8.18 vs 3.81, 

p=0.000). Ghimbirul soluție apoasă, în ambele concentrații determină o reducere a edemului în 

comparație cu lotul martor la 1 oră (p=0.014), 2 ore (p=0.017), reducere care persistă inclusiv la 

24 ore pentru concentrația mare (p=0.027). Reducerea edemului inflamator este semnificativă și 

la loturile tratate cu soluție etanolică, în ambele concentrații la toate momentele de determinare.   

 

Concluzii: Soluția etanolică de ghimbir în ambele concentrații crește pragul dureros și scade 

edemul din inflamația acută. Soluțiile apoase reduc edemul inflamator însă au efect limitat 

asupra pragului dureros. 

 

Cuvinte cheie: ghimbir,  inflamație acută, durere, șobolani 
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Introducere: Durerea la pacientul neoplazic reprezintă una din cele mai importante şi complexe 

probleme terapeutice ale medicinii moderne. Un management eficient al durerii poate aboli sau 

ameliora semnificativ durerea, dar aproximativ 50% din pacienţii neoplazici nu primesc 

tratament corect al durerii. Scopul studiului a fost de a evalua managementul durerii la pacienţii 

neoplazici. 

 

Material şi metodă: În studiu au fost incluşi 29 pacienți (56,3±12,7 ani; 13 (44,8%) femei şi 16 

(55,2%) bărbaţi) care au fost diagnosticaţi cu neoplasm şi care urmau tratament pentru controlul 

durerii. Pacienţii au fost selectaţi dintre cei internaţi în secţiile Institutului Oncologic Prof. Dr. 

Ion Chiricuţă Cluj-Napoca. Din anamneza şi examenul clinic general am reţinut date referitoare 

la IP, stadiului bolii, a determinărilor secundare, scorul de intensitate a durerii înainte de terapia 

durerii şi scorul de intensitate a durerii după iniţierea terapiei durerii, tipul de durere, tratamentul 

antialgic, reacţiile adverse ale acestuia.  

 

Rezultate: 26 (89,7%) pacienţi aveau IP de 1, iar 3 (10,3%) pacienţi IP 2. Metastazele erau 

prezente la 21 (72,4%). Un pacient era în stadiu II, 4 în stadiu III, iar 19 în stadiu IV. Scorul 

mediu de intensitate a durerii înainte de începerea terapiei antialgice a fost 8,41±1,37, iar cel de 

după iniţierea terapiei a fost de 2,17±1,75, reducerea fiind înalt semnificativă (p<0,001). Stadiul 

neoplasmului sau prezenţa metastazelor nu au influenţat intensitatea durerii (p=0,6; p=0,4). Şapte 

(24,1%) pacienţi au primit terapie cu antialgicenon-opioide, 12 (41,4%) pacienţi au primit 

opioide minore, iar 10 (34,5) pacienţi au primit opioide majore. Reducerea intensităţii durerii a 

diferit în funcţie de clasa de medicamente primite (p=0,01).  

 

Concluzii: Durerea pacienţilor neoplazici a fost controlată eficient în peste 70% din cazuri cu 

opioide minore sau majore. Stadiu cancerului şi prezenţa metastazelor nu au fost corelate cu 

intensitatea durerii. 
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Introducere: Tromboza venoasă profundă (TVP) acută a membrelor inferioare este o patologie 

cu morbi-mortalitate importantă. Scopul studiului a fost determinarea prevalentei durerii la 

pacienţii cu TVP acuta a membrelor inferioare si asocierea acesteia cu diverşi parametri clinico-

demografici.  

 

Material şi metodă: În studiu au fost incluşi 167 pacienți( 61,1±14.3 ani; 83 (49,7%) femei şi 84 

(50,3%) bărbaţi) care au fost diagnosticaţi (TVP) acută a membrelor inferioare cu ajutorul 

ultrasonografiei duplex. Pacienţii au fost selectaţi dintre cei internaţi în secţiile medicină internă, 

cardiologie şi geriatrie ale Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca. Din anamneza şi examenul 

clinic general am reţinut date referitoare la comorbidităţi şi condiţii care ar putea creşte riscul de 

TVP acută a membrelor inferioare. Din examenul clinic al membrelor inferioare am notat 

prezenta : durerii, edemului gambei, edemului masiv al coapsei, circumferințagambieră> 3 cm 

decât gamba contralaterală, eritemului, hipertemiei locale, cordonului venos indurat.  

 

Rezultate: Am înregistrat următoarele semne şi simptome : durere la 139 (83,2%) pacienți, edem 

gambier la 134 (80,2%) pacienţi, edem masiv al coapsei la 19 (11,4%) pacienţi, 

circumferințagambieră> 3 cm decât gamba contralaterală la 46 (27,5 %) pacienţi, eritem al 

gambei la 31 (18,6%) pacienţi, hipertermie la 19 (11,45) pacienţi, cordon venos indurat la 13 

(7,8%) pacienţi, TVP izolată distală la 55 (32,9%) si TVP extinsă la 112 (67,1%) pacienţi. Au 

fost 17 (10,2%) pacienţi care nu au prezentat semne/simptome de TVP. Durerea a fost asociată 

mai frecvent cu prezenta edemului gambier (p<0,001), eritemul local (p=0,04), factorului V 

Leiden (p=0,01). Prezenta durerii s-a înregistrat mai rar la paciențiiimobilizați la pat > 3 zile 

(p=0,03), la pacienţii cu repaus la pat (p=0,01). 

 

Concluzii: Durerea a fost prezenta la 83,2% din pacienţii cu TVP si a fost influenţată de prezenţa 

edemului gambier şi eritemului local. 
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Obiectivul studiului: Evaluarea efectului analgezic al cucurminei în durerea inflamatorie 

experimentală.  

 

Materiale şi metode: 48 de şobolani femele Wistar Bratislava au fost incluşi în studiu. 

Inflamaţia acută s-a realizat prin injectarea a 0,1 ml kaolin în lăbuţa posterioară stângă. 

Animalele au fost randomizate în 6 loturi omogene: lotul martor tratat cu soluţie salină (0.5 

ml/100 g), un lot tratat cu diclofenac (15 mg/kg), două loturi la care s-a administrat cucurmină 

soluţie apoasă şi 2 loturi la care s-a administrat cucurmină soluţie alcoolică. Pragul dureros s-a 

evaluat la ambele lăbuţe prin testul mecano-analgesic şi s-a determinat deasemena reacţia la 

stimul termic prin testul tail-flick. Edemul inflamator a fost măsurat cu ajutorul pletismometrului 

Ugo Basile. Rezultatele au fost analizate cu ajutorul programului SPSS v.20 şi au fost 

considerate semnificative statistic la p<0,05. 

 

Rezultate: Edemul inflamator s-a redus semnificativ la lotul tratat cu cucurmină soluţie alcoolică 

doză mare la  1 oră (p=0,001), 2 ore (p=0,001), respectiv 4 ore, iar la cel cu doză mică se observă 

o reducere semnificativă doar la 24 de ore (p=0,00) comparativ cu lotul martor. Soluţia apoasă de 

cucurmină determină o scădere a edemului inflamator la o oră (p=0,011). Latenţa reacţiei 

dureroase este semnificativ crescută în testul tail-flick la toate grupele tratate cu cucurmină 

comparativ cu lotul martor. Testul mecanoanalgeyic relevă o creştere a pragului dureros doar la 

animalele tratate cu cucurmină soluţie alcoolică, atât faţă de lotul martor la 4 ore (p=0,027) şi 24 

de ore (p=0,003), cât şi faţă de soluţia apoasă de  

cucurmină.  

 

Concluzii: Soluţia etanolică de cucurmină reduce semnificativ edemul inflamator comparativ cu 

lotul martor dar şi comparativ cu soluţia apoasă de cucurmină. Soluţia apoasă de cucurmină 

creşte timpul de latenţă al reacţiei dureroase la stimul termic. Extractul alcoolic de cucurmină 

influenţează pragul dureros prin stimulare mecanică.  

 

Cuvinte cheie: cucurmină,  inflamaţie, durere acută, analgezie 
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Obiective: În studiul de față ne-am propus evaluarea acțiunii antinociceptive a unor extracte 

brute obținute din specii de Artemisia și identificarea unor compuși biologic activi din extractele 

respective. 

 

Material si metodă: S-au realizat extracte metanolice care au fost aduse la sec prin evaporare, 

apoi supuse analizei HPLC-MS folosind standarde. În studiul farmacologic s-a lucrat pe șoareci 

albi, Swiss, masculi cu greutatatea 20/30g, repartizați în loturi de câte 6 animale. Testele s-au 

efectuat în laboratorul de Farmacodinamie experimentală, incintă cu temperatură controlată 21 ± 

2 °C. Animalele au primit apă și hrană ad libitum. Pentru evaluarea acțiunii antinociceptive în 

condiții inflamatorii  s-a folosit ca test de secreening testul răspunsului contrictiv abdominal 

indus cu Zymosan A. Interpretarea efectului a fost de tip cuantal. Experimentele s-au desfășurat 

cu respectarea regulilor internaționale de de bioetcă și normele aprobate în UMF ”Gr. T. Popa„ 

Iași.  

 

Rezultate: Animalele au fost tratate pe cale orală cu suspensii din extractele vegetale uscate, în 

secvența de doze de 50-200 mg/kg/corp pentru Artemisia absinthium și 100-800 mg/kg pentru 

Artemisia pontica. S-a obținut un EMP% de 83,33% în cazul primului extract și 66,66% pentru 

cel de-al doilea. Datele experimentale au permis determinarea valorii DE50 pentru cele două 

extracte: DE50 = 72,48 ± 24,78 mg/kg și, respectiv, DE50 = 346 ± 162,81 mg/kg. Analizele 

fitochimice au identificat în extractul de Artemisia absinthium lactonele sescviterpenice 

costunolidă (2.14 µg/g) și dehidroleucodină (90.94 µg/g), citate în literatură pentru acțiunea 

antinociceptivă, respectiv antiinflamatoare. În ambele extracte s-au evidențiat concentrații 

variabile de flavone, cu acțiune antiinflamatoare. 

 

Concluzii: Avalizând  valorile DE50 obținute constatăm potența superioară a extractului de  

Artemisia absinthium compartiv cu cel din Artemisia pontica, confirmată și de rezultatele 

analizelor chimice. Datele preliminare pun în evidență acțiunea antinociceptivă evaluată în 

condiții inflamatorii, pentru extractele testate și susțin validitatea ipotezei de lucru. 

 

Mulțumiri: Acest rezumat a fost publicat prin Fondul Social European, Programul Operațional 

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, contract nr. POSDRU/159/1.5/S/136893. 
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Introducere: Terapia cu Paclitaxel produce ca efect secundar neuropatie periferică dureroasă. 

Studii recente sugerează că patogenia acestei complicații este legată de toxicitatea 

chimioterapicului asupra mitocondriei. Clorura de cobalt este un modulator mitocondrial cu 

potențial antinociceptiv prin acțiune directă asupra mitocondriei sau prin precondiționare 

hipoxică. 

 

Obiectivul studiului: Investigarea efectelor precondiționării cu clorura de cobalt (CoCl2) asupra 

neuropatiei periferice (NP) induse de Paclitaxel.  

 

Materiale si metode : NP a fost indusă prin administrarea intraperitoneală de Paclitaxel (P) 2 

mg/kgc timp de 7 zile consecutive. Au fost utilizați şoareci BALB/c împărțiți în 2 grupuri astfel: 

grupul A - CoCl2 (12.5 mg/kgc) timp de 3 săptămâni, apoi P, grupul B - 3 săptămâni ser 

fiziologic, apoi P. A fost evaluată allodinia termică prin măsurarea latenței de răspuns (PWL) cu 

ajutorul testului Hot Plate. Animalele au fost monitorizate timp de 7 săptămâni. 

 

Rezultate : În grupul A, administrarea de CoCl2 a indus o scădere a PWL, cu valori semnificativ 

mai mici față de valorile din grupul control. Pe parcursul administrării chimioterapiei şi 6 zile 

după, nu au existat diferențe statistic semnificative între cele două grupuri. La 10 zile de la 

administrarea de P, în grupul B, latența de răspuns a început să scadă, în timp ce în grupul tratat 

anterior cu CoCl2 valorile au revenit la normal. Această tendință s-a menținut statistic 

semnificativă până la finalul experimentului (p<0.05). 

 

Concluzii : Precondiționarea cu CoCl2  este asociată cu scăderea allodiniei termice induse de 

terapia cu P. Rezultatele studiului sugerează că mitocondria ar putea fi implicată în patogeneza 

NP post-P, putând reprezenta o viitoare țintă terapeutică.  

 

Mulțumiri: Studiul a fost finanțat de Fondul Social European prin Programul Operaţional 

Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013, contract nr. POSDRU/159/1.5/S/136893 
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Introducere: C.A., pacientăîn vârstă de 67 ani, se prezintă la Clinica Medicală III Cluj acuzând: 

parestezii la nivelul membrelor inferioare, mai accentuate la membrul inferior stâng; lombalgii 

accentuate de mers; durere la nivelul hipogastrului, cu iradiere în zona sacrată; incontinență anală 

și urinară. 

 

Istoric: Pacienta este cunoscută cu adenocarcinom rectal mijlociu moderat diferențiat operat, 

radio și chimiotratat, diverticuloză sigmoidiană cu rectoragii în antecedente, hemoroizi anali 

necomplicați și tulburarea comportamentului alimentar. 

 

Examinări clinice și paraclinice: La examenul obiectiv general, pacienta prezintă sensibilitate 

dureroasă la palparea regiunii hipogastrice. La examenul endoscopic digestiv inferior nu s-au 

decelat recidive tumorale. Analizele de laborator evidențiază: leucopenie, trombocitopenie, 

hepatocitoliză, macrocitoză, hipercolesterolemie, creșterea fosfatazei alcaline, hematurie 

microscopică. S-au suspicionat metastaze osoase la nivelul sacrului și crestelor iliace care au fost 

confirmate prin RMN.  

 

Discuții: Adenocarcinomul colorectal metastazează cel mai frecvent la nivelul ficatului și 

plămânilor. Metastazele osoase în acest tip de neoplasm sunt o manifestare rară cu o incidență de 

1,1% din totalul metastazelor date de adenocarcinomul colorectal. Faptul că pacienta se află sub 

medicație antialgică a ameliorat simptomele dureroase.  

 

Concluzii:În majoritatea cazurilor, durerile din metastazele osoase sunt atroce, iar terapia 

antialgică ameliorează calitatea vieții. 

 

Bibliografie: 
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autopsy cases. J Gastroenterol. 1995;30:615–618. doi: 10.1007/BF02367787 
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T, Fukao K. Treatment and prognosis in colorectal cancer patients with bone metastasis. 

Oncol Rep. 2002;9:109–112 



Congresul Național de Durere Ediția a III-a  7-9 mai 2015, Cluj-Napoca 

AAR - Asociația de Algeziologie din România  78 

Aspecte etice în tratamentul paliativ cu opioide la pacienții oncologici 

Dăscălescu VC
1
, Ilieș RF

1
, Bolboacă SD

1,2 

 
1
Universitatea de Medicinăşi Farmacie“Iuliu Haţieganu”, Cluj-Napoca, Romania 

2
Departament de Informatică Medicală şi Biostatistică 

 

Obiectivul studiului: Tratamentul paliativ al durerii cronice,în special pentru pacienţii 

oncologici în stadiile avansate, reprezintă o obligație etică bazată pe principiile beneficiului, non-

vătămării și al autonomiei pacientului susținută de asemenea de principiul dublului efect. Scopul 

prezentului studiu a fostanaliza direcţiilor deciziilor terapeutice, a confuziilor legate de 

tratamentul cu opiozi şi amotivului administrării lor. 

 

Materiale şi metodă: Analiza s-a bazat pe datele publicate în literatura de specialitate şi 

indexate PubMed. Strategia de căutare a cuprinsmateriale în limba Engleză publicate în ultimele 

3 decenii. Căutarea s-a realizat utilizând următoarele cuvinte cheie „ethic*, palliative*, opioid*, 

cancer*”. 47 de rezultate au fost identificate, 14dintre aceastea au fost identificate ca fiind 

relevante în urma evaluării full-textului.  

 

Rezultate: Din articolele identificate se constată că reticența medicilor curanți în prescrierea 

unui tratament cu opioide are la bază următorii factori: 1) o analiza greșită a caracterelor durerii a 

pacienților oncologici,2) o încadrareadeficientăa durerii într-un context biopsihosocial, 3) 

considerente etice nejustificate datorate uneiînțelegeri insuficiente a noțiunilor “dependență 

fizică și psihică”și ”toleranță” și a efectelor secundare a opioidelor, cu precădere morfina si 

efectul ei de inhibare a centrilor respiratori. Astfel, prescrierea de opioide ar trebui săexiste la 

pacienții cu o durere cronică de nota 9/10, iar pentru o bună analiză a durerii trebuie însușită 

noțiunea de „durere totală”, în contextul căreia pe lângă durerea fizică, trebuie analizată 

componenta emoțională, socială și spirituală. În legătură cu intențiile morale ale terapeutului, 

acestea trebuie să rezoneze cu principiul dublului efect, ținând cont că efectul de depresie 

respiratorie produs de opioid nu pune viața pacientului în pericol dacă acesta nu are antecedente 

personale patologice relevante iar riscul de a dezvolta dependențăşi adicție nu este comparabil, 

din punct de vedere etic, cu cel de a suferi o moarte dureroasă. 

 

Concluzie: Medicii curanți care intră în contact cu pacienți oncologici aflați la sfârșitul vieții 

prezintăcâteva dificultăți în alegerea terapeutică a management-ului durerii. Concludem că 

aceștia au obligaţia să gestioneze aceste dificultăți etice şi să acționeze spre binele pacientului. 

Moartea devine un fenomen iminent, în timp ce suferința unui pacient oncologic aflat la sfârșitul 

vieții este pe deplin evitabilă. 
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Durerea in absenta cauzei organice in cadrul glosodiniei si a odontalgiei 

atipice 

Kormos Nicholas, Juncu Maria 

 

Introducere: Glosodinia și odontalgia atipica (AO) sunt două condiții care presupun durere 

cronică orală în absența oricărei cauze organice. Psihiatric ambele pot fi considerate ca "tulburari 

somatoforme". Din punct de vedere dentar cele două tulburări sunt distincte. 

Glosodinia reprezinta senzatia de arsura sau de usturime în gură, asociata cu o mucoasă normala. 

AO este cel mai frecvent asociata cu o durere continua la nivel dentar sau alalveolelor dentare 

după extracție în absența oricărei cauze identificabile. Din cauza absenței unor cauze 

organice, glosodinia și AO sunt adesea considerate ca fiind condiții psihogene, deși relația dintre 

durere orală și factorii psihologici este încă neclar. Unele studii au analizat diagnostice 

psihiatrice ale pacienților cu durere cronică orală si care au fost transferati din clinici dentare 

catre clinici de psihiatrie. Nu au fost studii care sa analizeze situatia pacientiilor care au fost 

transferati de la clinici de psihiatrie spre cele dentare. 

  

Obiective: Analiza diagnosticului psihiatric al pacientilor cu durere cronică orală, diagnosticați 

cu glosodinie sau AO, precum și care au fost transferati de clinici de psihiatrie la cele dentare. 

  

Materiale si metode: Analiza retrospectiva a fiselor medicale a 162 de pacienti cu diangnostic 

de afectiuni psihiatrice si care prezentau glosodinie sau AO. Diagnosticul psihiatric a 

fost diferentiat conform clasificarii statistice internaționale a bolilor și problemelor legate de 

sanatate, editia a zecea. 

 

Rezultate: Proporția de clasificare F4 (nevroza, dependenta de stres, și tulburări somatoforme), 

la pacienții AO fost semnificativ mai mare decât la pacienții cu glosodinie. Pacientii cu 

glosodinie au primit mai frecvent o clasificare F3 (dispoziție/tulburări afective). Cu toate acestea, 

50,8% dintre pacienți cu glosodinie și 33,3% dintre pacienți cu AO nu a avut diagnostice 

psihiatrice specifice. 

 

Concluzie: Deși glosodinia și AO sunt ambele afectiuni dureroase cronice apar în absența unei 

cauze organice, diagnosticul psihiatric al pacienților cu glosodinie și AO diferă substantial. 

  

Bibliografie: 

Takenoshita M, Sato T, Kato Y, Katagiri A, et al. Psychiatric diagnoses in patients with burning 

mouth syndrome and atypical odontalgia referred from psychiatric to dental 

facilities.Neuropsychiatr Dis Treat. 2010 Oct 13;6:699-705. doi: 10.2147/NDT.S12605. 
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sato%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21127687
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Analiza capacităţii analgezice a unor alcaloizi naturali din Melilotus 

Officinalis pe modele experimentale 
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Orice fiinţă vie, om sau animal se confruntă cu experienţa neplăcută a durerii. În încercarea de a 

o preveni sau combate, s-au efectuat numeroase studii experimentale şi s-au oferit alternative 

terapeutice. Cercetările de până acum au arătat că substanţele folosite la animale în acest scop au 

efecte analgezice şi la oameni, de aceea rezultatele experimentelor întreprinse au fost utilizate în 

tratamentul diverselor forme de durere. Lucrarea de faţă are ca scop investigarea potenţialului 

analgezic al unui derivat de natură vegetală, Melilotus officinalis.  

 

Experimentul s-a efectuat pe 40 de şobolani albi, masculi, rasa Wistar-Bratislava, proveniţi de la 

Biobaza UMF „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca. Efectele extractului de Melilotus officinalis, au 

fost determinate cu ajutorul dispozitivului Tail Flick şi al analgezimetrului Ugo Basile. 

Protocolul este identic pentru cele două dispozitive. Animalelor de experienţă li s-a 

administrat intraperitoneal ser fiziologic (lot martor) şi extract de Melilotus officinalis (celorlalte 

3 loturi). Înregistrările timpilor de reacţie şi valorile obţinute au fost prelucrate statistic cu 

ajutorul testului t-Sudent, unde p≤0.05 confirmă existenţa semnificaţiei statistice.  

 

Comparând cele 4 loturi tratate cu doze diferite de Melilotus officinalis, prin cele două metode,  

se constată o creştere a efectului analgezic la 2 ore, urmată la 4 ore, de o scădere a  pragului 

dureros statistic semnificativă.  

 

Rezultatele obţinute în acest studiu experimental permit fomularea următoarelor concluzii: 

efectul extractului de Melilotus officinalis asupra unor teste de analgezie este dependent de doză, 

existând concordanţe semnificativ statistice, între valorile obţinute cu cele două aparate, Tail 

Flick şi analgezimetrul Ugo Basile. Datele obţinute, sunt însă insuficiente pentru a demonstra cu 

certitudine efectul analgezic al extractului de Melilotus officinalis. 
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Efectele curcuminei in comparatie cu riboflavina asupra durerii viscerale 
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Introducere: Curcumina (Curcuma longa) este un polifenol hidrofobic care neutralizeaza 

speciile reactive de oxigen, protejeaza mitocondria si moduleaza enzimele antioxidante 

endogene, fiind implicata in modularea durerii. Riboflavina (B2) face parte din grupul de 

vitamine B, are un rol modulator asupra stress-ului oxidativ iar studiile recente o associaza cu 

modularea durerii experimentale sau a durerii asociate cu anumite proceduri chirurgicale. 

Totodata aceasta si-a dovedit eficacitatea si ca terapie profilactica in ameliorarea durerii 

migrenoase. 

 

Scop: de a compara efectul a doi modulatori ai durerii (curcumina si riboflavina) asupra durerii 

viscerale experimental induse la soareci. 

 

Material şi metodă: 32 şoareci masculi rasa BALB/c au fost impartiti in 4 grupuri tratate cu o 

singura doza de curcumina sau riboflavina, după cum urmează: grupul Cu - Curcumina 120 

mg/kgc prin gavaj , grupul B2 - riboflavina 100 mg/kgc  intraperitoneal şi grupul SF si Ulei care 

au primit o doza echivalenta de solutie salina sau ulei de masline si au deservit ca grupuri 

control. Durerea viscerala a fost evaluata la 2h dupa administrarea substantelor prin testul de 

contorsiune la acid acetic. 

 

Rezultate: Riboflavina a aratat un efect analgezic asupra durerii viscerale (p<0.01) a avut un 

procent de inhibitie al durerii mai mare comparativ cu curcumina. Ambele substante au aratat o 

scadere a numarului de contractii evaluate pe o perioada de 30 de minute comparativ cu 

grupurile martor. 

 

Concluzii: Curcumina si roboflavina, doi modulatori ai durerii, influenteaza durerea viscerala pe 

model murin. Mecanismele exacte prin care acest fenomen se produce necesita studii 

suplimentare. 

 

Mulțumiri: Studiul a fost finanțat de Fondul Social European prin Programul Operaţional 

Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013, contract nr. POSDRU/159/1.5/S/136893 si 

Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, al Cercetării, Dezvoltării şi 

Inovării (UEFISCDI) România, proiect PN-II-ID-PCE-2011-3-0875. 
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Noi tactici de tratament bazate pe recentele descoperiri în etiopatogeneza 

sindromului gurii arzânde. Raport de caz clinic. 
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Obiectiv: În pofida tuturor eforturilor dedicate studierii Sindrmului Gurii Arzânde (SGA), 

definit drept o durere oro-facială cronică, el continuă să rămână o enigmă. De-a lungul timpului 

afecțiunea a fost considerată de origine preponderent psihogenă, endocrină ori neurologică. Însă 

descoperirile ultimilor ani au contribuit esențial la înțelegerea acestei patologii orale relativ 

frecvente. Pornind de la recentele descoperiri, în acest studiu am încercat să implementăm noi 

metode de tratament în cazul unui pacient cu SGA.  

 

Metode: Pacientul ce prezenta acuze clasice ale SGA (durere arzândă la vârfului limbii, 

xerostomie și disgeusie) a fost investigat pentru excluderea altor patologii concomitente ce ar 

putea cauza SGA secundar. După confirmarea diagnosticului de SGA primar, pacientul a fost 

chestionat cu McGuill Short Form Pain Questionnaire (SF-MPQ-2) versiunea adaptată pentru 

durerile neuropate și a scării analog-vizuale. După obținerea rezultatelor pacientul a trecut câteva 

cursuri de tratament medicamentos cu acid alfa lipoic, gabapentin, clonazepam și antidepresante 

inhibitoare a recaptării serotoninei (preparatele fiind administrate separat ori în combinație). La 

finalul lor investigațiile utilizând SF-MPQ-2 și scara analog-vizuală au fost repetate. 

 

Rezultatele pentru SF-MPQ-2 și a scării analog-vizuale au variat în dependență de tratamentul 

aplicat, însă nici un medicament utilizat nu a arătat o ameliorare semnificativă a SGA. 

 

Concluzii: Deși numeroase studii pledează pentru utilizarea medicamentelor sus menționate 

drept soluții în tratamentul SGA cu rezultate extrem de bune, studiul nostru nu a găsit acestora o 

confirmare. Cu toate acestea, studiul dat nu pretinde a fi unul exhaustiv. Astfel, perspectiva unui 

studiu mai complex rămâne valabilă. 

 

Cuvinte cheie: Sindromul gurii arzânde; glossodynia; glossopyrosis; glossalgia; stomalgia; 

stomatodynia; alpha lipoic acid; gabapentin, clonazepam. 
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Durerea neuropata la un bolnav cu polineuropatie cronica inflamatorie 

demielinizanta (CIPD) si diabet zaharat tip 1 

Dr. Cristina Gabriela Bront, Dr. Vharoon Sharma Nunkoo 

Prof. Dr. Petru Mihancea, Dr. Anamaria Jurcau 

 

Spitalul Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu‟ Oradea, Bihor 

 

Obiectivul studiului: Durerea neuropata sau neurogena, sunt termeni folositi pentru a desemna 

durerea care apare prin stimularea directa a sistemului nervos central sau periferic. Aceasta se 

produce prin afectarea unuia sau a mai multor nervi  si cuprinde multiple patologii: zona zoster, 

polineuropatiile, trauma, radiculopatie prin hernie de disc, leziuni ale maduvei spinarii, 

sindromul talamic si infarct al lobului parietal, iar in unele cazuri patologiile pot fi suprapuse, 

astfel etiologia si managementul durerii devin o provocare pentru medic. 

 

Materiale si metode: Raportam cazul unui pacient de 43 de ani, cu Diabet Zaharat tip 1 de patru 

ani, diagnosticat cu polineuropatie diabetica senzitivo-motorie, care se prezinta in clinica noastra 

pentru hiperestezie, hiperpatie si alodinia membrelor, astenia marcata, insomnii, 

simptomatologie cu debut de 2 ani, ridicandu-se astfel suspiciunea unei patologii asociate. 

Pacientul a fost reevaluat clinic si paraclinic prin analize biochimice si imunologice serice, 

punctia lombara, electroneurografie (ENG). 

 

Rezultate: Punctia lombara arata o disociatie citoalbuminorahica. ENG evidentiaza latente 

distale mult preglungite, blocuri de conducere, amplitudini CMAP normale la examinarea 

nervilor motor tibial si peronier bilateral. Amplitudini SNAP normale, insa vitezele senzitive 

sunt scazute la examinarea nervilor senzitivi sural si peronier superficial bilateral. Amplitudini 

CMAP normale, viteze scazute si latente prelungite la examinarea nervilor median si ulnar motor 

pe membrul superior examinat. S-au exclus si alte etiologii precum borelioza, vasculita, 

sindromul paraneoplazic, carenta de vitamina B12 si acid folic, syphillis, hepatita C, HIV, 

paraproteinemia, sarcoidoza, intoxicatii cu metale grele.  

 

Concluzii: Tabloul clinic si paraclinic pledeaza pentru o polineuropatie cronica inflamatorie 

demielinizanta suprapusa unei polineuropatii diabetice necesitand astfel reevaluarea conduitei 

terapeutice.  
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Studiu comparativ al manganului în combinație cu tramadol și fentanil după 

administrarea intraperitoneală la șoarece 
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Scop: Studiul de față încearcă să identifice date experimentale pentru rolul manganului în 

modularea durerii centrală prin administrare intraperitoneala (i.p). 
 

Materiale și metode:  S-au utilizat șoareci adulți Swiss Webster, cu greutatea medie de 30-40 g. 

Animalele au fost menținute în cuști de potietilen cu aces nelimitat la hrana și apă, într-o cameră 

cu temperatură controlată (21±2
0
C) cu un ciclu de 12 ore/12 ore lumină/întuneric. Grupuri de 6 

soareci au fost tratate cu, clorură de mangan 7,2 mg/kgc dizolvat in 0,1 ml ser fiziologic care s-a 

administrat împreuna cu tramadol și, respectiv cu fentanil. Două grupuri control au primit 50 

mg/kgc tramadol în 0,1 ml ser fiziologic și 0,1 mg/kg fentanil în 0,1 ml ser fiziologic. Ca metode 

de evaluare ale analgeziei s-au folosit hot plate și tail flick, cu determinări înainte și la 15, 30, 45 

și 60 de minute după administrarea substanțelor. 

 

Rezultate: Rezultatele noastre arată că administrarea intraperitoneală a clorurii de mangan 

împreună cu tramadol și respectiv, cu fentanil are un efect analgezic superior la hot plate și tail 

flick în comparație cu tramadol și fentanil. Efectul maxim a fost observant după 15de minute la 

tail flick și după 45 minute la hot plate pentru grupul tramadol și mangan, și după  30 de minute 

la tail flick și la hot plate pentru grupul fentanil și mangan. Fentanil administrat împreună cu 

mangan are un efect analgezic mai puternic, ce se instaleaza mai rapid si se mentine pentru o 

perioadă mai lungă de timp, comparativ cu tramadol administrat împreună cu mangan. 

 

Discutii: Implicarea manganului a mai fost studiată în relație cu modularea durerii, însă acesta 

este primul studiu care compară efectele asupra nocicepției ale acestuia în combinație cu 

tramadol și respectiv, cu fentanil. Datele experimentale arată că la nivel presinaptic, manganul 

blocheaza intrarea calciului și ar determina hiperpolarizarea indusa de K
+
, ceea ce poate explica 

acțiunea analgezică a acestuia. 

 

Concluzii: Combinațiile, mangan și tramadol, mangan și fentanil, au un efect antinociceptiv 

îmbunătățit, la administrarea intraperitoneală. Mecanismul prin care manganul își exercită 

acțiunea analgezică la animalul normal după administrarea sistemică este incă insuficient 

elucidat, iar datele relativ restranse ale efectului analgezic observat în experimentele noastre ar 

putea implica alte mecanisme sau un site de acțiune diferit decât cele citate în literatură. 
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Potenţialul analgezic al extractului de Salvia Officinalis la animalul de 

experienţă 
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Orientările actuale în medicină sunt centrate tot mai mult pe utilizarea fitoterapiei, cu scopul de a 

limita utilizarea excesivă a medicamentelor de sinteză. Valoarea terapeutică a acestor plante 

medicinale are la bază relaţia dintre stuctura chimică a principiilor activi şi acţiunea lor 

farmacodinamică. În cadrul lucrării se urmăresc aspectele legate de efectul analgezic al 

extractului de Salvia officinalis, foarte mult utilizată în tratarea diferitelor afecţiuni, în special în 

segmentul bucofaringean.  

 

Experienţele au fost efectuate pe 40 de şobolani albi, masculi, rasa Wistar-Bratislava, proveniţi 

de la Biobaza UMF „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca. Efectele extractului de Salvia officinalis, au 

fost determinate cu ajutorul dispozitivului Tail Flick şi al analgezimetrului Ugo Basile. 

Animalelor de experienţă li s-a administrat intraperitoneal ser fiziologic (lot martor) şi extract de 

Salvia officinalis (celorlalte 3 loturi). Calculul statistic efectuat pentru interpretarea rezultatelor 

s-a efectuat cu ajutorul testului t-Sudent, unde p≤0.05 confirmă existenţa semnificaţiei statistice.  

 

Rezultatele obţinute prin testul Tail Flick şi cu ajutorul analgezimetrului Ugo Basile au pus în 

evidenţă o creştere semnificativ statistică a pragului dureros, care este maximă la 2 ore de la 

administrarea extractului de Salvia officinalis.  

 

Se poate afirma că potenţialul analgezic al Salviei officinalis este limitat ca durată de timp şi nu 

este influenţat de doza administrată. 
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Efectul modulatorilor mitocondriali asupra neuropatiei Paclitaxel-induse 
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Introducere: Paclitaxelul (PXT) este un chimioterapic din familia taxanilor, utilizat frecvent în 

terapia neoplasmelor solide. Unul din cele mai frecvente efecte secundare ale terapiei cu PXT 

este neuropatia periferică dureroasă (NPD). Studii recente explică apariția NPD post-PXT prin 

toxicitatea mitocondrială a chimioterapicului. 

 

Scop: de a evalua efectul a doi modulatori mitocondriali (albastrul de metilen - MB şi clorura de 

cobalt - CoCl2) asupra NPD post-PXT 

 

Material şi metodă: Au fost utilizați 24 şoareci BALB/c împărțiți în 3 grupuri tratate zilnic timp 

de o săptămână, după cum urmează: grupul A - PXT 2 mg/kgc şi MB 5 mg/kgc, grupul B - PXT 

2 mg/kgc şi CoCl2 12,5 mg/kgc şi grupul C - PXT 2 mg/kgc şi ser fiziologic . Substanțele au fost 

administrate în aceeaşi zi, la două ore distanță. Animalele au fost monitorizate timp de 4 

săptămâni. Allodinia termică şi cea mecanică au fost evaluate prin intermediul testelor 

Hargreaves şi von Frey. 

 

Rezultate: Sensibilitatea la stimuli termici a crescut în grupul tratat exclusiv cu PXT începând cu 

ultima zi de tratament (ziua 7), cu valori medii cu aproape 20% mai mici față de valorile 

înregistrate la baseline (p<0.05). Allodinia termică a persistat până la finalul experimentului în 

acest grup (grupul C). În grupul B s-a înregistrat o scădere a latenței de răspuns începând cu ziua 

7 post-tratament (ziua 14 a experimentului). In grupul A nu s-au înregistrat modificări statistic 

semnificative față de baseline. Sensibilitatea la stimuli mecanici (test von Frey) a scăzut în 

grupurile B şi C la două săptămâni de la administrarea de PXT (p<0.05), în timp ce în grupul A 

nu s-au înregistrat modificări statistic semnificative față de baseline. 

 

Concluzii: Modulatorii mitocondriali influețează allodinia termică şi mecanică indusă de PXT 

într-un model murin de NPD. Sunt necesare studii suplimentare pentru a elucida componenta 

mitocondrială implicată în NPD în vederea identificării a noi ținte terapeutice.  

 

Mulțumiri: Studiul a fost finanțat de Fondul Social European prin Programul Operaţional 

Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013, contract nr. POSDRU/159/1.5/S/136893 
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Eugeny: a problem in the guise of the solution 

Ilies RF, Dascalescu CV, Bolboaca SD 

 

Universitatea de Medicinăşi Farmacie“Iuliu Haţieganu”, Cluj-Napoca, Romania 

 

Introduction: Francis Galton, the pillar of the eugenic movement defines eugenics as: the  

“study of agencies, under social control, that may improve or impair the social qualities of future 

generations either mentally or physically”.Eugeny promised to mend the collective suffering of 

disease, by working at the root of this burden: the sick and the suffering. 

 

Materials and Methods: Our brief review of literature proposed to analyse the socioeconomic 

and scientific climate which gave rise to the eugeny current, . To this end, we studied the related 

citations search on PubMed for the terms eugenic* and ethic*, returning 650 results of which 22 

were found to be relevant to our project.  

 

Results: Eugeny arose from a social climate of rapid and chaotic change, overlayed upon the 

first discoveries of heredity. Eugeny promised to solve the root cause of the era‟s hardship. As 

such, eugeny found sponsors in the most powerful social groups,  support in the most respected 

scientists and a voice in the proeminent church figures of the day. 

But the noble goal of improving human health quickly turned into an opressive regimen of 

forced sterilization which, at its height, encompassed around 30 countries. Even after the 

Nuremberg declaration, records of forced sterilization have surfaced. The expanse of this 

movement was overshadowed by the Nazi atrocities, which helped divert public attention from 

the eugenic atrocities.  

 

Discussions: Due to molecular advancements, we are now moving onto the era of „personal 

eugenics‟. We are now, more than ever, offered a way out of the mortal coil: not for ourselves, 

but for our progeny.Current techniques can provide us with a new generation subjected to less 

pain by the whims of the genetic lottery. However, it is key to draw a line-where does therapy 

stop and eugeny start? 
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