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Durerea în practica medicală de zi cu zi
Dr. Rodica Tănăsescu
Formator Medicina Familiei

D

urerea este una dintre principalele cauze de prezentare
a pacienților în cabinetele medicale. Chinuitoare sau
moderată, cronică sau acută, durerea scade drastic calitatea vieții și este în mod categoric un indice al calității în
practica medicală.
Alinarea suferinței bolnavilor afectați de durere a fost și
este o provocare esențială. De la metodele empirice cu opiu,
cu eter sau alcool, s-a ajuns astăzi la o cunoaștere mult mai
profundă a mecanismelor durerii și deci la o terapie mai adecvată. Abordarea multidisciplinară rămâne însă un deziderat
insuficient explorat și insuficient pus în practică.
Tratarea corectă a durerii este o obligație profesională cu
multiple aspecte – profesionale, morale și etice. Pacientul are
dreptul la demnitate și la (uneori minima) calitate a vieții. Pe
de altă parte, bolnavul are dreptate privind evaluarea intensității durerii.
De mare importanță sunt informarea atentă, corectă și repetată a pacienților și atragerea familiei în echipa de îngrijire,
prin informare, responsabilizare și încurajare.
Asociația Internațională pentru Studiul Durerii (IASP) definește durerea ca „o experiență senzorială și emoțională neplăcută,
asociată unei leziuni tisulare actuale sau potențiale sau descrisă în
termeni echivalenți unor asemenea stări. IASP ia în considerare
mai multe puncte esențiale în abordarea durerii:
§ Durerea este o experiență personală, influențată de diverși
factori biologici, psihologici, sau sociali.
§ Propria experiență de viață a individului îl învață conceptul
de durere. Declararea durerii trebuie respectată.
§ Deși durerea are un mecanism de adaptare, este posibil ca
unele efecte adverse să afecteze funcțiile sociale sau starea
de bine psihologică a bolnavului.
§ Descrierea verbală a durerii este una dintre posibilitățile
de exprimare a acesteia, dar imposibilitatea de comunicare
nu înseamnă că durerea nu există.
Durerea, mai ales cea cronică, este tratată ca un simptom
(ceea ce este corect până la un punct), dar adesea se manifestă
ca o boală în sine.
Încă se poate spune că o parte importantă a populației sau
chiar a personalului medical consideră durerea ca o componentă firească a vieții, mai cu seamă la vârste mai înaintate.
Acest lucru trebuie să se schimbe. Durerea trebuie evaluată
și tratată, pentru că a trai fără durere este firesc și face parte
din calitatea vieții. Pentru aceasta este nevoie de o abordare
corectă a etiologiei durerii, de corectarea factorilor reversibili.
Abordarea corectă a durerii, mai ales a durerii cronice,
presupune o colaborare interdisciplinară eficientă, ceea ce
rar se întâmplă în practica noastră curentă. Pe de altă parte,
durerea cronică, cel mai puțin rezolvată în practica curentă,
merită o altfel de abordare. Durerea cronică este o boală în
sine. Ea trebuie recunoscută, diagnosticată și tratată ca o boală în sine. Acest deziderat poate aduce schimbări profunde
în practica medicală, în sistemul nostru de valori, în mediul
social sau legislativ.
Durerea este o problemă de sănătate publică și este adeseori, în mod incorect, minimalizată. Statisticile EFIC (European

Federation of IASP Chapters) menționează că durerea cronică afectează peste 100 de milioane de persoane în Uniunea
Europeană, unul din patru pacienți prezentând forme severe,
în special cei de peste 65 de ani.
În România, durerea este adesea subdiagnosticată și subtratată. Deși mai multe societăți profesionale și organizații sunt
preocupate de studiul durerii, practic nu există o validare în
pregătirea personalului medical pentru tratamentul durerii.
Abordarea durerii nu este inclusă în curriculumul de pregătire
al medicilor sau al asistenților medicali. Există puține statistici
oficiale, dar ele raportează totuși anual, de exemplu, aproximativ 2,5 milioane de cazuri de dorsalgie și durere cervicală,
acoperind 7% din totalul anilor pierduți din cauza afectării
sănătății, a dizabilității sau a mortalității premature – DVAI –,
în creștere cu 0,7%/an.
Într-o revizuire sistematică publicată acum câțiva ani în
UK, prevalența durerii cronice a variat între 35% și 51%, dintre care 10-14% dintre cazuri erau pacienți cu existența unor
forme invalidante moderate spre severe (grad III/IV pe scala
Von Korff). Se pare că toate grupele de vârstă sunt afectate,
desigur, cu un procentaj important la populația de peste 75 de
ani. Stratificarea pe vârste a demonstrat o creștere a prevalenței
cu vârsta, de la 14% în grupul 18-25 de ani la 62% în cel peste
75 de ani. Studiul a arătat că durerea cronică a fost mai frecvent
raportată la femei decât la bărbați.
În funcție de evoluție, durerea este clasificată în acută și
cronică. Această clasificare necesară ne poate orienta asupra
modelului de abordare terapeutică.
Durerea acută, cu durată mai scurtă de trei luni, reprezintă
un răspuns remisiv determinat de o leziune având valoare de
semnal și caracter protector, frecvent întâlnită postoperator
sau posttraumatic. Durerea acută poate fi de ajutor pentru diagnosticul etiologic și pentru evaluarea evoluției bolii, precum
și pentru aprecierea eficacității tratamentului de fond. Tratarea
corectă a durerii acute este extrem de importantă, pentru că
poate împiedica cronicizarea durerii.
Durerea permanentă sau intermitentă care persistă peste
trei luni, uneori și după vindecarea leziunii, sau indefinit, reprezintă durerea cronică, ce alterează capacitatea funcțională
și calitatea vieții. Durerea cronică este dăunătoare, neaducând
niciun beneficiu și agravând boala. Evaluarea durerii cronice
în dinamică este esențială. Se impune depistarea apariției unor
noi dureri sau a schimbării calității durerii, acestea putând fi
indicii esențiale pentru apariția unor complicații sau a unor
comorbidități. Revizuirea periodică a planului terapeutic este
importantă.
OMS atenționează că durerea cronică este o problemă de
sănătate întâlnită la peste o treime dintre pacienții tratați în
ambulatoriu și asociată constant unei afectări psihologice.
Datoria profesională a medicului este aceea de a întreba
sistematic despre durere și de a o evalua în dinamică. Durerea
acută necesită și ea o evaluare atentă, un diagnostic precis și
un tratament adecvat.
Anamneza și examenul clinic sunt instrumente de neînlocuit. Vom întreba despre intensitatea durerii, descrierea
||

7

Durerea în practica medicală de zi cu zi
Dr. Rodica Tănăsescu

simptomelor, calitatea durerii, localizare, iradiere, durată.
Intensitatea durerii trebuie evaluată prin folosirea unor scale
validate de apreciere, așa cum este scala durerii. Pacientul
autoevaluează intensitatea durerii (alegerea unui număr pe o
scală numerică de la 0 (nicio durere) la 10 (durere maximală),
în care 5 corespunde unei dureri moderate. Pentru durerea la
copil sau în cazul vârstnicilor cu probleme de comunicare, scala
chipului este cea mai utilă – scala prin care pacientul alege unul
dintre cele cinci chipuri care mimează absența (0 puncte) sau
prezența durerii ușoară (1-3), moderată (4-6), severă (7-9) sau
insuportabilă (10 puncte).
Nu vom uita de factorii de agravare sau de cei de ameliorare. Două aspecte importante se referă la automedicație și la
implicarea psihologică.
Ca în orice patologie, medicul încearcă găsirea etiologiei
durerii, lucru mai facil în cazul durerii acute și de multe ori
complicat în cazul durerii cronice.
Diagnosticul durerii va preciza gradul de severitate, evaluând intensitatea, gradul suferinței și afectarea capacității
funcționale, precum și gradul de afectare psihosocială, pentru
a diferenția terapia optimă și a îmbunătăți capacitatea funcțională a pacientului. Von Korff și colab. au dezvoltat o metodă
simplă de evaluare a durerii cronice, ușor utilizabilă în mediul
de ambulatoriu, prin care se descriu patru grade de severitate
prin cuantificarea intensității și duratei durerii și a gradului
de afectare a capacității funcționale (Tabelul 1).

Tabelul 1. Gradele de severitate a durerii (după Von
Korrf și colab.)
Grad
0
I
II
III
IV

Caracteristicile durerii în ultimele 6 luni
Absentă
Intensitate uşoară (<50 puncte)+ Invaliditate uşoară ( <3 puncte)
Intensitate mare (≥50 puncte)+ Invaliditate uşoară (<3 puncte)
Grad ridicat de invaliditate, moderat incapacitantă (≥3 puncte) –
indiferent de intensitatea durerii
Grad ridicat de invaliditate, sever incapacitantă (≥3 puncte) –
indiferent de intensitatea durerii

De multe ori, informațiile furnizate de pacient sau de familie sunt importante. Vom alege întotdeauna procedeele terapeutice adecvate fiecărui pacient în parte, în funcție de vârstă,
comorbidități, cale de administrare, efecte secundare probabile,
timp de acțiune. De un real folos sunt și terapiile adjuvante.
În funcție de componenta implicată, durerea este clasificată
în nociceptivă și neuropată, însă, frecvent, durerea cronică
are un mecanism mixt.
Mecanismul nociceptiv presupune o suprastimulare a neuronilor senzitivi prin stimuli dăunători sau potențial dăunători.
Durerea neuropată este o formă clinică de durere inițiată
sau cauzată de o leziune primară sau de o disfuncție a sistemului nervos somatosenzitiv la nivel periferic sau central, obiectivabile prin metode diagnostice (imagistice, neurofiziologice,
bioptice, de laborator) sau prin diagnosticarea afecțiunii cauzatoare (accident vascular, vasculită, diabet zaharat, anomalii
genetice). Poate îmbrăca forme clinice de nevralgie. Nevralgia
presupune lezarea parțială a fibrelor senzitive somatice ale unui
nerv periferic (de ex.: nevralgia de trigemen sau nevralgia din
Zona Zoster). Este o durere acută, cu caracter ascuțit, de înțepătură, sistematizată, fără depășirea dermatoamelor deservite
de fibrele senzitive ale nervului afectat.
8
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Pe de altă parte, cauzalgia corespunde lezării parțiale a
fibrelor somatice ale unui nerv periferic, precum și a celor
vegetative și motorii (de ex: neuropatia diabetică, etanolică,
toxică, medicamentoasă etc.), care are un caracter continuu,
de arsură, nesistematizată, asociată unor tulburări vasomotorii
și trofice musculare care depășesc zona nervoasă deservită.
În cabinetul medicului de familie, cele mai frecvente afecțiuni care se însoțesc de durere sunt: durerea lombară, durerea
din gonartroză sau coxartroză, cefaleea, durerea posttraumatică, durerea stomatologică, durerea pelvină cronică, durerea
neuropată din Zona Zoster, durerea din neuropatia diabetică,
durerea neoplazică etc. (Figura 1).

Figura 1. Dureri frecvente în cabinetul medicului de familie

Pentru abordarea patologiei dureroase, ca și în multe alte
patologii, anamneza și examenul clinic obiectiv rămân esențiale. Acestea vor identifica factorii de risc, inclusiv pe cei ai
unor afecțiuni grave, factorii „de alarmă” (de ex.: traumatisme
importante, pierderea în greutate, neoplazii în antecedente,
febră prelungită, durerea severă care nu răspunde la analgezice), situațiile ce reprezintă urgențe care necesită spitalizarea.
Ulterior, informațiile oferite de anamneză și examenul clinic
vor fi completate de investigațiile paraclinice și imagistice,
necesare pentru confirmarea diagnosticului.
Deși mulți pacienți vor necesita îngrijire de specialitate,
majoritatea sunt tratați și urmăriți în mediul ambulatoriu, în
special prin rețeaua de medicină de familie. O atenție deosebită trebuie acordată durerii cronice, care adesea este greu de
diagnosticat cu mijloacele pe care le are medicul de familie și,
mai ales, greu de tratat.
Alegerea terapiei durerii se bazează pe gradul de severitate, pe tipul de durere (acută sau cronică), de prezența durerii
neuropate, ținând cont de comorbidități sau de interacțiunile
medicamentoase, de riscurile asociate automedicației.
Evaluarea eficienței terapiilor și a reacțiilor adverse este
extrem de importantă și trebuie să reprezinte o condiție a bunei
practici medicale. În cazul durerii neuropate, se va urma terapia
specifică acestui tip de durere cronică.
Durerea acută este o stare de disconfort sau un semnal
cu debut brusc. Durerea acută poate fi un semnal de alarmă
care va face pacientul sa apeleze la medic. De obicei patologia
cauzatoare este identificabilă, iar durerea este acompaniată de
semne autonome. Pe măsura ce este tratată, durerea acută se
atenuează și dispare.
Durerea acută este tratată în general pe principiul „step
down”, adică se va începe cu medicație potentă, în doze eficiente,
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care se reduc pe măsura ce durerea diminuează. Obiectivele terapiei durerii acute sunt cele legate de calitatea vieții pacientului,
dar și de tratament al cauzei, cu posibilitatea integrării rapide a
pacientului la muncă și cu accent pe evitarea cronicizării durerii.
Pe de altă parte, durerea cronică, marker esențial al calității
vieții, este adesea greu de diagnosticat, foarte greu de tratat și
frecvent parțial ireversibilă. Conform recomandărilor OMS, terapia farmacologică a durerii cronice este stadializată în funcție
de severitatea durerii și de răspunsul la terapie. Principiul de
abordare a durerii cronice este acela de „step-up”, adică se va
începe cu terapii din treapta I a Organizației Mondiale a Sănătății
și se va continua, în funcție de necesități, cu treptele II sau III
(Figura 2). În cazul durerii ușoare sau moderate se începe cu
administrarea de non-opioide (de ex., paracetamol sau AINS), la
care se pot adăuga metode adjuvante. În cazul lipsei de control,
în etapa a doua se recurge la opioide indicate pentru terapia
durerii ușoare sau moderate, cu sau fără medicație non-opioidă
sau adjuvantă, iar în etapa a treia se recurge la opioide pentru
durere moderată spre severă cu sau fără medicație non-opioidă
sau adjuvantă. Recomandarea este de a administra aceste terapii
la ore fixe, de ex. la fiecare 3-6 ore, și nu la cerere.

Figura 2. Treptele OMS privind tratamentul durerii

Vom aborda în continuare, pe scurt, două dintre cele mai
frecvente tipuri de durere întâlnite în practica curentă.

Durerea lombară joasa

Durerea lombară joasă sau sindromul dureros lombar reprezintă cea mai frecventă suferință musculoscheletală și afectează toate vârstele și toate categoriile de populație. La nivel
mondial, se consideră că aproximativ o treime dintre oameni

Figura 3. Tipuri de cefalee

suferă măcar o dată de-a lungul vieții de durere lombară joasă,
persistentă sau moderată. Afecțiunea are un impact important
asupra calității vieții.
Este localizată la nivelul zonei cuprinse între vertebrele
dorsale și sacrum, putând iradia în membrele inferioare. Este o
problemă importantă de sănătate deoarece implică modificări
structurale, biomecanice, biochimice și psihosociale.
Afecțiunea, deseori minimizată, este cea mai frecventă
cauză de incapacitate de muncă la pacienții sub 45 de ani și
afectează în egală măsură atât femeile, cât și bărbații.
Factorii de risc includ obezitatea, slaba susținere a musculaturii paravertebrale, sedentarismul, menținerea aceleiași poziții timp
îndelungat, dar și efortul fizic intens. S-au corelat cu o incidență
crescută a durerii lombare joase anumite tipuri de muncă (ridicarea greutăților, expunerea la vibrații, menținerea prelungită a unor
poziții vicioase), anumite sporturi, sarcina, chiar și stresul psihogen, depresia sau anxietatea. Pacienții vor trebui să se prezinte la
medic și să primească atât indicații pentru durerea acută, cât și
recomandări pentru reguli igieno-dietetice și măsuri de profilaxie.
Cauzele sunt diferite, începând cu cele de natură mecanică
(artroza coloanei, discopatiile, tulburările de statică), traumatismele minore (cu sau fără afectarea discurilor intervertebrale), dar și afecțiuni ale organelor interne, boli neurologice,
afecțiuni autoimune (spondilita anchilozantă și alte spondilartropatii seronegative), bolile infecțioase, traumatismele sau
bolile metabolice.
Durerea se instalează frecvent după activități de ridicare,
răsucire, aplecare, iar simptomele sunt variate, de la simpla
sensibilitate a zonei până la durerea iradiată, care afectează
funcțional pacientul.
În cazul durerii lombare joase este extrem de importantă
anamneza, deoarece majoritatea pacienților pot descrie un
eveniment care le-a declanșat durerea. Cele mai frecvente evenimente declanșatoare ale durerii sunt: ridicarea unui obiect
greu, ortostatism prelungit, statul prelungit pe scaun la birou,
traumatism în cadrul unui accident de mașină, căderea din
poziție ortostatică.

Cefaleea

Cefaleea este o durere frecvent întâlnită, localizată în diferite zone ale capului, care apare în multiple situații patologice. Evoluția durerilor de cap este variabilă și poate dura de
la câteva ore până la câteva zile, iar episoadele se pot repeta
timp de mai mulți ani.
Cefaleea devine la un moment dat în viață o problemă
pentru aproximativ 40% din
populația Europei.
Unele tipuri de cefalee
sunt adesea întâlnite în asistența medicală primară. Toate
au o bază neurobiologică.
Acestea sunt dizabilitante și
afectează calitatea vieții. Cel
mai frecvent întâlnite sunt:
cefaleea „de tensiune”, migrena, cefaleea de tip „cluster”,
cefaleea de abuz medicamentos. Un pacient poate avea
mai multe tipuri de cefalee
concomitent (Figura 3).
||
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Figura 4. Diagnostic diferențial al durerii

În etiopatogeneza cefaleei trebuie ținut cont că majoritatea
structurilor cerebrale nu sunt sensibile la durere: parenchimul
cerebral, pia mater, arahnoida, plexurile coroide. Structurile
sensibile la durere sunt dura mater, sinusurile venoase, arterele
cerebrale, nervii cranieni, ramurile primilor nervi cervicali,
formațiunile pericraniene din scalp, arterele temporale și supraorbitale. Toate aceste structuri pot fi stimulate prin tracțiune, distensie, deplasare, inflamație.
În majoritatea cazurilor (90%), cefaleea este de origine primară (cefaleea de tensiune – de stres, de suprasolicitare, de
contractură musculară reprezintă până la 80% dintre cazuri,
urmată de migrenă și de cefaleea în „ciorchine”) și doar în 10%
dintre cazuri cefaleea este secundară altor patologii.
Anamneza atentă este foarte importantă în diagnosticarea
cefaleelor primare și a cefaleei de abuz medicamentos. Trebuie
precizat ca nu există teste diagnostice utile pentru depistarea
acestor tipuri.
Clasificarea cefaleelor secundare se poate iniția prin diferențierea cefaleelor de origine intracraniană (tumori, hematoame,
hemoragii craniene), procese infecțioase (meningite, encefalite,
abcese cerebrale), procese vasculare (migrenă, cefaleea histaminică) și cele de origine extracraniană (arterita deformantă,
arterita temporală, inflamații cu punct de plecare ORL, intoxicații, afecțiuni ale coloanei cervicale, hipertensiune arterială,
insuficiență cardiacă congestivă).
Istoricul trebuie să evidențieze și orice semn de alarmă
sugestiv pentru o cefalee de tip secundar. Medicul adresează
întrebări cu privire la durată, caracteristici, cauză, mod de
gestionare a durerii și starea de sănătate între atacuri. Pentru
cefaleele frecvent întâlnite în cabinetul medicului de familie
există importante elemente de diagnostic diferențial (Figura 4).
Cefaleea de abuz medicamentos este și ea un sindrom de
cefalee cronică frecvent întâlnit, ce reprezintă agravarea unei
cefalee preexistente (de obicei migrenă sau cefalee de tip tensional) prin folosirea exagerată, cronică, a medicației administrate
pentru tratarea cefaleei sau altui tip de durere. Toate medicamentele folosite pentru tratamentul acut al atacurilor cefalalgice pot
avea acest efect. Frecvența, regularitatea și durata administrării
medicamentelor sunt factori de risc importanți în apariția acestui
tip de cefalee. Din istoric se poate constata creșterea frecvenței
episoadelor de cefalee, în paralel cu creșterea ingestiei medicamentoase, în decurs de luni până la mai mulți ani.
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Pe de altă parte, în abordarea cefaleei există anumite semnale de alarmă care
trebuie să atragă atenția
medicului:
§ Cefalee de tip „lovitură
de trăsnet” („thunderclap”),
cefalee intensă cu caracter
„exploziv” sau cu debut
brusc, care sugerează hemoragie subarahnoidiană;
§ Cefalee cu aură atipică
(durată >1 oră sau care cuprinde deficit motor), care
poate fi simptom de accident
vascular cerebral (AVC) sau
de atac ischemic tranzitoriu
(AIT);
Aură
fără
cefalee,
care,
în
absența
unui istoric de migrenă
§
cu aură, poate fi un simptom de AVC sau AIT;
§ Aură care survine pentru prima dată la o pacientă în timpul
folosirii de contraceptive orale, care indică riscul de AVC;
§ Cefalee nou apărută care survine la un pacient cu vârsta
de peste 50 de ani, care poate fi un simptom de arterită
temporală sau de tumoră intracraniană, sau care survine
la un copil pre-puberal;
§ Cefalee progresivă, care se agravează în câteva săptămâni
sau mai mult, care poate indica un proces expansiv
intracranian;
§ Cefalee agravată de postură sau de manevre care cresc
presiunea intracraniană, care poate indica o tumoră
intracraniană;
§ Cefalee nou apărută la un pacient cu istoric de neoplazie,
infecție HIV sau imunodeficiență.
Ca o concluzie de etapă, cefaleea reprezintă un simptom
foarte frecvent întâlnit în practica medicului de familie, care îmbracă o mare diversitate de forme, necesită o anamneza corectă,
un diagnostic corect și un management adecvat. Managementul
implică și educația medicală a pacienților, și stabilirea unui plan
terapeutic pentru criză, dar și pentru profilaxia recidivelor.
În cefaleea severă se impune trimiterea pacientului la consultații de specialitate și pentru unele investigații imagistice.
Să nu uităm că vom trata pacientul în integralitatea lui, adică
tratăm bolnavul, și nu durerea lui de cap.

În loc de concluzii: reguli de bună practică

§ Durerea este simptomul cel mai frecvent care determină
pacientul să se prezinte la medic.

§ A întreba în mod sistematic despre durere trebuie să fie

atitudinea obligatorie, care respectă dreptul pacientului la o
existență decentă, cu o bună calitate a vieții.
§ Tratarea corectă a durerii este o obligație profesională cu
multiple valențe etice.
§ Pacientul are dreptul la demnitate și la o minimă calitate
a vieții.
§ Pacientul are dreptate privind evaluarea intensității
durerii.
§ Încurajați, responsabilizați și informați pacientul și
familia.
§ Căutați cauza!

Durerea în practica medicală de zi cu zi
Dr. Rodica Tănăsescu

§ Evaluați durerea – natură, localizare, iradiere, orar, seve-

ritate, factori declanșatori, factori de calmare.
§ Evaluați intensitatea durerii folosind scala durerii de la 1
la 10.
§ Durerea cronică poate fi nocivă prin ea însăși.
§ Tratați durerea folosind scara OMS pentru durere ușoară,
moderată sau severă.
§ AINS rămân cele mai folosite mijloace de combatere a
durerii, dar folosim aceste molecule cu prudență, ținând
cont de vârsta și de patologiile asociate ale pacientului.
§ Nu uitați de terapiile adjuvante.
§ Terapiile cu opioide slabe sau puternice pot și trebuie folosite atunci când este vorba de durere moderat-severă sau
severă.
§ Durerea acută poate fi benefică, ajutând la diagnosticarea
și evaluarea evoluției bolii, precum și pentru aprecierea
eficacității tratamentului de fond.
Durerea acută se tratează pe principiul „step down”, adică
se folosesc terapii cu putere și doze descrescătoare, pe măsura
scăderii intensității durerii. Tratarea corectă a durerii acute
poate împiedica cronicizarea durerii.
Durerea cronică este dăunătoare, alterează grav calitatea
vieții, neaducând niciun beneficiu și agravând boala. Evaluați
durerea cronică în dinamică – supravegheați apariția unor
noi dureri, schimbarea caracterului durerii, apariția unor noi
simptome. În lume și mai ales în România, durerea cronică

medie și severă este subtratată, mai ales din teama de efectele
secundare ale AINS, ale opioidelor şi opioid-like-urilor. Este
valabil mai ales pentru durerea neoplazică, durerea din SIDA,
durerea pacienților vârstnici sau copii.
Abordarea durerii este încă un aspect suferind în sistemul
medical românesc. Este nevoie de pregătire curriculară, de
echipe mutidisciplinare, de tenacitate, de consecvență și, nu
în ultimul rând, de respect pentru demnitatea umană a pacienților noștri. n
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Managementul durerii lombare din
punctul de vedere al neurochirurgului
Dr. Horațiu Ioani
Medic Primar Neurochirurgie la Spitalul Clinic Colentina și Medicentrum

D

in punct de vedere neurochirugical, cauze ale durerii
lombare pot fi următoarele:

1. Afecțiunile degenerative ale coloanei (ex.: hernia de disc
lombară, stenozele degenerative)
2. Fracturile vertebrale (tasările) pe fond de traumă sau
osteoporoză
3. Metastazele vertebrale lombare
4. Infecțiile (de ex., discita)

1. Afecțiunile degenerative

Bolile degenerative ale coloanei lombare sunt o problemă frecventă și fac parte din procesul natural de îmbătrânire. Tratamentul chirurgical sau conservator se adresează atât
simptomelor, cât și cauzei.

1.1. Durerea radiculară dată de hernia de disc lombară

Durerea radiculară este frecvent asociată cu coloana degenerată. Degenerarea coloanei începe de la vârsta de aproximativ 20 de ani și accelerează odată cu înaintarea în vârstă. Ea
este agravată de efortul fizic frecvent care implică ridicarea
de greutăți, fumat, pozițiile vicioase adoptate zilnic și pentru
mulți ani (ex., lucratul la un birou incomod).
Pacienții se prezintă cu o durere lombară care iradiază pe
unul dintre membrele inferioare. Uneori, pe lângă durere apare
și un deficit motor (1).

Figura 1. Hernie de disc L4-L5

Investigația imagistică de elecție este investigația prin
RMN de coloană lombară și în foarte rare cazuri în care pacientul este claustrofob sau are implanturi metalice se poate
efectua CT sau mielo-CT. Investigația CT de coloană lombară
este inferioară celei prin RMN și trebuie folosită doar în situații excepționale, întrucât poate rata multiple compresiuni
din cauza calității scăzute a imaginilor pe țesuturile moi (2).
Cele mai frecvent utilizate secvențe RMN sunt T2 axial
și sagital (9).
Algoritmul de management al cazului este următorul:
§ Dacă durerea nu este asociată cu un deficit motor și are o
durată mai mică de patru săptămâni se vor administra
12

||

antiinflamatoare nesteroidiene și se poate face o infiltrație
ghidată RX pe traiectul rădăcinii afectate (de cele mai
multe ori acest tratament este suficient).
§ Dacă durerea este asociată cu un deficit motor se va recomanda tratamentul chirurgical (9).
§ Dacă durerea persistă peste patru săptămâni chiar și sub
tratament antiinflamator maximal, se va recomanda tratamentul chirurgical.
§ De asemenea, dacă pacientul prezintă simptome asociate
cu sindromul de coadă de cal (retenție/incontinența urinară,
parestezii în zona genitală) se va recomanda tratamentul
chirurgical.
Practic, în lipsa deficitului motor, pentru simptome cu o
durată sub o lună se pot încerca diferite terapii de management
al durerii lombare. O procedură pe care o recomand frecvent la
acești pacienți este infiltrația ghidată RX la nivelul rădăcinii
afectate. Această procedură se efectuează cu pacientul întins pe
o masă radiotransparentă, în decubit ventral. Nivelul de interes se
reperează cu un aparat cu raze X de tip C-arm. Se reperează apoi
foramenul prin care iese nervul, folosind incidența anteroposterioră și laterală. Se injectează apoi pe traiectul acestui nerv o
combinație de un antiinflamator steroidian și un analgezic local.
Absolut esențial la această procedură este utilizarea aparatului
cu raze X (fie că este un C-arm sau un CT), pentru a localiza
foramenul nervului (9).
După infiltrația ghidată RX, pacientul este reevaluat la două
săptămâni pentru simptome reziduale. În acest interval, simptomele (sciatica) pot să dispară complet (sau să se amelioreze
semnificativ) sau să se amelioreze pentru câteva zile și apoi
să reapară. Dacă s-au ameliorat câteva zile și apoi au reapărut,
acesta este un semn că persistă un grad de conflict între nerv
și structurile învecinate (disc, ligamente, osteofite). În această
situație se poate lua în considerare decompresia chirurgicală
Intervenția chirurgicală pentru hernia de disc lombară se
desfășoară astfel: nivelul de interes este marcat cu ajutorul
unei radiografii intraoperatorii. Procedura se efectuează sub
microscop operator chirurgical. Se practică o incizie de aproximativ 2 cm centrată pe nivelul de interes reperat anterior și
apoi mușchii sunt detașați de lama osoasă a vertebrei la nivelul
inserției. O inserție mai mare (cum se efectua în trecut) duce
la atrofie musculară, durere lombară ca urmare a cicatricei și
mobilizare tardivă și dificilă. Sub magnificarea microscopului se identifică spațiul dintre cele două lame vertebrale, se
incizează ligamentul interlaminar și apoi ligamentul galben.
Se identifică sacul dural și rădăcina, care apoi se tracționează către medial. Se identifică apoi fragmentul discal sau alte
compresiuni la nivelul rădăcinii și se îndepărtează. La final
se reaproximează planurile anatomice.
Postoperator, pacientul se mobilizează la aproximativ două
ore după operație (după trezirea din anestezie). În lipsa altor
probleme medicale pacientul nu trebuie să rămână la pat postoperator. Mobilizarea precoce este esențială.

Figura 2. Imagine intraoperatorie. Se observă rădăcina traversantă
(alb sidefiu în partea superioară a imaginii) decomprimată

1.2. Claudicația neurologică

Diagnosticul este foarte dependent de anamneză. Pacienții
descriu durere în membrele inferioare sau parestezii asociate cu
mersul pe distanțe variabile care devin din ce în ce mai scurte
sau sunt asociate cu statul în picioare prelungit.
Examenul fizic este de cele mai multe ori normal.
Descrierea frecventă a pacienților este că simptomele se ameliorează când se apleacă în față (9).
Tratamentul pentru această afecțiune implică într-o primă
etapă kinetoterapie și infiltrații epidurale. Dacă simptomele
nu se ameliorează cu tratamentul conservator, se va discuta
oportunitatea decompresiei chirurgicale (3).

Figura 3. Stenoză reces lateral bilateral

În cazul în care claudicația neurologică este dată doar de o
hipertrofie de ligament galben, aceasta se poate rezolva printr-o
flavectomie și o foraminotomie (9).
În cazul în care compresiunea este dată și de o hipertrofie articulară asociată cu osteofite ale platourilor vertebrale,
atunci este necesară o decompresie mai extinsă care va afecta
structura de rezistență a coloanei lombare. În această situație
se va practica o decompresie a rădăcinilor nervoase implicate, cu rezecția articularelor afectate, urmată de inserția unor
implanturi transpediculare și a unui implant discal artificial
în locul discului afectat (3).
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1.3. Durerea axială

Durerea axială dată de o afectare discală se caracterizează
prin simptome care se agravează cu activitatea fizică și se ameliorează în repaus. Examenul fizic nu relevă deficite motorii,
însă poate evoca ameliorarea simptomelor la proceduri de
extensie a coloanei lombare și agravarea durerii la proceduri
care flectează/încarcă axial coloana.
Atât anamnestic, cât și imagistic trebuie eliminate alte
cauze de durere axială, cum ar fi neoplaziile sau infecțiile.
Ca investigații, se va efectua un RMN de coloană lombară și
radiografii în flexie și extensie, pentru a elimina o posibilă
instabilitate (4).
Prin RMN se va observa scăderea semnalului discului pe
secvențele T2, așa numitul „disc negru”. Pe lângă aceasta, și
înălțimea discului va fi mai redusă comparativ cu discurile
adiacente.
Tot prin RMN se vor observa modificări de semnal în
corpii vertebrali adiacenți discului. Toate aceste modificări
semnifică o încărcare axială pe care coloana nu o poate tolera și
nu o mai poate distribui prin structurile anatomice afectate. (9)

1.4. Spondilolisteza

Spondilolisteza reprezintă deplasarea anterioară a unei
vertebre în relație cu vertebra subiacentă. Etiologic poate fi
congenitală, traumatică, degenerativă sau iatrogenică. Din
punctul de vedere al relației între cele două vertebre, putem
vorbi de spondilolisteză de:
grad I (deplasare sub 25% din suprafața de contact);
grad II (25-50%);
grad III (50-75%);
grad IV (75- 99%);
grad V sau spondiloptoză (nu mai există contact între cele
două vertebre; aceasta este o situație rară, dar extrem de gravă).
Din punct de vedere clinic, pacienții se prezintă cu dureri
lombare sau cu sciatică ori cu ambele. Investigația de elecție
pentru a evalua gradul de compresie al elementelor nervoase
este prin RMN. De asemenea, se vor efectua radiografii de
coloană lombară în flexie și extensie pentru a evalua gradul
de instabilitate (5).

Figura 5. Spondilolisteză gradul II
Figura 4. Coloană degenerată cu „discuri negre”

Tratamentul acestei afecțiuni implică într-o primă etapă
kinetoterapie și modificare posturală, eventual schimbarea
locului de muncă, dacă acesta presupune eforturi fizice intense (9).
Dacă toate aceste terapii conservative nu dau rezultate, tratamentul implică eliminarea discului și reducerea mișcărilor la
acest nivel printr-o formă de fuziune. Procedura chirurgicală se
poate face prin abord posterior, lateral sau anterior (dacă se face
doar înlocuirea discului cu păstrarea elementelor articulare) (4).
14
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Tratamentul chirurgical implică decompresie și fuziune.
Pacientul este poziționat în decubit ventral pe o masă radiotransparentă. Se practică o incizie liniară centrată pe nivelul
afecțiunii. Se practică decompresia elementelor nervoase sub
microscop operator. Se introduc implanturile transpedicular.
Se curăță spațiul discal și se introduce implantul intervertebral
(cage). Implanturile transpediculare sunt unite prin bare de
titan care rigidizează tot acest ansamblu (9).
În anumite situații particulare, dacă nu există o instabilitate
și spondilolisteza este de gradul I, adică o deplasare minimă
a celor două vertebre, se poate efectua doar o decompresie
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minim invazivă localizată pe traiectul rădăcinilor afectate, cu
păstrarea intactă a celorlalte elemente structurale. Pacientul
va fi monitorizat, iar dacă simptomele progresează se poate
reinterveni cu fixarea transpediculară (5).

2. Fracturile vertebrale pe osteoporoză

Figura 7. Vertebroplastie. Imagine intraoperatorie, cu injectare de
ciment în corpul vertebral.

În cazul osteoporozei avansate sau dacă intraoperator considerăm că implanturile clasice nu o să țină, se introduc șuruburi
canulate pe care se injectează ciment PMMA. Practic se efectuează o fixare și o vertebroplastie în același timp chirurgical (9).

3. Discita

Figura 6. Tasări vertebrale L5, L2, L1, T12 pe fond de osteoporoză

Fracturile vertebrale pe fond de osteoporoză sunt mai
frecvente la femei după vârsta menopauzei. În multe cazuri,
anamnestic, nu este identificat un eveniment traumatic sau
trauma este minoră.
Dacă simptomele nu sunt severe și tasarea e minimă, se
poate încerca inițial imobilizarea în corset lombar, tratamentul
osteoporozei și monitorizare imagistică, pentru a se vedea dacă
tasarea progresează. Dacă durerea este severă se poate efectua
o vertebroplastie. De asemenea, vertebroplastia este indicată
la pacientul în corset lombar a cărui tasare progresează pe
imagistica de control (6).
Vertebroplastia este o procedură care se efectuează percutan sub control radiologic, în care un trocar se introduce
prin pediculii vertebrali până în nivelul corpului vertebral
tasat. Aici se injectează ciment de os pe bază de polimetil
metacrilat. Acest ciment de os creează o reacție exotermă și
întărește structura vertebrei tasate. Rezultatul este reducerea
semnificativă a durerii imediat postprocedural și creșterea
rezistenței vertebrei afectate (9).
Această procedură (vertebroplastia) se aplică în situația
în care zidul posterior al vertebrei este intact și nu există o
compresiune a structurilor nervoase secundare tasării. Dacă
această compresiune există și pacientul are deficit neurologic,
se va efectua o decompresie urmată de fixare transpediculară
a vertebrelor supra- și subiacente. (6)

Discita este o infecție localizată la nivelul discului. De
cele mai multe ori ajunge acolo pe cale hematogenă, prin însămânțarea patogenilor în spațiul discal avascular și extensie
secundară în corpii vertebrali și/sau țesuturile din jur (7).
La examenul clinic pacientul descrie durere axială și are
febră. Proteina C reactivă este ridicată la cel puțin 90% dintre
pacienți și este folosită atât pentru diagnostic, cât și pentru a
monitoriza progresia tratamentului. RMN este investigația de
elecție, care identifică atât nivelul discal afectat, cât și extensia infecției în țesuturile adiacente (vertebre cu osteomielită,
spațiul epidural, mușchiul psoas) (7).
După identificarea extensiei se recomandă obținerea unei
probe din colecție înaintea inițierii tratamentului antibiotic.
Dacă nu se poate obține o probă din țesuturile moi, se recomandă o biopsie din disc și un lavaj al spațiului discal, cu eliminarea
elementelor infecțioase de la acest nivel (9).
Procedura chirurgicală se efectuează pe o masă radiotransparentă sub ghidaj RX și se poate face percutan cu abordarea
discului, sau, dacă colecția se întinde epidural, se va face un
abord interlaminar pentru a decomprima elementele nervoase
și apoi lavaj al spațiului discal.
După obținerea probei se inițiază antibioterapie cu spectru
larg, urmată de tratament conform antibiogramei după obținerea rezultatelor. Răspunsul terapeutic se monitorizează prin
proteina C reactivă săptămânal (7).
La două săptămâni după inițierea tratamentului se repetă
RMN. Aspectul imagistic este neconcordant cu ameliorarea
clinică, dar este folosit ca referință („Rezultatul RMN arată
mai rău decât pacientul”). Ulterior, investigația RMN se repetă lunar (sau mai repede doar dacă pacientul se agravează
neurologic).
||
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Figura 8. Discită L2-L3

4. Metastazele vertebrale lombare

Metastazele vertebrale lombare sunt leziuni neoplazice care
ajung la nivelul coloanei lombare prin diseminare hematogenă
sau prin continuitate. Pacientul descrie durere axială sau deficit
neurologic în contextul unei afecțiuni oncologice (9).
Investigația de elecție este prin RMN pe toate segmentele
coloanei vertebrale. Acesta evaluează gradul de infiltrare al
vertebrei, compresiunea elementelor neurale, precum și modificările structurale (de exemplu, tasarea sau bombarea zidului
posterior al vertebrei) (8).
Durerea cauzată de metastazele vertebrale se controlează neurochirurgical prin stabilizarea elementelor structurale
afectate. Aceasta se face prin vertebroplastie, decompresie și
fixare (9).
Dacă zidul posterior al vertebrei este intact, se poate efectua o vertebroplastie percutană transpediculară cu scopul
stabilizării corpului vertebral și reducerii durerilor. În timpul acestei proceduri se poate lua și o biopsie (dacă originea
leziunilor este necunoscută). La aceasta se adaugă purtarea
unui corset lombar și trimiterea pacientului către un serviciu
de radioterapie (8).
Dacă zidul posterior al vertebrei este distrus și există o
compresiune a elementelor nervoase se recomandă, la acest
nivel, decompresie și fixare cu implanturi transpediculare, în
scopul ameliorării durerii. Ulterior pacientul este de asemenea mobilizat cu corset lombar și trimis către un serviciu de
radioterapie (8). n
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Figura 9. Metastaze vertebrale la multiple niveluri cu compresiune
medulară
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D

urerea lombară este una din cele mai frecvente forme
de simptomatologie musculoscheletală și totodată una
dintre principalele cauze de prezentare la medic, fie că
pacientul alege să se prezinte inițial la medicul de familie, la
medicul specialist sau la camera de gardă (1-5).
Este binecunoscut faptul că majoritatea indivizilor vor dezvolta în cursul vieții durere lombară și se estimează o prevalență anuală a durerii lombare între 22% și 65%, aceasta fiind
în continuă creștere, în paralel cu îmbătrânirea populației (6)
Factorii de risc incriminați în apariția durerii lombare, precum
și în cronicizarea acesteia, sunt sexul feminin, vârsta >45 de
ani, factorii demografici (o incidență mai crescută în Europa
de Vest) (7), factorii psihologici și tulburările psihiatrice (8-10),
obezitatea, fumatul (11), comorbiditățile asociate (12), asocierea
radiculopatiei, expunerea profesională (13-14), traumatismele
locale, modificările structurale ale coloanei lombare (8,15-17),
statusul socio-economic (18).
Evoluția acestui simptom poate fi acută/subacută, cu remisie spontană sau sub tratament medicamentos, intermitentă
sau cronică, atunci când persistă mai mult de 3 luni. Lombalgia
cronică reprezintă o cauză majoră de dizabilitate asociată cu
o reducere a calității vieții și o creștere a costurilor la nivel
socioeconomic (2,6,7,19) Studiile din țările europene calculează un cost total asociat lombalgiei de 0,1-2% din produsul
intern brut (20-21). Costurile asociate cu durerea lombară în
țările cu venituri mici și medii sunt în mare parte necunoscute. Costurile asociate cu reducerea productivității sunt cel
mai probabil substanțiale (22), având în vedere că prevalența
generală este apreciată la aproximativ 52% dintre angajați în

țările cu venituri mici și medii (23-24). Se consideră că peste
80% din costurile totale asociate durerii lombare sunt urmarea
costurilor indirecte determinate de reducerea productivității și
de cheltuielile pentru persoanele cu dizabilități (25-26).
Procedurile și intervențiile minim invazive efectuate pe zona
lombară în cadrul serviciului de Terapia Durerii au ca scop, în
majoritatea cazurilor, atenuarea durerii cronice >50% sau remisia
durerii acute și subacute, prevenind astfel cronicizarea acestui
simptom și, de multe ori, operațiile invazive cu rezultate limitate.
La baza Terapiei durerii intervenționale stă diagnosticul etiologic – identificarea sursei durerii. Durerea lombară poate avea
ca sursă o multitudine de structuri anatomice și se poate asocia cu
alte simptome neurologice, motiv pentru care stabilirea unui diagnostic etiologic poate deveni o provocare pentru specialist. Din
acest motiv, în evaluarea pacientului cu lombalgie sunt necesare
buna cunoaștere a anatomiei și patologiei sistemelor neurologic
și musculoscheletal; buna cunoaștere a variației populaționale pe
sexe și grupe de vârstă a patologiilor lombare, o anamneză cât
mai amănunțită, o evaluare clinică și paraclinică personalizată
per pacient, în funcție de comorbiditățile asociate, și identificarea așa numitelor „red flags” – debut sub 20 sau peste 55 de ani,
traumatism, evoluție constant progresivă, antecedente neoplazice,
tratament cronic cu corticosteroid, abuz de droguri, imunosupresie, pierdere ponderală, deformări structurale ale coloanei, febra,
infecțiile, afectarea neurologică/tulburări sfincteriene (27).
Durerea lombară cu/fără iradiere poate avea ca sursă patologia discală (protruzie, hernie, fisură anulară), articulară (artroza
zigoapofizară, patologie sacroiliacă, sindrom Bertolotti), osoasă
(tasare/fractură, tumori, inflamația platoului vertebral), musculară
TREAPTA 4
Blocuri anestezice
Infiltrații epidurale

Durere acută
Episod de acutizare al durerii cronice
Durere cronică necontrolată

Pompă PCA
Proceduri neurolitice

TREAPTA 3

Neurostimulator medular

Opioide puternice
Metadonă

TREAPTA 2
Opioide slabe

TREAPTA 1
Analgezice
non-opioide
AINS

Figura 1. Varianta modificată a Scalei de durere (analgezie) WHO/OMS (1986)
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(contracturi, atrofie, puncte trigger, procese expansive), tulburările de statică vertebrală și de aliniament vertebral (scolioză,
reducerea/accentuarea lordozei, listezis), precum și patologia
canalului spinal, în general prin componentă mixtă (stenoză, fibroză postlaminectomie, tumori). După stabilirea diagnosticului
etiologic, următorul pas este de a decide conduita terapeutică,
personalizată pentru fiecare pacient în parte, ținând cont și de
preferința pacientului, însă cu respectarea algoritmului de „stepup” al scalei de durere (analgezie) OMS modificate (Figura 1).
Pacienții eligibili pentru proceduri sau intervenții minim
invazive sunt cei cu simptomatologie cel puțin moderată ca intensitate, nonresponsivă la tratament conservator (medicamentos
antialgic + recuperare medicală) cu durată de minimum 14 zile.
Tipul de procedură este ales în baza diagnosticului etiologic.
Principalele tipuri de proceduri efectuate pe zona lombară pentru
controlul simptomelor algice și/sau neurologice asociate modificărilor degenerative sunt infiltrația epidurală intraforaminală și
caudală, infiltrația intraarticulară sacroiliacă, blocul anestezic și
ablația de ram median posterior sau intervențiile minim invazive
cu abord percutan ca discectomia, decompresia interlaminară și
foraminoplastia endoscopică, precum și nucleoplastia.
Contraindicația totală pentru aceste proceduri este tulburarea de coagulare sau alergia la substanțele utilizate.
Contraindicațiile relative sunt infecțiile spinale, stenoza severă de canal spinal și afectarea motorie (28,29). Complicațiile
potențiale asociate procedurilor sus enumerate sunt leziunile
neurologice și ale durei mater, infecțiile locale, durerea postprocedură, hemoragia, injectarea intravasculară, reacțiile alergice, reacția vasovagală (30).
Procedurile sunt efectuate în condiții de asepsie, folosind
mănuși, instrumente și soluții sterile, pe o zonă curățată în
prealabil cu alcool și betadină. Pacientul este monitorizat (TA,
AV, SpO2) și în unele cazuri analgosedat. Abordul zonei de
tratat se efectuează sub ghidaj imagistic, folosind aparatul de
fluoroscopie C-arm, tomografia computerizată sau ultrasonografia. Agenții farmacologici utilizați local sunt corticosteroizii, soluțiile anestezice (lidocaină, ropivacaină), antibioticele,
substanțele de contrast (fluoroscopică, albastru de metilen).
Agenții chimici și termici sunt folosiți cu scop litic.

Infiltrația caudală ghidată fluoroscopic și ecografic

Infiltrația caudală epidurală cu corticosteroizi este o tehnică dovedită utilă pentru ameliorarea durerii lombosciatice
sau altor radiculopatii sacrale (31). Principalul scop al acestei
proceduri este de a acoperi nervii sacrali prin livrare de medicație, prin plasarea unui cateter în partea anterioară a canalului
epidural, cu confirmarea fluoroscopică cu contrast, pentru a
evita infiltrarea subarahnoidiană sau intravasculară (32).
Indicații: se practică atât pentru anestezie în chirurgie pelvină, cât și pentru durere lombosciatică, diferențiere prin blocada neurală a sindroamelor algice sacrale, radiculita non specifică, în puncție unică sau infuzie continuă pe cateter (32-34).
Pentru tehnica sub ghidaj fluoroscopic se palpează vârful
coccisului în spațiul superior intergluteal, palpând în stânga
și dreapta circa 1-2 cm pentru a descoperi cornurile sacrale.
Locul puncției trebuie să fie întotdeauna dedesubtul lui S2S3. Se procedează la efectuarea anesteziei locale lăsând acul
pe loc pentru verificare poziției prin control Rx în incidență
laterală. Hiatusul sacral poate fi identificat la finalul lamei S4
în incidența laterală (32).

Locul puncției este median sau lateral (32,33,35) Se reorientează cu control radiologic în incidența anteroposterioară și
lateral într-o direcție cranială. Se avansează milimetric acul
în canalul sacral (32,33) Poziția este confirmată prin injectare
substanță de contrast 1 ml. Se inserează cateterul peridural
menținând acul pe loc orientat cranial. După reconfirmarea
răspândirii a 2-5 ml substanță de contrast, se injectează medicația dorită și se fixează cateterul la piele (32-35) (Figura 2).

Figura 2. Infiltrație caudală sub ghidaj fluoroscopic. Imagine în
incidență laterală cu încărcarea contrastului epidural. (Fotografie
preluată din arhiva proprie CDT Provita)

Tehnica prin ghidare ecografică: sterilă,
cu ac STIMUPLEX 21G

Ghidarea ecografică este de mult timp cunoscută ca o
tehnică ce minimizează leziunile, scade riscul de injectare
intravasculară și de leziune nervoasă (35), rămânând la fel
de eficace ca și fluoroscopia (36,37). Se utilizează o sondă
curvilineară 8-10 MHz plasată la nivelul cornurilor sacrate
în plan transvers; se introduce ghidul „out of plane” între cele
două cornua. Ulterior, sonda se poziționează în plan sagital,
având ca repere anatomice canalul sacral, și mai avansăm încet
„in plane” câțiva milimetri în canal. Se aspiră și se injectează
soluția (35-37).

Blocul de fațete/ram median

Durerea articulară este definită ca o durere ce apare de la
nivelul oricărei structuri articulare, incluzând capsula fibroasă,
membrana sinovială, cartilajul hialin sau os (38-40). Cel mai
adesea este rezultatul microtraumei repetate și al stresului
cumulativ.
Scopul blocului diagnostic este de a confirma sursa durerii.
Blocul de ram median/fațete se efectuează pentru confirmarea originii fațetare a lombalgiei subacute sau cronice (30).
Reprezintă o tehnică sterilă, ghidată fluoroscopic sub incidență
anteroposterioară (AP) și oblică, folosind ac spinal de 21G.
Pentru blocul fațetar, ținta este capsula fibroasă articulară,
unde trebuie plasată medicația. Se aliniază platourile vertebrale
și se oblicizează C-arm pe partea ipsilaterală pentru evidențierea articulației, vizând treimea inferioară a procesului articular.
||
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Se aspiră și se injectează anestezicul. Nu se va injecta mai mult
de 0,5 ml substanță, pentru a preveni ruptura capsulară! Se
poate verifica poziția în incidența AP și lateral, pentru a nu fi
prea anterior (30,41-43)
Blocul de ram median folosește aceleași incidențe; astfel încât, după alinierea platourilor și oblicizare ipsilaterală a
C-arm, se introduce acul coaxial, cu orientarea vârfului acului
către joncțiunea dintre procesul articular superior și procesul
transvers. Se avansează până când vârful acului atinge osul;
se aspiră și se injectează 0,5 ml ropivacaină. Se consideră bloc
diagnostic pozitiv dacă durerea este atenuată cu cel puțin 50%.

Infiltrația articulației sacroiliace

Durerea asociată articulației sacroiliace este definită de
International Association for the Study of Pain (IASP) ca durerea localizată în regiunea articulației sacroiliace, reproductibilă
prin teste de stres și de provocare durere și ameliorată prin
infiltrarea selectivă a acesteia (44).
Ținta infiltrației este treimea inferioară a joncțiunii dintre
fațetele articulare ale sacrum și ilium. Se puncționează la 1 cm
de marginea caudală a articulației. Se verifică profunzimea în
incidența laterală. Se injectează 1-2 ml de anestezic local cu 1
ml de corticosteroid non particulat (45) (Figura 3).

Ținta este spațiul dintre pediculii vertebrelor adiacente,
unde ganglionul dorsal (DRG, dorsal root ganglia) se află de
obicei în partea caudală a foramenului, iar artera radiculară
este în porțiunea cefalică – „safe triangle” (51-53).
În „safe triangle” se procedează la obținerea imaginii anatomice portretizate în literatura de specialitate ca „scotty dog”
(Figura 4): se oblicizează până când procesele spinoase se proiectează pe fațetele contralaterale, apoi se aliniază platourile
vertebrale adiacente aplecând cefalic C-arm în incidența anteroposterioară sau oblică (51-53). Se puncționează pielea la 2 cm
lateral și 2 cm inferior de marginea latero-inferioară a procesului
transvers în incidența AP. Se avansează în incidență oblică ipsilateral, cu verificare a profunzimii în incidența profil și alinierii
cu linia medio-pediculară în antero-posterior, țintind spre gâtul
„scotty dog” (51-52,54). În incidența AP sau lateral se injectează
substanța de contrast (52,54). După confirmare se poate proceda
la injectarea medicației dorite (1 ml Betametazonă și 0,5-1 ml
xilină 1% sau ropivacaină 1%) (Figura 5,6).

Figura 4. Imaginea „scotty dog” proiectată peste imaginea radiologică
a coloanei lombare din incidență oblică și structurile anatomice
corespondente
Figura 3. Infiltrație articulație sacroiliacă dreaptă sub ghidaj fluoroscopic.
Imagine în incidență oblică contralaterală cu încărcarea contrastului
intraarticular. (Fotografie preluată din arhiva proprie CDT Provita)

Tehnica ghidată ecografic, de asemenea sterilă, folosește
ac STIMUPLEX 21G. Sonda curvilineară 8-10 MHz se orientează transvers la nivelul hiatusului sacrat, unde se identifică cornurile sacrale; lateral se identifică marginea laterală
a osului sacrat; cranial se identifică ilium în plan transvers.
Porțiunea hipoechoică reprezintă articulația sacroiliacă, la 3,55 cm adâncime. Se puncționează „in plane” cu vizualizare
directă a vârfului acului; se aspiră de control și se injectează
medicație (46).

Infiltrația epidurală transforaminală cu
corticosteroizi

Această procedură presupune livrarea de steroizi, cu sau
fără utilizarea anestezicelor locale, în proximitatea rădăcinii
nervoase inflamate, pentru atenuarea durerii radiculare, sub
control radiologic (47-48). Există beneficii pe termen scurt, la
3 săptămâni, și mediu, până la 6 luni, cu îmbunătățirea scorului
Oswestry Disability Index (ODI) (49-50) în durerea cronică
lombară radiculară (47-50).
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Figura 5. Infiltrație epidurală transforaminală L5-S1 dreapta. Imagine
în incidență antero-posterioară (stânga) cu încărcarea contrastului
și neurogramă L5; imagine în incidență oblică ipsilaterală (dreapta).
(Fotografie preluată din arhiva proprie CDT Provita)

Ablația ramului median al rădăcinii posterioare

Ablația prin radiofrecvență are ca principiu transformarea
energiei electrice în energie termică; această tehnică utilizează
o canulă conectată la un generator. Se creează la vârful acului
o temperatură relativ ridicată (80-90°C), pe un câmp de câțiva
milimetri, capabilă să producă leziuni la nivelul structurii unde
este poziționat vârful acului.
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să contureze procesul articular superior. Se confirmă poziționarea
corectă în incidență laterală apoi se stimulează senzitiv (concordant la <0,5 V) și motor la 2 Hz pentru a exclude o poziționare
inadecvată sau un contact cu rădăcina nervoasă. După confirmarea
poziționării optime a canulei, se administrează anestezic local și
se inițiază protocolul de ablație la o temperatură >60°C (57). Se
repetă procedura pentru fiecare nivel vizat (Figura 7,8).

Nucleoplastia percutană
Figura 6. Infiltrație epidurală transforaminală S1 stânga. Imagine
în incidență antero-posterioară (stânga) și laterală (dreapta) cu
încărcarea contrastului epidural și neurogramă S1. (Fotografie
preluată din arhiva proprie CDT Provita)

Figura 7. Ablație ram median L3-4 stânga sub ghidaj fluoroscopic.
Imagine în incidență laterală (stânga) și oblică ipsilateral. (Fotografie
preluată din arhiva proprie CDT Provita)

Figura 8. Ablație ram median L3-4 stânga sub ghidaj fluoroscopic.
Imagine în incidență antero-posterioară. (Fotografie preluată din
arhiva proprie CDT Provita)

Ablația prin radiofrecvență a inervației senzitive a fațetelor
lombare reprezintă tratamentul de elecție al durerii lombare de
origine articulară. Este o intervenție superioară celorlalte tipuri
de proceduri neurolitice prin rezultatele terapeutice pozitive și
reproductibilitate (55-56).
Acest tip de procedură este recomandat pacienților cu durere lombară de etiologie fațetară confirmată prin bloc anestezic
pozitiv, care nu beneficiază de ameliorare satisfăcătoare la metodele conservatoare de tratament (medicamentos și recuperare
medicală) și care interferă cu activitatea zilnică a pacientului,
afectându-i funcționalitatea și calitatea vieții.
Tehnică aseptică, efectuată sub ghidaj radiologic. Abordul și
reperele anatomice sunt identice cu cele pentru blocul anestezic de
ram median. Sub anestezie locală cu xilină 1% 5 ml se introduce
canula de ablație în contact cu procesul transvers și cât mai aproape
de procesul articular superior; se înaintează cranial astfel încât
vârful acului, orientat medial, să alunece pe procesul transvers și

Durerea lombară de origine discală sau sindromul discogen
dispune de soluții terapeutice limitate. Atunci când nu răspunde
favorabil la tratament conservator (medicamentos, infiltrații cu
corticosteroid, recuperare medicală), durerea discogenă poate fi
tratată prin nucleoplastie percutană, sub ghidaj fluoroscopic, folosind factorul termic și mecanic (58). De-a lungul timpului au fost
dezvoltate mai multe tehnici de decompresie intradiscală minim
invazivă prin abord percutan, dintre care amintim: nucleotomia
(extracție mecanică a unui fragment de nucleu pulpos), decompresie discală cu laser, hidrodiscectomia, terapia electrotermică
intradiscală (IDET). Cea mai de actualitate și mai frecvent utilizată este tehnica Disc FX, ce presupune o intervenție combinată
de nucleotomie și ablație termică. Aceste tehnici minim invazive
au apărut ca o alternativă noninferioară intervenției chirurgicale de fuziune vertebrală, asociată cu multe complicații intra- și
postoperatorii, cu o perioadă lungă de recuperare, precum și cu
rezultate limitate în ceea ce privește controlul durerii (59-64).
Nucleoplastia are la bază aplicarea factorului termic și/
sau mecanic la nivelul discului degenerat, având ca rezultate
distrucția terminațiilor nervoase și astfel blocarea transmiterii
durerii, contracția fibrelor de colagen din peretele discal și
reducerea consecutivă a microrupturilor de la acest nivel; de
asemenea, reduce/modulează răspunsul inflamator local și
stimulează producția de colagen (58,65-68). Diagnosticul de
durere discogenă poate fi confirmat în prealabil prin discografia provocată, ce presupune injectarea în disc a substanței de
contrast fluoroscopice sub ghidaj radiologic, cu declanșarea
simptomatologiei algice similare cu cea a pacientului.
Tehnica IDET este mai rar folosită la momentul actual.
Reprezintă o procedură sterilă, efectuată cu ghidaj fluoroscopic,
sub sedare ușoară. Fereastra de abord este situată lateral și pe
imaginea fluoroscopică are forma unui triunghi delimitat medial
de procesul articular superior, inferior de platoul vertebral superior al vertebrei inferioare, iar supero-lateral de rădăcina spinală
emergentă. La acest nivel se efectuează anestezie locală și se
practică incizie subcentimetrică la tegument. Se introduce un ac
de 17 G, avansat lent până la nivelul peretelui discului, confirmat
din AP. Apoi, sub fluoroscopie de profil, se avansează acul până
în nucleul pulpos. Ulterior se introduce cateterul sub monitorizare
fluoroscopică de profil; capătul de ablație se poziționează de-a
lungul peretelui posterior anular, cu confirmare din AP. După
poziționare adecvată se inițiază protocolul de ablație, ce constă
într-o creștere progresivă a temperaturii cateterului până la 90°C
pentru 4-6 minute (68-70).
Sistemul Disc FX folosește aceleași condiții de analgosedare,
asepsie, precum și aceeași tehnică de abord. Abordul de lucru, pe
o canulă mai largă, permite, pe lângă procedura de ablație a terminațiilor nervoase și a fibrelor inelului fibros, o excizie parțială
a nucleului pulpos. În cadrul acestei tehnici se poate utiliza suplimentar endoscopul în caz de necesitate a extensiei tratamentului,
evitând astfel o intervenție deschisă (71-72) (Figura 9).
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Este de actualitate și abordul percutan al metastazelor vertebrale
pentru rezecția paliativă și decompresie (96,97).
Există două tipuri de aborduri în DEP: transforaminal (cu
variantele sale „inside-out” si „outside-in”) și interlaminar.
Unii chirurgi preferă folosirea abordului postero-lateral, variație a tehnicii „outside-in” transforaminale (98).
Abordul transforaminal este folosit pentru abordul discului intervertebral fără a sacrifica musculatura paravertebrală
și procesele articulare. Acesta se pretează herniilor de disc
intracanalare și foraminale în timp ce abordul posterolateral
este folosit mai cu seamă pentru cele extraforaminale. Abordul
interlaminar este folosit în stenoza de canal vertebral cu impingement posterior, hernia de disc la nivel L5-S1 care implică
anumite provocări (creste iliace înalte la unii pacienți, spațiu
intertransvers mic și foramen îngust).
Figura 9. Nucleoplastie Disc FX. A: Nucleotomie mecanică în incidență
laterală. B: Nucleotomie mecanică în incidență antero-posterioară.
C. Ablație cu radiofrecvență în incidență laterală. C: Ablație cu
radiofrecvență în incidență antero-posterioară. (Fotografii preluate din
arhiva proprie CDT Provita)

Pacientul este externat în aceeași zi, la 1-2 h postintervenție, cu recomandarea de a evita efortul intens și șezutul
prelungit în următoarele săptămâni și de a începe tratamentul
de recuperare medicală sub îndrumarea unui kinetoterapeut.
Datele publicate în literatura de specialitate au evidențiat o
îmbunătățire algo-funcțională, precum și o reducere a dozelor
de medicamente antialgice la pacienții care au beneficiat de
intervenția de nucleoplastie percutană (69,70,73-77).

Abordul interlaminar

Calea de pătrundere în canalul spinal prin acest abord poartă numele de „fereastră interlaminară”. Aceasta este delimitată
superior de marginea inferioară a laminei vertebrei craniale,
lateral de fațetele articulare și pars interarticularis a vertebrei
caudale, inferior de marginea superioară a laminei vertebrei
caudale și medial de procesul spinos.
Anatomia ferestrei interlaminare variază în funcție de nivelul vertebral, înălțimea ferestrei fiind mai mică pe măsură
ce nivelul este mai inferior, iar lățimea mai mare, excepție
făcând nivelul L5-S1, care are înălțimea și lățimea cele mai
mari (Figura 10).

Discectomia endoscopică percutană

În patologia spinală, indicațiile pentru discectomia endoscopică percutană (DEP) au cunoscut gradat o pondere tot
mai mare, ajungând din acest punct de vedere să coincidă cu
cele pentru chirurgia „deschisă”. Criteriile pentru chirurgia endoscopică includ: deficitul motor progresiv, sindromul de coadă
de cal, claudicația neurogenă și durerea radiculară refractară
la tratament conservator. Singurele limitări ale acestui tip de
chirurgie sunt fereastra de dimensiuni mici și curba abruptă
de învățare (78-87). North American Spine Society consideră
tehnicile endoscopice ca fiind non-inferioare chirurgiei deschise. Totodată, Asociația consideră că există în continuare
nevoie de dovezi pentru ca endoscopia spinală să poată deveni
tratamentul standard (88).
Ca tehnică, endoscopia spinală cunoaște abordurile transforaminal și interlaminar. Endoscopia spinală percutană transforaminală (ESPT) poate fi folosită în tratamentul herniilor
de disc indiferent de localizarea herniei, stenozei foraminale
sau de reces și a chisturilor zigoapofizare. Endoscopia spinală
percutană interlaminară (ESPI) este utilizată în stenozele de
canal vertebral lombar, de reces lateral și pentru discectomia la
nivel L5-S1 în cazul pacienților cu creste iliace înalte (89-95).
DEP are o singură contraindicație absolută – coagulopatia.
Multe dintre contraindicațiile de până acum au cunoscut o „relativizare”, în sensul în care experiența operatorului putea pune
probleme în cazul unor afecțiuni avansate: deficitul motor, stenoza severă de canal lombar cu spondilolistezis, spondilodiscită și
alte infecții severe ale coloanei sau hernia de disc laterală (28,29).
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Figura 10. A, B. Anatomia ferestrei interlaminare dupa Fluoro-Flip.
(A Quick Reference Guide to Spinal and Peripheral Pain Procedures –
Lumbar Spine, Hips and Lower Extremities. https://doi.org/10.5005/
jp/books/14223_7. Jaypee Brothers Medical Publishers (P) Ltd.
2018/01/01. E Garza III Rudy, Eckmann Maxim S, Xu Rachel Yinfei)

În abordul interlaminar pacientul se poziționează în decubit
ventral pe un cadru convex pentru a minimiza lordoza și a deschide fereastra interlaminară. Ulterior se face reperajul nivelului
de abordat cu C-arm. Pentru o mai bună vizualizare a elementelor anatomice se poate face discografie prin injectarea intradiscal
de 1 ml substanță de contrast și 2 ml albastru de metilen.
Se face anestezie locală cu ropivacaină și xilină la piele,
fascie musculară, lamină vertebrală. După instalarea anesteziei
locale, la 2 cm de linia mediană se practică o incizie longitudinală de 5 mm la piele, după care se dilată traiectul prin care
va fi introdusă canula endoscopului (99,100).
Abordul ligamentului galben (flavum): ligamentul galben
este bariera ce trebuie depășită pentru a găsi sacul dural. Pentru
aceasta trebuie realizată o flavectomie/flavotomie. Aceasta
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se poate face fie prin folosirea unei pense ciupitoare în cazul
flavectomiei, fie prin dilatare secvențială pe ghid subțire în
cazul flavotomiei (101,102).

După fragmentectomie, se poate practica coagularea prin
radiofrecvență a discului rămas pentru nucleoplastie. Studiile
arată un scor VAS și o rată de recidivă mai scăzută pentru
pacienții care au beneficiat de această procedură (108-109).
Prezența de fragmente reziduale este des întâlnită.
Chirurgul trebuie să rezece fragmentul de disc prin traseul
acestuia de migrare. Prin mărirea laminotomiei cranial sau
caudal se poate simplifica rezecția fragmentului în cazul herniilor migrate, iar pentru herniile foraminale se poate practica
fațetectomia medială. La sfârșitul intervenției, rădăcina nervoasă ar trebui sa fie liberă și pulsatilă cu frecvența cardiacă
și respiratorie (103).

Abordul transforaminal

Figura 11. Localizarea herniei de convexitate („shoulder”) (A) și
a herniei axilare (B). (L5P=pediculul rădăcinii L5. L5R=rădăcina
nervoasă L5, S1R=rădăcina nervoasă S1. După Arslan, Mehmet
& Comert, Ayhan & Acar, Halil & Ozdemir, Mevci & Elhan, Alaittin
& Tekdemir, İbrahim & Tubbs, R. Shane & Attar, Ayhan & Uğur,
Hasan (2011). Neurovascular structures adjacent to the lumbar
intervertebral discs: An anatomical study of their morphometry and
relationships: Laboratory investigation. Journal of neurosurgery.
Spine. 14. 630-8. 10.3171/2010.11. SPINE09149)

Abordul discului intervertebral: în ESPI sunt disponibile
două posibilități de abord al herniei discale în funcție de localizarea acesteia, abordul de convexitate, când hernia comprimă
rădăcina nervoasă în partea sa convexă, și abordul axilar, când
hernia se află în axila rădăcinii traversante. Pentru aceasta
poate fi necesară retracția rădăcinii și a sacului dural (103).
Pentru herniile de convexitate, ligamentul galben trebuie
rezecat către cranial și lateral. După expunerea rădăcinii și a
discului intervertebral, rădăcina este retractată către medial
folosind un disector Penfield sau teaca de lucru, identificându-se astfel hernia discală.
Pentru hernia axilară, ligamentul galben se rezecă spre caudal și medial. În general, zona axilei este înconjurată de grăsime
epidurală, ce se poate observa imediat după rezecția ligamentului.
După înlăturarea țesutului adipos și disecția cu disectorul Penfield
se poate observa direct hernia sau ruptura anulară (104) (Figura 11).
Folosirea tehnicii corecte în ablația herniei de disc este
esențială pentru îmbunătățirea simptomatică și prevenirea recidivei herniare. Două puncte majore sunt importante în această
ecuație: agresivitatea discectomiei și tehnica de management
a defectelor anulare.
Discectomia agresivă, cu extragere de mult material discal
cu scopul de a reduce riscul de recidivă, s-a dovedit a avea
urmări mai grave în ceea ce privește degenerarea și durerea
postoperatorie (105). De asemenea, chiuretajul discului poate
determina lezarea platourilor vertebrale cu reducerea în înălțime a discului, fapt ce are consecințe ca instabilitatea vertebrală,
spondiloza, ce pot cauza dureri lombare (106).
Mărimea anulotomiei a fost corelată cu riscul de recidivă,
pacienții cu defecte anulare >6 mm având rata de recidivă mai
mare decât pacienții cu anulotomii <6 mm (107).

ESPT se bazează pe înțelegerea în 3D a Triunghiului lui
Kambin (Figura 4). Acesta se prezintă însă dintr-o perspectivă 2D, lucru care face înțelegerea lui mai dificilă. În această
reprezentare, granițele Triunghiului sunt: platoul vertebral
al vertebrei inferioare (baza Triunghiului), fațeta articulară superioară (înălțimea Triunghiului) și rădăcina nervoasă
(ipotenuza Triunghiului). Acest Triunghi, denumit și „safety
zone”, întrucât este lipsit de structuri critice, poate fi folosit
pentru o varietate de proceduri în patologia spinală toracală
și lombară (110) (Figura 12) (103).

Figura 12. Triunghiul lui Kambin (zona hașurată) la nivel L4-L5 (103)

În abordul transforaminal, fie „inside-out”, fie „outside-in”,
pacienții sunt plasați în decubit ventral, pe un cadru curb care să
deschidă fereastra interlaminară. Alți chirurgi preferă plasarea
pacientului în decubit lateral, cu partea simptomatică superior.
Poziționarea canulei diferă între abordurile „inside-out” și
„outside-in”. În abordul „inside-out”, vârful canulei ajunge în
partea anterioară a spațiului discal. Sub ghidaj Rx cu C-arm,
se marchează linia mediană, creasta iliacă, marginea de jos a
coastei XII din incidență antero-posterioară și de asemenea
spațiul discal cu o linie transversală (AP). În incidența laterală
se trage o linie paralelă cu spațiul discal între cele două platouri
vertebrale (111).
Joncțiunea dintre liniile discale trasate în AP și lateral va
fi punctul de intrare. Înainte de anestezia locală și incizie se
palpează marginea laterală a musculaturii paravertebrale și
se evită intrarea lateral de aceasta, pentru a nu leza viscerele
abdominale. Punctul de intrare este cu atât mai lateralizat cu
cât nivelul de abordat este mai inferior.
||
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Sub ghidaj Rx se introduce un ac spinal de 18 G în spațiul
discal. Vârful acului trebuie să ajungă în jumătatea inferioară
a foramenului și lângă marginea posterioară a vertebrei, din
incidență laterală, când acul ajunge la linia pediculară medială în incidență AP. Singura structură ce va separa canula
de spațiul epidural este anulusul posterior, a cărui patologie
degenerativă este deseori dureroasă.
Tehnica „inside-out” se pretează tratamentului rupturilor
discale, protruziilor și a patologiilor localizate în foramen și
canalul vertebral. Însă în cazul patologiilor discale minore,
mai ales când patologia nu este localizată în interiorul spațiului
discal, se pot cauza leziuni discale extinse ce nu justifică acest
tip de intervenție (111).
În tehnica „outside-in” vârful canulei trebuie să se localizeze posterolateral față de sacul dural, în neuroforamen, nu
în disc (Figura 5). Dacă este nevoie, sistemul de lucru poate
fi poziționat în așa fel încât vârful canulei să ajungă în foramen sau în canalul spinal. Tehnica se pretează foarte bine
tratamentului herniei de disc foraminale și extraforaminale.
Această tehnică poate necesita și frezarea fațetei articulare
pentru herniile localizate mai central, fapt ce implică un risc
de lezare a structurilor nervoase (112) (Figura 13).

Figura 13. Vedere sagitală și AP pe manechin ce evidențiază plasarea
canulei în tehnica inside out (1) și outside-in (2). (Fotografie preluată
din arhiva proprie CDT Provita)

Abordul discului intervertebral: pentru o mai bună vizualizare a elementelor anatomice se poate face discografie prin
injectarea intradiscal de 1 ml substanță de contrast si 2 ml
albastru de metilen.
Poziționarea canulei determină ceea ce poate chirurgul
vedea, evalua și trata endoscopic. Factorii cauzatori vizualizabili pot fi: discita, inflamația nervului, cicatricea vasculară,
hipertrofia articulară, hipertrofia de flavum, capsula hipertrofică, osteofite, impingement ligamentar, nervi furcali, chiste
sinoviale (113-114) (Figura 14).

În tehnica „outside-in” poate fi vizualizat și recesul lateral
unde se găsește și rădăcina traversantă. În acest stadiu este posibilă împingerea canulei în spațiul intervertebral, ca în cazul
tehnicii „inside-out”, și vizualizarea întregului sac dural de la
un reces la altul. Acest hibrid între cele două tehnici îi oferă
chirurgului posibilitatea de a evalua complet posibilele cauze
ale durerii în regiunea abordată (113).

Concluzii

Durerea lombară este una dintre cele mai frecvente forme
de simptomatologie musculoscheletală și totodată una dintre
principalele cauze de prezentare la medic. Lombalgia cronică
reprezintă o problemă majoră de sănătate publică, fiind asociată cu un număr mare de cazuri de dizabilitate, asociată cu o
reducere a calității vieții și cu costuri substanțiale, determinate
indirect de reducerea productivității și de cheltuielile pentru
persoanele cu dizabilități.
Terapia durerii intervențională reprezintă o punte de legătură între tratamentul conservator și cel chirurgical al durerii
lombare, care contribuie considerabil la ameliorarea/remisia
acestui simptom și de multe ori previne cronicizarea sau intervenții majore chirurgicale cu rezultate limitate. Decizia terapeutică este luată în echipă, în baza unui diagnostic etiologic,
bazat pe anamneză, examen clinic, investigații paraclinice și
uneori blocuri anestezice. Pentru fiecare posibilă patologie
lombară există cel puțin o soluție terapeutică. Așadar, procedurile și intervențiile efectuate în cadrul Terapiei Durerii au
o dublă componentă – diagnostică, ajutând la identificarea
sursei durerii, și terapeutică, aducând o contribuție majoră în
managementul cât mai puțin invaziv al durerii lombare. n
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D

urerea este acea „experiență senzorială și emoțională
dezagreabilă, dată de o leziune tisulară veritabilă sau
potențială sau de o descriere în termenii ce se referă la
o asemenea leziune” (conform Asociației Internaționale pentru
Studiul Durerii). Durerea care persistă mai mult de trei luni
reprezintă durerea cronică (1).
Durerea cronică poate îmbrăca multe forme, însă de cele mai
multe ori se poate clasifica în două categorii: durere cronică cu
o cauză identificată (modificări structurale) și durere cronică
cu o cauză neidentificată (caz în care durerea poate persista
și după vindecarea țesuturilor, astfel că nu poate fi identificat
niciun motiv al acesteia, numită și durere cronică benignă). Pot
fi identificate situații în care sistemul nervos periferic trimite
semnale către sistemul central, potrivit cărora există leziuni
periferice, chiar dacă acestea nu există. Apare astfel o eroare
de transmisie ce determină apariția durerii fără o cauză reală.
Ce determină durerea să devină cronică? Potrivit specialiștilor în domeniul terapiei durerii, există o serie de factori
de risc, în special de ordin psihoemoțional, care determină
creșterea incidenței durerii cronice (Tabelul 1) (2). De cele
mai multe ori acești pacienți, în încercarea lor de a evita durerea, evită mișcarea, mobilizarea, și astfel apare un sindrom
de decondiționare (scăderea forței, rezistenței, mobilității și
coordonării), care prin el însuși determină dizabilitate și contribuie la întreținerea durerii (3). Această vigilență crescută
din partea unor pacienți în identificarea unor metode noi de a
preveni durerea duce în timp la creșterea nivelului de frustrare,
la apariția anxietății, care în asociere cu un somn deficitar duc
de cele mai multe ori la depresie (Tabelul 1).

Tabelul 1. Afecțiuni psihosociale asociate cu
durerea cronică
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Tulburările de personalitate
Distimia
Anxietatea
Tulburările formei de gândire
Dependența de alcool, droguri
Isteria
Tulburările facticioase
Neîncrederea sau încrederea excesivă în sistemul medical
Istoricul de abuz emoțional, fizic sau psihologic
Traversarea unei perioade cu impact social important (divorț, concediere)
Tulburările somnului
Delirul secundar aportului medicamentos
Obiectivele terapeutice nerealiste
Abandonul
Stresul posttraumatic, recompensele sociale și financiare

Un tratament eficient trebuie să țină cont de trăsăturile de
personalitate și stadiile de coping, alături de diagnosticul evident al afecțiunii mentale (4). Acești factori pot deveni atuuri
sau bariere în managementul de succes al unei dureri cronice.

Managementul durerii lombare cronice presupune o
abordare diferită față de cel al durerii acute, prin faptul că
obiectivele sunt redobândirea funcționalității și diminuarea
la maximum a disconfortului, și nu eradicarea ei (5). Acest
lucru este adesea greu de acceptat pentru pacient, dar uneori
chiar și pentru medic, care renunță cu greu la posibilitatea
unui tratament curativ. Ocazional, pot fi identificate câteva
cauze atipice sau neobișnuite, ce pot fi împărțite în patru categorii: lombosciatalgii obscure demonstrabile; afecțiuni greu
de obiectivat/demonstrat, afecțiuni în afara sferei spinale și
afecțiuni metabolice.

Lombosciatalgii obscure demonstrabile

Sindromul coloanei cifotice este un sindrom rar diagnosticat, frecvent întâlnit în prezența cifozei, care poate interesa
atât joncțiunea cervico-toracală, cât și zona lombo-sacrată.
Obiectiv, presupune înlocuirea țesutului muscular din zona
paravertebrală cu țesut grăsos, nu se dezvoltă un proces de
atrofie a musculaturii paravertebrale per se, ci este posibilă
asocierea cu o miopatie ușoară.
Pacienții prezintă fatigabilitate la realizarea transferurilor,
manifestare funcțională asemănătoare cu cea din stenoza spinală. Imaginile RMN demonstrează prezența țesutului adipos
și ajută la susținerea diagnosticului, iar evaluarea EMG nu
aduce informații suplimentare.
În contextul prezenței adipoase lombo-sacrat, se impune
corecția contracturii secundare la nivel coxo-femural, respectiv
a poziției de flexum de șold prin program de kinetoterapie.
Astfel, sunt ajutați pacienții să meargă cu coloana vertebrală
în extensie, utilizand eficient și musculatura atrofică.
Sindromul mai este semnalat în condiții de camptocormie,
situație în care pacientul cu manifestări psihiatrice (medii/severe) adoptă o poziție în flexie forțată a coloanei vertebrale, cu
dificultate atât în șezut, cât și în decubit. În contextul analizei
etiologice pot fi incluse și: miopatia inflamatorie, miopatia miotonică, distrofia musculară, miopatii metabolice și endocrine,
afecțiuni neurologice de tip boala Parkinson.
Sindromul de compartiment paraspinal – determinat fie de
o activitate fizică foarte intensă, fie de o infiltrație cu lichide
(ex.: un cateter epidural postoperator poziționat greșit). Se manifestă prin durere de intensitate mare, atrofie și mioglobinurie.
După corecție se comportă ca sindromul coloanei cifotice.

Afecțiuni greu de obiectivat/demonstrat/tratat

Tulburarea structurii interne a discului intervertebral – durere la verticalizare și ameliorarea durerii în decubit dorsal. La
examenul RMN se evidențiază un nucleu deshidratat, rupturi
inelare. Pacienții descriu adesea o durere profundă, ca o arsură.
Tratamentul chirurgical reprezintă singura soluție terapeutică,
dacă diagnosticul este confirmat. Există centre care au încercat și
IDET (electro-termo-coagularea), inventatorii acesteia susținând
că factorul termic produce o dilatare a nucleului (nu există încă
studii de follow-up care să susțină acest lucru).
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Hernii de disc care nu au fost vizualizate pe RMN – aproximativ 10% dintre cazuri. Electromiografia, alături de evaluarea
atentă a musculaturii paraspinale, poate evidenția prezența
denervării, caz în care investigații imagistice suplimentare sunt
necesare pentru confirmarea leziunii compresive. Herniile de
disc lombare înalte (L2, L3 și L4) merită o mențiune specială.
În mod normal ele nu determină durere mai jos de genunchi,
testul Lasègue e negativ (Lasègue inversat uneori pozitiv),
forța musculară a flexorilor șoldului este normală, reflexele
sunt în limite normale. În același timp, aproximativ 50% dintre herniile de disc voluminoase lombare înalte, confirmate
chirurgical, sunt absente la interpretarea RMN. Într-adevăr,
cele mai multe sunt hernii laterale, greu decelabile prin RMN.
Segmente spinale cu mobilitate alterată – hipermobilitatea
segmentară a coloanei vertebrale este adesea greu de obiectivat. Nu este o tulburare vizibilă la examinarea radiologică în
flexie și extensie, însă poate fi interpretată ca o hiperlaxitate
articulară. Pacientul se simte confortabil în decubit dorsal,
însă în momentul în care efectuează o suprasolicitare spinală,
prezintă dificultate în menținerea și realizarea aliniamentului
spinal în cadrul anumitor segmente spinale. Acești pacienți
pot prezenta segmente cu mobilitate redusă, iar articulațiile
vecine cu hiperlaxitate compensatorie.
Este extrem de dificil să obținem stabilizarea acestor segmente prin exerciții de stretching. Pentru identificarea acestor
segmente se utilizează două examinări fizice de stretching în
decubit lateral: una pentru mișcarea de rotație și una pentru
flexie-extensie. Apariția durerii la mobilizarea segmentului
afectat reprezintă diagnosticul pozitiv al acestei afecțiuni.
Stretchingul acestui segment reprezintă standardul de aur în
tratamentul acestei afecțiuni.
Dacă, în ciuda tratamentului aplicat corect, durerea nu se
ameliorează, proloterapia reprezintă o alternativă terapeutică. Aceasta presupune injectarea unei substanțe sclerozante
la nivelul ligamentelor și articulațiilor, pentru a determina
producerea de țesut cicatriceal (până în acest moment există
date destul de puține cu privire la eficiența acestei proceduri).
Dezechilibrele musculare – contractura și dezechilibrele
musculare întrețin durerea lombară. Un pattern comun este
inhibarea contracturii lombare prin suprasolicitarea musculaturii toracice inferioare și lombare superioare.
Retracția capsulei șoldului – determină dezechilibre musculare în regiunea gluteală cu răsunet asupra coloanei lombare
și toracice inferioare, din cauza suprasolicitării. Terapia țintită
asupra musculaturii va determina o ameliorare de scurtă durată
a simptomatologiei algice.
Contractura în flexie a șoldului – subunitate a contracturilor în flexie a șoldului însoțite de retracția capsulei șoldului,
care pot întreține durerea lombară.
Disfuncțiile ligamentelor sacrotuberoase – rigiditatea ligamentelor sacrotuberoase, ce limitează mobilitatea articulară.
Persistența acestor disfuncții determină compensator durere
lombară și activarea punctelor trigger lombosacrate. Durerea
lombară în acest caz este resimțită în general unilateral, însa
există și situații mai rare în care este resimțită bilateral. Durerea
iradiază inghinal, interfesier și la nivelul șoldurilor. Ea poate
fi însoțită de parestezii și/sau hipoestezie. Nu există un test
sau o analiză care să poată diagnostica disfuncțiile articulației
sacroiliace, astfel că este nevoie de o combinație de teste clinice
și analize pentru stabilirea diagnosticului.
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N.B.: Dezechilibrele musculoscheletale parțial tratate determină dureri lombare. Durerea poate fi de origine non-spinală (Tabelul 2), musculoscheletală sau secundară afecțiunii
unui organ intraabdominal.

Tabelul 2. Afecțiuni non-spinale
§
§
§
§
§
§
§
§

Disfuncții de cutie toracică
Disfuncții de planșeu pelvin
Colecistită
Reflux gastroesofagian
Boală renală
Anevrism aortic
Afecțiuni psihologice
Afecțiuni sistemice și metabolice: porfiria acută intermitentă; vasculite; tulburare
de coagulare cu sângerare retroperitoneală; miopatii; sindroame paraneoplazice;
tetanos; meningită; cancer metastazat; sarcină; sarcină ectopică; tulburări ale
metabolismului calciului și potasiului; endometrioză

Evaluarea clinico-funcțională

Mulți pacienți cu durere cronică lombară prezintă bariere
fizice, psihologice și/sau sociale care îi împiedica să câștige
independența funcțională. Un tratament corect trebuie să țină
cont de toate aceste componente, iar evaluarea lor poate fi
făcută sub forma testelor clinice, anamnestic și cu ajutorul
chestionarelor (5-8).
Evaluarea psihologică a unui pacient cu durere cronică este
esențială. Depresia, anxietatea și frica reprezintă factori de risc
în evoluția durerii cronice. Există o multitudine de teste ce
evaluează acești parametri, dintre care cele mai utilizate sunt:
Chestionarul Mc Gill (MPQ), conceput ca un autochestionar de raportare al durerii. Acesta utilizează trei mari clase
de cuvinte care descriu calitățile afective și cuvinte evaluative
ce descriu experiența dureroasă. În același timp este un bun
instrument de evaluare a efectelor schemelor de tratament
antalgic aplicat. Pacientul este îndrumat să aleagă cuvintele
care descriu cel mai bine durerea în momentul examinării. În
urma aplicării autochestionarului se obțin: Indexul de gradare
a durerii (IGD), cu un scor senzorial, un scor afectiv, un scor
evaluativ; Numărul de cuvinte alese; Numărul de combinații
alese (9).
Scala vizuală analogă (VAS), ce determină intensitatea
durerii. Cea mai utilizată variantă a VAS constă într-o linie
orizontală sau verticală de 10 cm lungime, având la capete
notațiile: „Fără durere” la nivelul 0, respectiv „Cea mai mare
durere” la nivelul 10 (10).
Chestionarul MPI este un alt instrument de autoraportare,
fiabil și valid, care măsoară impactul durerii asupra vieții unui
individ, asupra calității vieții și asupra activității în general.
Scala de invaliditate a durerilor lombare Quebec – creat
să măsoare gradul de dizabilitate secundar durerii lombare.
Pacienții sunt rugați să cuantifice gradul de dificultate de la
0 (deloc dificil) la 5 (incapabil să realizez) în realizarea a 20
de activități cotidiene, precum verticalizarea, condusul mașinii, căratul a două sacoșe de cumpărături, urcatul unor scări.
Scala Quebec ajută la înțelegerea nivelului de impact al durerii
asupra activităților cotidiene, dar este și un instrument util în
cuantificarea răspunsului la tratament (4).
SF-36 forma scurtă – evaluează starea de sănătate globală a
pacientului în contextul activităților zilnice. Urmărește 8 scale:
funcția fizică, funcția socială, limitarea rolului (de cauză fizică
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și emoțională), sănătatea mentală, energia, durerea somatică,
starea generala de sănătate (5).
Scala Tampa de evaluare a kinesiofobiei – are 17 itemi, este
un chestionar de autoraportare ce are la bază frică de mișcare,
frică de activitate fizică și evitarea fricii. A fost dezvoltată
inițial pentru a face diferența dintre frică și fobie la pacienții
cu dureri musculoscheletale cronice, în special la cei cu dureri
lombare, apoi utilizată pe scală largă pentru diverse regiuni
ale corpului. Chestionarul are patru componente și urmărește
modelul de evitare a fricii, frica de activități legate de muncă,
frica de mișcare și frica de injurie (8).

Semne clinice în durerea neuropată

Deficit senzorial și durere – o componentă esențială a
durerii neuropate este pierderea parțială sau totală a funcției
senzoriale aferente și existența unor modificări paradoxale la
nivelul regiunii dureroase. Există totuși diferențe foarte mari
de la un pacient la altul. Afectarea senzorială poate implica
toți senzorii, însă alterarea tractului spinotalamic (rece, cald,
înțepătură) devine din ce în ce mai des o cerință obligatorie
pentru diagnosticarea unei dureri neuropate.
Alodinie și hiperalgezie – Hiperalgezia (scăderea pragului dureros și exagerarea răspunsurilor la stimulii nocivi) și

Durerea cronică lombară (durata >12 săptămâni)
DA
Evaluarea acurateței testelor diagnostice și a tratamentului urmat
NU
Există cură de tratament?

DA

Se continuă cu diagnosticul
și tratamentul specific

NU
Este o durere de intensitate mare sau dizabilitantă?
NU

DA

Recuperare medicală

Evaluare multidisciplinară
Evoluție nefavorabilă
Evoluție
favorabilă

Obiective:
 Biomecanice
 Personalizarea
terapiei
 Psihoterapie
 Terapia injectabilă
 Schimbarea stilului
de viață
 Terapii alternative
 Echipă
multidisciplinară

Evoluție
bună

 Caz închis
 Urmărirea prin
medicul de familie

Considerente finale:
 Specialist terapia
durerii
 Studii clinice
neconvenționale
 Dispozitive
implantabile
 Intervenție
chirurgicală „eroică”
 Terapie
complementară
 Închiderea cazului
din punct de vedere
legal

Figura 1. Algoritmi de diagnostic în durerea lombară cronică
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alodinia (evocarea durerii la aplicarea de stimuli non-nocivi)
reprezintă elemente caracteristice durerii neuropate.
Se pot diferenția trei tipuri de hiperalgezie mecanică:
1. hiperalgezie statică – durere la presiune ușoară a pielii;
2. hiperalgezie punctată – durere la înțepătură ușoară;
3. hiperalgezie dinamică – atingerea tegumentului cu o pensulă fină determină durere.
Din punctul de vedere al stimulilor termici, atât cei reci
(hiperalgezia rece – urmare a reorganizării corticale secundare
pierderii fibrelor Aδ reci), cât și cei calzi (hiperalgezia caldă –
sensibilizarea C – nociceptorilor și sensibilizarea neuronilor de
ordinul doi) determină apariția durerii. Alodinia dinamică de
tip mecanic este mediată de fibre Aβ, în timp ce hiperalgezia
de tip static, ce apare la presiunea ușoară a pielii, pare să fie
mediată de nociceptorii de tip C sensibilizați.
În timp ce anumite tipuri de hiperalgezie reflectă sensibilizarea receptorilor, alodinia este întotdeauna un fenomen
central, mediat de fibre mari mielinice.
Alodinia și hiperalgezia pot fi cuantificate prin măsurarea
intensității, a pragului de stimulare, durata și aria alodiniei.
Hiperpatie – o variantă a hiperalgeziei și alodiniei, consecință a pierderii axonale. O durere explozivă apare la stimularea
cutanată ușoară ca urmare a existenței unui prag senzorial de
detecție crescut. Este o consecință a tulburărilor periferice și
centrale caracterizată de pierderea controlului aferent și de
existența unei hiperexcitabilități la nivel central.
Paroxisme – unii pacienți acuză senzația de curent electric
sau de cuțit după o stimulare ușoară. Este un fenomen frecvent
întâlnit în nevralgia de trigemen, când ele domină tabloul clinic; în acest caz stimulii non-nociceptivi determină apariția
acestor paroxisme, în timp de stimulii nocivi nu reușesc acest
lucru.
Paresteziile – sunt senzații anormale, dar nedureroase,
ce pot apărea spontan sau provocat. Sunt adesea descrise ca
senzații de înțepatură de ace, furnicături și reflectă activitatea
spontană a fibrelor Aβ.
Disesteziile – sunt definite ca senzații anormale, neplăcute, dar nu neapărat dureroase care pot fi spontane sau pot fi
provocate de stimuli externi. Apar cel mai probabil ca urmare
a sensibilizării nociceptorilor de tip C și este puțin probabil
să existe o diferență calitativă între dizesteziile evocate și hiperalgezia evocată.
Durerea referită – în cazul durerii neuropate, o iradiere
nesistematizată a acesteia poate apărea atât în cazul leziunilor
periferice, cât și în cazul celor centrale.

Examenul clinic

La toți pacienții cu suspiciune de durere de tip neuropat trebuie efectuat un examen clinic și neurologic complet.
Anomaliile senzoriale pot fi ușor evaluate și cuantificate folosind un echipament simplu (Figura 1) la patul bolnavului.
Această examinare include examinarea înțepăturii, atingerii
blânde, expunerii la rece, cald, vibrații. Este foarte important
să diferențiem un stimul dinamic de unul static.
N.B.: Este important să avem în vedere faptul că mecanismele durerii neuropate rareori pot fi determinate cu
certitudine. Este important să înregistrăm simptomele și constatările clinice, să efectuam teste clinice pentru identificarea
posibilelor mecanisme implicate. Examenul senzorial trebuie
susținut de teste neurofiziologice și de analiza senzorială
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cantitativă (5,12). Ultimele informații din domeniul cercetării
arată că neuroplasticitatea sistemului nervos are un rol important în dezvoltarea și menținerea durerii neuropate cronice
prin mecanisme ce implică atât sistemul nervos central, cât
și pe cel periferic (12,13,16).

Recuperarea medicală în durerea lombară cronică

Diagnosticarea durerii cronice reprezintă un act medical complex, iar tratamentul acesteia este extrem de dificil.
Mecanismele fiziopatologice complexe ce stau la baza acestei
afecțiuni variază foarte mult, însă la majoritatea cazurilor nu
există o afecțiune subiacentă care să explice simptomatologia
(5,11)
Clinicienii implicați în tratamentul durerii au la dispoziție variate modele de tratament unimodale, din aria largă de
proceduri fizical-kinetice, dar și tratamente complexe, multidisciplinare. Tendința la momentul actual este ca tratamentul
durerii cronice lombare să fie unul multidisciplinar, în sistem
ambulatoriu sau în regim de spitalizare continuă și care sa
includă:
1. Supraveghere medicală continuă;
2. Tratament medicamentos și dietă;
3. Programe fizico-kinetice individualizate;
4. Consiliere psihosocială;
5. Terapie ocupațională sau alte servicii care să crească independenta funcțională și/sau vocațională.
O metaanaliză a tratamentului multidisciplinar din durerea cronică, publicată de Floor și colaboratorii, arată faptul
că abordarea multidisciplinară asigură o creștere a nivelului
funcțional al pacienților cu mai mult de 75%, față de grupurile
de pacienți care fie nu au primit tratament sau la care s-au
aplicat tratamente de tip unimodal (12).
Exercițiul fizic reprezintă o componentă importantă în tratamentul durerii lombare. Sindromul de decondiționare fizică
și/sau de hipotonie, de atrofie musculară secundară sedentarismului contribuie la cronicizarea durerii lombare. De exemplu,
scăderea forței musculaturii abdominale și paravertebrale se asociază cu o recurență crescută sau o persistență a durerii lombare.
Asemănător, o capacitate de efort redusă se asociază frecvent cu
incidență crescută a dizabilității secundare durerii lombare și cu
numeroase episoade de durere lombară. Un review publicat de
Rodriguez și colaboratorii săi asupra rolului exercițiului fizic
în tratamentul durerii cronice de la nivelul coloanei cervicale și
lombare a concluzionat faptul că exercițiile fizice, antrenamentul
aerob și stretchingul diminuează intensitatea episodului dureros
și protejează împotriva recurențelor (5,8-11,13).
Terapia manuală și manipulări – în ultimii 100 de ani
s-au dezvoltat programe de terapie manipulativă, provenită din
mobilizarea segmentelor coloanei vertebrale, prin mobilizarea
vertebrelor și a altor oase și articulații, originea fiind însăși
practica hipocratică. Din experiența acumulată și rezultatele
îmbunătățite s-au pus bazele școlilor de chiropraxie și osteopatie din SUA, la care apelează numeroși pacienți cu sindrom
dureros lombar.

Tratamentul medicamentos în durerea lombară
cronică

În momentul diagnosticării cu durere cronică, mulți dintre pacienți au urmat deja fără succes numeroase alternative
medicamentoase, inclusiv cu antiinflamatoare nesteroidiene

Durerea lombară cronică
Asist. univ. dr. Roxana Nartea, asist. univ. dr. Brîndușa Ilinca Mitoiu, prof. dr. Adriana Sarah Nica

Tabelul 3. Analgezice non-opioide
Medicament
Acetaminofen
(Paracetamol)
Acid acetilsalicilic
Diclofenac
Indometacin
Ibuprofen
Celecoxib

Doză uzuală pentru adulț

Doză maximă

Observații

300-1.000 mg p.o., la fiecare 4-6 ore

5.000 mg în 24 h

Atenție la toxicitatea hepatică

500-1000 mg p.o., la 4-6 ore
50-75 mg p.o. la 4-6 h
25-50 mg p.o. la 8h
200-800 mg la 6-8h
100-200 mg la 12h

5.000 mg în 24 h
150-200 mg în 24 h
150 mg în 24 h
2.400 mg în 24h
400 mg în 24h

Relație liniară între doză și toxicitatea renală și digestivă
Atenție la funcția renală
Toxicitate renală, digestivă, injurii celulare hepatice
Cea mai mică toxicitate digestivă. Atenție la cei cu tratament anticoagulant și la cei cu ulcer
Toxicitate digestivă, renală. Atenție la cei cu tratament anticoagulant

(Tabelul 3), sau sunt în curs de tratament cu un AINS cu efect
suboptimal asupra durerii. În acest moment, trebuie să fie luate
în considerare alte clase de medicamente și/sau terapii alternative, alături de un management corect al comorbidităților care
pot contribui la percepția durerii, inclusiv anxietate, depresie
sau tulburări ale somnului (5, 14-21).
AINS și paracetamolul – antiinflamatoriile nesteroidiene (AINS) sunt utilizate pe scară largă, cu sau fără prescripție
medicală, însă efectele lor secundare pot pune viața în pericol.
Teoretic, noua ciclooxigenază (COX-2) ar aduce beneficii în
tratamentul durerii cronice, însă ea trebuie utilizată cu maximă
prudență la pacienții cu afecțiuni cardiace (22-26). Teoretic,
trebuie ales AINS cu cel mai mic risc pentru pacient și la doza
minimă eficientă/recomandată, și acest lucru să se realizeze numai după ce a fost evaluată inițial eficacitatea paracetamolului.
Există multe studii clinice care subliniază beneficiile administrării de AINS în cazurile de durere inflamatorie acută și
cronică, însă în cazul durerii neuropate dovezile sunt minime.
Paracetamolul rămâne medicamentul de primă intenție
în cazul durerilor ușoare și moderate, fiind bine tolerat și
sigur dacă este administrat conform ghidurilor în vigoare.
Combinațiile dintre paracetamol și alți agenți farmacologici
cresc riscul de efecte secundare, iar beneficiile sunt destul
de mici (5,13,25-28). Ele sunt benefice în administrările pe
termen scurt.
Reacțiile adverse ale AINS sunt mai frecvent intâlnite la
populația vârstnică. AINS administrate sub formă de topice
locale s-au dovedit mai eficiente decât placebo în afecțiunile
musculoscheletale pe termen scurt, cu ameliorarea simptomatologiei algice și cu mai puține reacții adverse (15-17).
Terapia opioidă – este considerată de mulți clinicieni stâlpul de rezistență în terapia durerii cronice (14-17). Dacă durerea
nu este complet neuropată, asocierea unui opioid cu durată
lungă de acțiune și un antialgic cu acțiune scurtă determină
de cele mai multe ori ameliorarea durerii.
În alegerea opioidului trebuie să ținem cont de câteva
considerente generale: experiența personală a pacientului cu
tratamentul opioid, prezența alergiilor/intoleranța la medicamente, vârsta pacientului, faptul că pacienții vârstnici sunt mai
susceptibili la reacții adverse opioide. Se inițiază tratamentul
cu o doză mică, ținându-se cont de fundalul patologic al pacientului. Dozele recomandate pentru inițierea tratamentului
opioid sunt prezentate în tabelul 4.
În același timp trebuie să se țina cont de: funcția hepatică și
renală, durata de acțiune a opioidului, componența durerii (nociceptivă/neuropatică), costul tratamentului și riscul de abuz.
N.B.: Dacă un pacient nu a mai urmat o terapie opioidă, se
recomandă inițierea tratamentului cu un opioid ușor (de exemplu, o combinație de acetaminofen și codeină, hidrocodonă,
tramadol) (13,18,28).

Tabelul 4. Medicația opioidă
Medicament

Doză inițială orală
Acțiune de lungă durată – 15 mg de 2 ori pe zi
Morfină
Acțiune de scurtă durată – 5-10 mg la 4-6 ore sau la nevoie
Codeină
15-30 mg la 4-6 ore sau la nevoie
5-10 mg la 4-6 ore sau la nevoie. A nu se depăși doza de 4.000 mg
Hidrocodonă
acetaminofen în 24h – din toate sursele.
Eliberare imediată – 5 mg la 4-6 ore sau la nevoie
Oxicodonă
Eliberare lentă – 10 mg până la de 2 ori pe zi
Metadonă Nu se recomandă ca terapie de inițiere în terapia durerii
Fentanil
Nu se recomandă ca terapie de inițiere în terapia durerii
50-100 mg la 4-6 ore în funcție de intensitatea durerii.
Tramadol
A nu se depăși 400 mg în 24h.

Antidepresive – studiile recente arată faptul că durerea cronică și depresia sunt legate din punct de vedere epidemiologic.
Persoanele cu durere cronică și simptome depresive prezintă
alterări ale răspunsurilor la stimulii dureroși, dar și la administrarea de opioide. Există în literatura de specialitate studii
de neuroimagistică ce atestă diferențe cu privire la activitatea
creierului în rândul adulților cu durere cronică și depresie.
Antidepresivele s-au dovedit extrem de eficiente în tratamentul
durerii cronice de diferite etiologii (5,18-20). Administrarea
lor trebuie să țină cont de reacțiile adverse, sindromul serotoninergic și riscul suicidal. Antidepresivele triciclice sunt cele
mai utilizate în tratamentul durerii neuropate, dar ele și-au
dovedit eficiența în timp și asupra durerilor cronice lombare
și în fibromialgie (28).

Recomandări

§ Pentru realizarea imperativului primum non nocere se re-

comandă evaluarea complexaă interdisciplinară a pacientului în vederea stabilirii etiologiei, trecând prin diferite
diagnostice diferențiale într-o evaluare complexă (clinic,
biologic, radio-imagistic, psiho-comportamental).
§ Se va stabili contextul apariției, tipul nociceptiv/neuropat/
mixt, gradul disfuncției /dizabilității somatice și ecoul
psihocomportamental.
§ Electroterapia prin electrostimulare poate fi indicată și la
pacienții cu durere neuropată, dar cu integritate a structurilor nervoase.
§ Terapia farmacologică intratecală este indicată în durerea
nociceptivă sau mixtă.
§ Tehnicile invazive chirurgicale vor fi indicate numai pentru
cazurile care nu răspund la tratamentul conservator și impun rezolvare chirurgicală.
§ Pacientul va învăța reguli și tehnici de ergonomie și va
dezvolta un program combinat de kinetoterapie și terapie
ocupațională; va practica sportul de tip înot. n
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Sindrom migrenos – managementul
migrenei
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C

efaleea este cel mai frecvent simptom pentru care pacientul se prezintă la medicul de familie sau la camera de
gardă a spitalului. Ea poate surveni izolat sau ca parte
a unei boli în evoluţie.

Clasificarea cefaleelor

În scopul uniformizării nomenclaturii, Societatea
Internaţionalǎ de Cefalee (IHS – International Headache
Society) a instituit un sistem de clasificare internaţională a
cefaleelor, ale cărui criterii au fost aprobate de Organizaţia
Mondială a Sănătăţii şi incluse în Clasificarea Internaţională
a Maladiilor (ICD-10).
Prima clasificare internațională a cefaleelor a fost elaborată
în 1998, bazată în special pe opiniile experţilor. A devenit un
standard pentru diagnosticul cefaleei și a fost tradusă în peste
20 de limbi, utilă atât cerecetătorilor, cât şi clinicienilor.
În 2003, Societatea Internaţională de Cefalee a elaborat
Clasificarea Internaţională a Cefaleelor, ediţia a doua, mai
complexă și mai bine ierarhizată. În 2013 a fost elaborată cea
de-a treia ediţie a acestei clasificări (ICHD-3 – varianta beta),
având în vedere progresele în patogenia cefaleelor şi descrierea
de noi entităţi, pe baza studiilor clinice randomizate.
După testarea în teren a acesteia a fost publicată ultima variantă (cea alfa) a clasificării, în 2018 (ICHD-3) (1). Clasificarea
internaţională cuprinde:
1. cefalee primare – neasociate cu o leziune cerebrală
structurală, acestea fiind reprezentate de: migrenă; cefaleea
de tip tensional; cefalee trigeminale vegetative (autonome)
(TACs); alte cefalee primare;
2. cefalee secundare – care sunt asociate cu o leziune
patologică subiacentă:
§ cefaleea atribuită traumatismului sau leziunii la nivel cranian şi/sau cervical;
§ cefaleea atribuită afecţiunilor vasculare cerebrale şi/sau
cervicale;
§ cefale e a at r ibu it ă afe cţ iu n i lor i nt r a c r a n ie ne
non-vasculare;
§ cefaleea atribuită utilizării unei substanţe sau sevrajului la
aceasta;
§ cefaleea atribuită infecţiei;
§ cefaleea atribuită tulburărilor homeostaziei;
§ cefaleea sau durerea facială atribuită patologiei craniului,
gâtului, ochilor, nasului, urechilor, sinusurilor. dinţilor,
cavitătii bucale sau altor structuri faciale sau cervicale;
§ cefaleea atribuită afecţiunilor psihiatrice.
3. neuropatii craniene dureroase și alte dureri faciale (1).

Diagnosticul cefaleelor primare

Pentru diagnosticul cefaleei este necesară:

§ anamneza minuţioasă – cu descrierea caracteristicilor durerii, a factorilor precipitanţi, a simptomelor asociate, automedicaţiei folosite;
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§ examenul fizic obiectiv şi examenul neurologic – sunt în

limite normale intercritic în cazul cefaleelor primare;
§ probe biologice uzuale – normale în cefaleele primare;
§ examinări neuroimagistice standard (RM, CT cerebral) –
normale în cefaleele primare.
Aceste examinări au ca scop excluderea unei cefalee de tip
secundar. Pacienţii pot prezenta mai multe tipuri de cefalee,
fiecare tip trebuie diagnosticat conform criteriilor IHS. De
exemplu, un pacient poate prezenta atacuri migrenoase, dar şi
atacuri de cefalee de tip tensional. În plus, din cauza folosirii
excesive a antiinflamatoarelor nesteroidiene în diferite combinaţii, poate apărea şi cefaleea indusă medicamentos.
Cefaleea de abuz medicamentos (MOH – Medication
Overuse Headache) apare la un pacient cu o afecţiune cefalalagică preexistentă pentru ≥15 zile pe lună/pentru mai mult de
3 luni, fiind o consecinţă a abuzului regulat de medicaţie acută
simptomatică pentru cefalee (în funcţie de medicaţie – pentru
≥10 zile/lună pentru ergotamină, triptani, opioide, combinații analgezice sau pentru ≥15 zile pe lună pentru analgezice
non-opioide (paracetamol, aspirină, antiinflamatoare non-steroidiene. De obicei se remite după oprirea abuzului (ICHD3).

Definiția migrenei

Migrena este caracterizată prin episoade recurente de hemicranie severă, cu caracter pulsatil, cu durată între 4 și 72 de
ore, însoţită de hipersensibilitate la lumină şi/sau sunet, precum
şi de fenomene vegetative (greaţă, vărsătură), cefaleea fiind
agravată de activitatea fizică (migrena fără aură).
La aproximativ o treime dintre pacienţi apar semne neurologice tranzitorii (vizuale, senzitive, motorii, tulburări de
limbaj), complet reversibile (cu durată între 5 și 60 de minute)
care preced cefaleea sau o acompaniază (migrena cu aură).
Este necesar să apară 5 atacuri pentru a defini migrena fără
aură şi 2 atacuri în cazul celei cu aură, confrom criteriilor de
clasificare internaţională a cefaleelor (ICHD-3) (1).

Criterii de diagnostic pentru migrena fără aură
(ICHD-3)

1. Cel puţin 5 atacuri care să îndeplinescă criteriile B-D;
2. Atacuri de cefalee care durează 4-72 de ore (fără tratament
sau după tratament fără succes);
3. Cefaleea are cel puţin 2 dintre dintre următoarele 4
caracteristici:
✓ localizare unilaterală;
✓ calitatea pulsatilă;
✓ intensitate moderată sau severă a durerii;
✓ agravare în urma activității fizice de rutină sau provocând
evitarea acestei activităţi (ex. mersul sau urcatul scărilor)
4. În timpul cefaleei apare cel puţin una dintre următoarele:
✓ greaţă şi/sau vomă;
✓ fotofobie şi fonofobie;
5. Nu corespunde mai bine altui diagnostic ICHD-3.
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Criterii de diagnostic pentru migrena cu aură
(ICHD-3):

1. Cel puţin 2 atacuri care să îndeplinească criteriile B-D;
2. Unul sau mai multe simptome de aură complet reversibile:
✓ vizual;
✓ senzitiv;
✓ tulburare de vorbire şi/sau de limbaj;
✓ motor;
✓ trunchi cerebral;
✓ retinian;
3. Cel puţin 3 dintre următoarele 6 caracteristici:
✓ cel puţin un simptom de aură se dezvoltă gradual în ≥
5 minute;
✓ două sau mai multe simptome survin în succesiune;
✓ fiecare simptom de aură individual durează 5-60 de
minute;
✓ cel puţin un simptom de aură este unilateral;
✓ cel puţin un simptom de aură este pozitiv;
✓ aura este acompaniată sau urmată în decurs de 60 de
minute de cefalee;
4. Nu corespunde mai bine altui diagnostic ICHD-3.

Tablou clinic

Migrena este o afecţiune neurologică paroxistică
multifazică.
Prodromul poate apărea cu ore-zile înaintea atacului de
migrenă şi se manifestă prin: oboseală, dificultăţi de concentrare, rigiditatea cefei, sensibilitate la lumină şi/sau sunet, greaţă,
vomă, vedere înceţoşată, căscat frecvent, paloare.
Aura constă în semne vizuale şi/sau senzitive şi/sau tulburare de vorbire/limbaj, dar fără deficit motor şi se caracterizează prin dezvoltare graduală, rezultând o combinaţie de
semne pozitive şi negative complet reversibile, durata fiecărui
simptom nefiind mai mare de 1 oră.
Aura vizuală reprezintă cel mai frecvent tip de aură, apărând la peste 90% dintre pacienţi, cel puţin la unele dintre
atacuri. Frecvent se prezintă sub forma spectrului de fortificaţie: o figură în zig-zag aproape de punctul de fixaţie, care se
deplasază gradual spre dreapta sau spre stânga şi capătă o formă laterală convexă cu o margine angulară scintilantă, lăsând
în urma sa un scotom absolut sau grade variabile de scotom
relativ. În alte cazuri, poate apărea scotomul fără fenomene
pozitive: este frecvent perceput ca având un debut brusc, dar
la o investigaţie amănunţită, de obicei se relevă faptul că se
măreşte gradual. La copii şi adolescenţi, pot apărea simptome
vizuale bilaterale mai puţin tipice, care reprezintă o aură.
Următoarele în ordinea frecvenţei sunt tulburările senzitive, sub formă de senzaţie de ace („pins and needles”) care
de deplasează încet de la punctul de origine şi afectează o mai
mare sau mai mică parte a corpului, feţei şi/sau limbii. În calea
ei poate apărea şi senzaţia de amorţeală, dar această senzaţie
poate fi şi unicul simptom.
Mai puţin frecvente sunt tulburările de vorbire, de obicei
de tip afazic.
În cazul migrenei cu aură de trunchi cerebral apar cel
puţin 2 dintre următoarele simptome de trunchi cerebral complet reversibile: dizartrie, vertij, tinitus, hipoacuzie, diplopie,
ataxie care nu este atribuită unui deficit senzitiv, reducere a
nivelului de conştienţă (GCS≤13). Nu există simptome retiniene
sau motorii.

În cazul migrenei retiniene, aura este caracterizată prin
fenomene vizuale complet reversibile, monoculare, pozitive şi/
sau negative (de exemplu, scintilaţii, scotoame sau cecitatate)
confirmate în timpul unui atac prin una sau ambele de mai jos:
§ Examinarea clinică a câmpului vizual;
§ Desenul pacientului (făcut după intrucţiuni clare) al defectului de câmp vizual monocular.
În cazul migrenei hemiplegice, aura constă din deficit
motor reversibil. Există forme familiale (autosomal dominante
FMH1 – mutația CACNA1A; FMH2 – ATP1A2; FMH3 –
SCN1A) și sporadice de migrenă hemiplegică.
Caracteristicile tipice ale cefaleei sunt: localizarea unilaterală, calitatea pulsatilă, intensitatea moderată sau severă,
agravarea cauzată de exerciţiul fizic de rutină şi asocierea cu
greaţă şi/sau fotofobia şi fonofobia.
La copii și adolescenți cefaleea poate fi bilaterală, cu durata
mai scurtă de 2-72 de ore. Localizarea cefaleei este de obicei
frontotemporală, dar rareori poate fi occipitală, la copii, sau
migrena facială la adult. Migrena menstruală prezintă de obicei
atacuri mai lungi și mai severe. Atacurile migrenoase se pot
asocia şi cu cu simptome vegetative, alodinie cutanată.
Postdromul poate dura şi 48 de ore după atacul migrenos
şi se manifestă prin: oboseală, lipsă de energie, dificultăți de
concentrare.

Complicațiile migrenei

Migrena cronică este o formă recunoscută de ultima
clasificare internaţională a cefaleelor (ICHD-3). Se defineşte
prin cefalee care apare pentru cel puţin 15 zile/lună în 3 luni
consecutiv, cefaleea având caracter de migrenă fără aură pentru cel puţin 8 zile/lună. Progresia de la episodică la cronică
este determinată de: ineficiența tratamentului acut al atacului,
abuzul medicamentos, obezitate, stres.
Complicaţiile migrenei sunt:
Status migrenos – definit ca un atac de migrenă dizabilitantă care durează mai mult de 72 de ore;
Aura persistentă fără infarct – simptome de aură care
persistă pentru o săptămână sau mai mult, fără evidenţierea
unui infarct la examenele neuroimagistice;
Infarct migrenos – una sau mai multe simptome de aură
care survin în asociere cu o leziune ischemică cerebrală într-un
teritoriu vascular adecvat, demonstrat prin neuroimagistică, cu
debut în timpul unui atac de migrenă cu aură tipic;
Crize epileptice declanșate de aura migrenoasă – o criză
epileptică declanşată de un atac de migrenă cu aură; criza
epileptică survine în timpul sau în decurs de o oră după aura
migrenoasă.

Echivalente migrenoase

Sindroamele episodice care pot fi asociate cu migrena (termen folosit anterior: sindroame periodice ale copilăriei) sunt:
1. Afectarea gastrointestinală recurentă – atacuri recurente episodice (5) de durere abdominală şi/sau disconfort,
greaţă şi/sau vomă, survenind infrecvent, cronic sau la intervale predictibile, care pot fi asociate cu migrena.
Sindromul vomei ciclice – atacuri recurente episodice de
greaţă intensă şi vomă, de obicei stereotipe la un individ şi
cu apariţie predictibilă în timp a episoadelor. Atacurile pot
fi asociate cu paloare şi letargie. Rezoluţia simptomelor între
atacuri este completă;
||
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Migrena abdominală – o afecţiune idiopatică observată în
special la copii cu atacuri recurente moderate până la severe de
durere abdominală de linie mediană, asociată cu simptome vasomotorii, greaţă şi vomă, cu durată de 2-72 de ore şi cu normalitate
între episoade. Cefaleea nu apare în timpul acestor episoade.
2. Vertijul paroxistic benign – afecţiune caracterizată
prin scurte episoade recurente de vertij, care apar spontan,
fără semne premonitorii și care se remit spontan, la copii de
altfel sănătoşi.
3. Torticolisul paroxistic benign – episoade recurente de
înclinare a capului pe o parte, probabil cu o uşoară rotaţie, care
se remite spontan. Această condiţie apare la sugari şi la copii
mici și debutează în primul an de viaţă.

Fiziopatologia migrenei

În fiziopatologia migrenei s-au confruntat multă vreme două
teorii – cea vasogenă şi cea neurogenă (2). Potrivit teoriei vasculare (Wolff), aura este determinată de vasoconstricţia cerebrală, iar cefaleea, de o vasodilatație reactivă a ramurilor arterei
carotide externe (teorie abandonată). Potrivit teoriei neuronale,
aura este consecința undei de „cortical spreading depresion”
(CSD) propagată de la nivel occipital spre anterior, și a oligemiei (scăderea fluxului sanguin cerebral secundară depresiei
metabolismului neuronal).
Astăzi se consideră că migrena este o afecţiune primară a
creierului, o cefalee neurovasculară, fenomenele neurologice
fiind cele declanşatoare. Aura migrenoasă reprezentă echivalentul la nivel uman al fenomenului de CSD observat de Leão pe
creierul de animal: stimulii nociceptivi aplicaţi pe creierul de şobolan determină o încetinire a activităţii electrice, cu o extindere
lentă a inhibiţiei activităţii electrice a neuronilor corticali (3).
Oligemia reprezintă scăderea debitului sanguin cerebral ca
urmare a depresiei funcţiei neuronale şi este prezentă în momentul debutului cefaleei. Aura este caracterizată printr-o undă de
oligemie care traversează cortexul dinspre posterior spre anterior
cu o viteză mică, fără a respecta un teritoriu vascular şi fără a
determina modificări ischemice ale parenchimului cerebral.
Prin studii PET (positron emission tomography) (Weiller
1995, Bahra 2001) s-a arătat existenţa în timpul atacului migrenos a unei hiperactivităţi la nivelul structurilor paramediane
ale trunchiului cerebral (nucleul dorsal al rafeului, locus coeruleus, substanţa reticulată mezencefalică, complexul senzitiv
trigeminal), de partea contralaterală migrenei, hiperactivitate
care persistă şi după încetarea durerii (4,5).
Structurile craniene inervate de trigemen conduc informaţiile senzitive la nivelul ganglionului trigeminal şi ulterior la
nucleul tractului spinal al trigemenului, unde sunt integrate.
De aici porneşte o cale ortodromică spre talamus şi cortex,
dar şi o cale antidromică spre pereţii vaselor extracerebrale.
Conducerea trigeminală antidromică are ca efect eliberarea
presinaptică a doi neurotransmiţători cu rol vasodilatator şi
proinflamator: substanţa P şi CGRP (calcitonin gene related
peptid), care pe de o parte stimulează terminaţiile nociceptive
de la nivelul pereţilor vasculari şi pe de altă parte mediază
inflamaţia aseptică neurogenă în peretele vascular (6).

Rolul CGRP în migrenă

CGRP este un peptid alcătuit din 37 de aminoacizi derivați
din gena care codifică calcitonina. Este un vasodialatator potent şi mesager la nivelul celulelor nervoase (7,8).
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Există două forme la om:

§ α-CGRP – formă predominantă, distribuită în sistemul
nervos central şi periferic;

§ β-CGRP – distribuită în plexul nervos enteric, diferă prin

trei aminoacizi (7,8).
CGRP se leagă de receptorul CGRP, care e heterotrimer,
alcătuit din trei subunităţi:
§ CLR (calcitonin-like receptor) cu șapte domenii transmembranare, cuplat cu proteina G;
§ RAMP 1 (receptor activity-modifying protein). Atunci
când CLR interacționează cu omologul RAMP2, receptorul
e activat de adrenomedulină;
§ RCP (receptor component protein) important pentru semnalizarea intracelulară (9).
Receptorii CGRP sunt localizaţi la nivelul sistemului trigemino-vascular, în pereții musculari netezi ai vaselor craniene, la nivelul ganglionului trigeminal (10).
Antagonizarea CGRP şi a receptorul său reprezintă o ţintă
în tratamentul migrenei, fie în tratamentul acut al migrenei –
prin molecule orale mici (gepantii) fie în tratamentul preventiv
– prin molecule mari (anticorpi monoclonali mAbs) .

Terapia migrenei

În terapia migrenei există atât mijloace farmacologice, cât
şi nefarmacologice (11).
§ Tratamentul igieno-dietetic – se bazează pe măsuri de
modificare a regimului de viață, în vederea evitării factorilor precipitanți sau agravanți ai cefaleei.
§ Tratamentul farmacologic al migrenei poate fi:
✓ a. acut (simptomatic) – abortiv al atacului migrenos, și
poate fi la rândul său:
i. nespecific (antiinflamatoare nesteroidiene, antiemetice);
ii. specific antimigrenos (derivaţii de secară cornută,
triptanii);
✓ b. preventiv (profilactic) – administrat zilnic, chiar dacă
cefaleea este prezentă sau nu;
§ Tratament nonfarmacologic – neuromodularea.

Tratamentul atacului migrenos

Ghidurile internaţionale (12-14) recomandă pentru tratamentul acut al migrenei, ca prim pas, folosirea medicației
nespecifice, în care sunt incluse: analgezice (aspirina și paracetamolul), antiinflamatoare nesteroidiene rapid absorbabile
(indometacin, diclofenac), agenți antiemetici și prokinetici (metoclopramidul și domperidonul), analgezice opioide (codeina,
petidina și morfina), precum şi diferite combinaţii ale acestor
preparate. Folosirea în exces a acestora, mai ales în combinații, poate determina apariţia cefaleei de abuz medicamentos.
Atacurile uşoare pot fi tratate cu analgezice sau antiinflamatoare nesteroidiene, în timp ce atacurile severe răspund mai
bine la medicaţie antimigrenoasă specifică.
Tratamentul specific antimigrenos se bazează pe folosirea alcaloizilor ergotaminici, la care s-au adăugat în anii ’90
triptanii, ca o nouă clasă de medicamente, primul din clasă
fiind sumatriptanul.
Ergotamina și derivatul său dihidroergotamina (DHE) pot
fi încă folosite în tratamentul atacurilor moderat-severe de
migrenă. Reacțiile adverse sunt frecvente şi adesea severe:
greaţă, vomă, diaree, crampe musculare, parestezii şi senzație de răcire a extremităților prin vasoconstricție periferică,
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ergotism. Comparativ cu sumatriptanul, aceasta prezintă un
timp de înjumătăţire îndelungat (>10 ore) şi o legare ireversibilă
de receptori, ca atare sunt indicate în cazul atacurilor migrenoase de lungă durată sau recurenţelor după sumatriptan.
Toți triptanii sunt derivați serotoninici având o acţiune selectivă, de agonişti ai receptorilor 5-HT1B, 5-HT1D. Există trei mecanisme farmacologice distincte care explică efectul lor antimigrenos:
§ Inhibarea inflamaţiei neurogenice durale – stimulează receptorii presinaptici 5-HT1D ai fibrelor trigeminale A-delta
şi inhibă eliberarea de CGRP şi ai fibrelor C, inhibând
eliberarea de substanță P și neurokinină A;
§ Vasoconstricția meningeală, durală, cerebrală sau a vaselor
piale, mediată prin stimularea receptorilor 5-HT1B – cu riscul
apariției coronaroconstricției (efect advers de clasă!).
§ Atenuarea directă a excitabilităţii celulelor nucleului trigeminal prin stimularea receptorilor 5-HT1B/1D de la nivelul
trunchiului cerebral.
Există mai multe molecule din clasa triptanilor:
§ sumatriptan – primul din această clasă, având mai multe forme
farmaceutice: oral 25/50/100 mg (și cu eliberare orală prelungită), 25 mg supozitoare, 10/20 mg spray nazal, 6 mg subcutanat; 100 mg sumatriptan este referinţa pentru triptani;
§ zolmitriptan 2,5/5 mg oral (şi orodispersibil);
§ naratriptan 2,5/5 mg spray nazal; 2,5 mg oral;
§ riztriptan 10 mg oral (şi formă de caşetă);
§ almotriptan 12,5 mg (oral);
§ eletriptan 20/40 mg (oral);
§ frovatriptan 2,5 mg (oral).
Cele mai frecvente efecte adverse semnalate după administrarea triptanilor sunt: paresteziile, înțepăturile, senzația de
căldură la nivelul capului, gâtului, toracelui și extremităților. Mai
puțin frecvent apar amețeli, hiperemie facială și durere cervicală.
La unii pacienti apar simptome toracice induse de sumatriptan constând din: senzaţie de presiune şi greutate la nivel
toracic anterior şi al braţelor, respirație superficială, anxietate,
palpitaţii, precordialgii care pot mima angina pectorală.
Din cauza faptului că aceştia pot determina coronaroconstricţie sunt contraindicaţi la pacienţii cu boală coronariană,
HTA necontrolată. .
Triptanii nu se administrează în timpul aurei migrenoase.

Noi abordări terapeutice în tratamentul acut al atacului migrenos

La pacienţii neresponsivi la triptani, la cei care nu îi tolerează sau care au contraindicație pentru această clasă se pot
utiliza noi clase de substanţe non-vascoconstrictoare pentru
tratamentul atacului migrenos:
Agoniști ai receptorilor serotoninici 5-HT1F (care nu sunt
exprimaţi la nivel vascular) – ditani – lasmiditan administrat
în studii oral 50/100/200/400 mg determină o ameliorare a
cefaleei la 2 ore (dependentă de doză), fără reacţii adverse
vasculare. Efectele adverse observate sunt din sfera SNC (ameţeală, vertij, oboseală, parestezii). Poate fi o alternativă pentru
tratamentul atacului migrenos la pacienţii cu contraindicaţii
la triptani. Studiile au arătat că efectele cardiovasculare sunt
similare la lotul activ comparativ cu placebo. Doza de 200 mg
este mai eficace în ceea ce priveşte rata de remisiune a cefaleei,
dar doza de 100 mg e mai bine tolerată (15).
Antagoniști ai receptorilor CGRP – gepanți – ar putea fi utilizaţi în atacul acut migrenos, fără efecte asupra hemodinamicii
cerebrale sau sistemice, putând fi administraţi în siguranţă la

pacienţii cu contraindicaţii la triptani (istoric de AVC, infarct
miocardic, angină). Gepanții sunt molecule mici (500 daltoni),
trec bariera hematoencefalică, au ţintă intracelulară sau extracelulară, specificitate joasă, au meatabolism hepatic, renal, cu risc
de hepatotoxicitate (la generația I). Se administrează oral, zilnic.
Prima generaţie – o moleculă se poate administra numai intravenos (olcegepant), iar o alta se administrează oral (telcagepant), dar determină creşteri ale transaminazelor hepatice (16).
A doua generaţie – atogepant, rimegepant, ubrogepant – se
află în studiu, fără hepatotoxicitate observată.

Tratmentul preventiv al migrenei

Tratamentul profilactic al migrenei se administrează în
absenţa cefaleei, pentru a reduce frecvenţa și severitatea atacurilor migrenoase anticipate (12-13). Circumstanţele în care
este indicat un tratament profilactic sunt:
§ afectarea calității vieţii cu absenteism şcolar și de la locul
de muncă;
§ contraindicarea sau ineficienţa medicației simptomatice;
§ frecvenţă de două sau mai multe atacuri pe lună;
§ aure frecvente, cu durată îndelungată, dizabilitante.
Vorbim de succes terapeutic dacă apare o scădere a frecvenţei lunare a atacurilor de cel puţin 50% în decursul a trei luni de
la iniţiere (pacientul îşi va înregistra în jurnal crizele). Clasele
de substanţe trebuie utilizate în funcţie de comorbidităţi.
Clasele de substanţe utilizate sunt:
§ beta-blocante (metoprolol 50-200 mg; propranolol 40-240
mg);
§ blocante ale canalelor de calciu (flunarizina 5-10 mg);
§ medicamente antiepileptice (acid valproic 500-1.800 mg,
topiramat 25-100 mg).
Alte substaţe utilizate în tratamentul migrenei:
§ antidepresive – amitriptilina 10-150 mg, fluoxetina 10-40
mg, venlafaxine 75-150 mg;
§ candesartan 16 mg;
§ riboflavina 400 mg.
Pentru tratamentul migrenei cronice se pot utiliza: topiramatul, toxina botulinică (studiile PREEMT) (17) şi stimularea
nervului suboccipital (studiile ONSTIM, PRISM). (18,19).
Onabotulinumtoxin A blocheză eliberarea neurotransmițătorilor asociaţi cu generarea durerii în terminațiile nervoase periferice – substanţă P, CGRP, glutamat. În studiile PREEMPT,
155 U de Onabotulinumtoxin A 155 U sau placebo au fost
administrate în 31 de site-uri fixe, cu doze fixe de injectare, în
șapte regiuni musculare specifice ale capului/ regiunii nucale.
În plus, 40 U rămân la dispoziţia investigatorului, folosind
strategia „follow the pain”. Doza maximă a fost de 195 în 39
de site-uri. Setul de injecţii s-a repetat la 12 săptămâni. Toxina
botulinică s-a demonstrat a avea un oarecare beneficiu faţă
de placebo în cazul migrenei cronice, cu reducerea frecvenței cefaleei la 24 de săptămâni comparativ cu baseline; a fost
considerată sigură şi bine tolerată (17)

Noi abordări terapeutice în tratamentul profilactic al
migrenei

O nouă clasă de substanţe utilizate în tratamentul migrenei este cea a anticorpilor monoclonali având ca ţintă calea
CGRP (peptide sau receptorul) (mAbs). Avantajele acestor noi
molecule ar fi: molecule mari (150.000 daltoni), nu trec bariera
hematoencefalicâ, specificitate înaltă pentru ţintă, timp de
||
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Tabelul 1. Anticorpi monoclonali în tratamentul preventiv al migrenei (aprobați de FDA)
Tip Ac
Țintă

Erenumab (Aimovig)
complet umanizat
receptor CGRP

Administrare

s.c. lunar 70 mg sau 140 mg

Studii

STRIVE,
ARISE – EM
LIBERTY – CM

Fremanezumab (Ajovy)
umanizat
CGRP peptid
s.c. lunar 225 mg sau 675 mg la
3 luni

Galcanezumab (Emgality)
umanizat
CGRP peptid
s.c. lunar 120 mg cu doză de
încărcare (240 mg)

Eptinezumab (Vyepti)
umanizat
CGRP peptid

HALO – EM
HALO – CM

EVOLVE 1,2 – EM
REGAIN – CM

PROMISE 1 – EM
PROMISE 2 – CM

înjumătăţire foarte lung (1 lună), cu dozare puţin frecventă,
tolerabilitate superioară – fără toxicitate hepatică. Se administrează i.m., s.c., i.v. Toate aceste molecule au la bază studii
clinice randomizate placebo-controlat.
Există un anticorp monoclonal care acţionează asupra receptorului CGRP (Erenumab) şi trei care acţionează asupra
peptidului (Fremanezumab, Galcanezumab, Eptinezumab).
Deoarece nu acţionează asupra sistemului imun, nu există
risc de infecţii sau risc cancerigen. Fiind umanizaţi, riscul de
apariţie a anticorpilor neutralizanţi este foarte mic. Reprezintă
indicaţie de linia a doua în tratamentul preventiv al migrenei
episodice (EM) şi cronice (CM) (13,14) (Tabel).

Tratamentul nonfarmacologic al migrenei

Neuromodularea se referă la modificarea reţelelor neuronale cu ajutorul curentului electric. Țintele anatomice nu sunt
lezate, în schimb impulsurile electrice blochează reversibil
structura nervoasă respectivă.
Neuromodularea reprezintă o alternativă terapeutică în
cazul cefaleelor refractare la tratamentul medicamentos sau
atunci când aceste molecule nu sunt tolerate. Are avantajul
de a fi reversibilă şi bine tolerată. Există două mari categorii
de tehnici de neuromodulare aplicate în cefalee: noninvazive
cu dispozitive percutanate, autoadministrate, și invazive, cu
dispozitive implantate.
Neuromodulare non-invazivă (aprobată de FDA) (20-22):
§ Stimularea externă a nervului trigemen (eTNS) – aprobată
de FDA pentru tratamentul acut și de prevenţie al migrenei
la adulţi – stimulare transcutană supraorbitar;
§ Stimularea magnetică transcraniană (sTMS) – aprobată de
FDA pentru tratamentul acut și de prevenţie al migrenei la
adulţi;
§ Stimularea non-invazivă a nervului vag (nVNS) – aprobată
de FDA pentru tratamentul acut al migrenei şi ca tratament
acut și adjuvant al tratmentului preventiv în cefaleea
cluster;
Tehnicile de neuromodulare invazivă sunt (20-22):
§ Stimularea ganglionului sfenopalatin pentru cefaleea
cluster;
§ Stimularea de nerv occipital folosită pentru cefaleea cluster
cronică, migrenă cronică şi nevralgie occipitală;
§ Stimularea cerebrală profundă (DBS) pentru cefaleea
cluster,
Aceste dispozitive sunt folosite în cele mai severe cazuri,
dupa o evaluare atentă a riscurilor legate de siguranţă. n
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i.v. la 3 luni 300 mg
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D

urerea lombară este o manifestare simptomatică complexă ce aduce împreună aspecte medicale clinice și
paraclinice, sociale și psihologice și fizice-funcționale,
punând la încercare medicina de recuperare și alte specialități
din domeniu. Subiectul generează noi direcții în dinamica de
cercetare privind achizițiile tehnologice și soluțiile terapeutice
de tip conservator sau chirurgical. În această situație, serviciile de sănătate trebuie să abordeze problema atât din punctul
de vedere al îngrijirilor medicale, cât și din al îmbunătățirii
calității vieții pacienților.
Diagnosticul bazat pe informații anatomice are doar în
proporție de o cincime șanse de reușită, iar tratamentul are
efecte similare. Se știe că doar câteva terapii au fost validate
științific, mai ales cele simpliste sau care utilizează medicamente per os, având efecte moderate. Bazându-ne însă pe
cunoașterea clinico-funcțională, pe particularitățile și conexiunile biomecanice și fiziologice privind anatomia complexă
a coloanei vertebrale, putem trage concluzia că tratamentul
detaliat, individualizat, completat de experiență clinică și
consult interdisciplinar realist, poate răspunde și oferi soluții
terapeutice pertinente. Chirurgia, în multe situații, duce lipsă
de validare, dar este soluția clară în anumite situații. La fel
este și cazul multor terapii de tip conservator din medicina
clasică sau alternativă.
Vindecarea este dificilă și se referă mereu la pacient, nu
la boală. Istoria naturală este favorabilă pentru mulți pacienți,
dar, în același timp, durerea cronică poate fi indezirabilă pentru
alții. Deși atât de frecventă, durerea lombară devine un subiect
sensibil și dificil, iar soluția este găsită în echipă. Medicul de
recuperare împreună cu fizioterapeutul, terapeutul ocupațional, ortezistul, psihologul, stabilesc obiectivele terapeutice
(clinice și funcționale), conturează și realizează planul de recuperare individualizat. Pe lângă tratamentul medicamentos
și fizical-kinetic, pacientul are adesea nevoie de consultanță
vocațională și ergonomică în vederea găsirii de soluții adaptate
pentru spațiul de lucru sau privind reorientarea profesională.
Desigur, există și situații în care durerea lombară nu necesită numai program de recuperare. În patologia oncologică,
infecțioasă sau posttraumatică, chirurgia de profil rămâne
soluția principală. Sunt necesare investigații complexe de tip
RMN, EMG, probe biologice, însă majoritatea pacienților se
încadrează în tipologia clasică de elemente anatomice variabile, dar cu manifestări clinice asemănătoare care merg de la
simpla durere de intensitate slab-moderată, până la durerea
cronică mixtă cu/fără limitări funcționale. Aceste dureri pot
fi ușoare în cadrul unor gesturi punctuale (VAS 3-4), dar pot
ajunge până la afectarea severă a vieții cotidiene (VAS 7-9),
influențând major calitatea vieții.
În unele cazuri, deși manifestarea clinică este durerea iradiată pe traseu tip sciatalgie, informațiile paraclinice nu susțin
patologia de coloană lombară, iar diagnosticul poate ține de alte

structuri moi mio-artro-kinetice din zonă sau de alte suferințe,
cu impact pe traseul nervos. Provocator este deci să aflăm
adevăratul complex de cauze care induc și întrețin durerea
lombară și aduc pacientul la consult, imprimând stabilirea
direcției terapeutice și individualizarea programului terapeutic.

Epidemiologie

Durerea lombară este o problemă de sănătate mondială și
afectează aproximativ 85% din populație, cel puțin o dată în
viață. Este a doua cauză ca frecvență de prezentare la medic.
Cauzele durerii lombare sunt numeroase, de la o accidentare
recentă care este ușor de identificat, până la metastaze vertebrale. Pentru a dezvolta un management eficient este necesară
cunoașterea etiologiei și a factorilor de risc asociați. Prevalența
anuală a durerii lombare este de 15-20%. Aproximativ 1% din
populația lumii prezintă dizabilitate cronică din cauza durerii
lombare, iar altă 1% prezintă dizabilitate temporară. Durerea
lombară subacută și cronică este cea mai frecventă cauză de
limitare a activității la persoanele sub 45 ani și este a cincea
cauză de spitalizare. Chirurgia coloanei vertebrale este a treia
ca frecvență.
Studiile arată că 90% dintre episoadele dureroase se remit
în 6 până la 12 săptămâni, dar că 70% până la 90% dintre
cazuri sunt recurente, iar o treime dintre pacienți prezintă durere persistentă sau recurentă după episodul inițial. Costurile
directe ridicate de tratamentul acestor pacienți, precum și cele
generate de dizabilitatea lor reală și uneori forțată pentru a
obține maximum de decontare sunt uriașe la nivel mondial. În
SUA, costurile anuale totale estimate care decurg din patologia
lombară ating suma de 50 de miliarde de dolari.

Factorii de risc

Factorii de risc privind conexiunea între durerea lombară și
dizabilitate sunt parțial identificați și raportați, pentru că sunt
două elemente diferite conectate clinic și funcțional. Durerea
lombară este adesea neraportată dacă nu există și dizabilitate,
fiind uneori dificilă separarea factorilor care induc durere de
cei care induc dizabilitate. De asemenea, factorii care induc
apariția unui singur episod pot fi aceiași care predispun la
creșterea susceptibilității de recurență a episoadelor dureroase. Pentru fiecare studiu care susține un anumit factor de risc
există probabil un alt studiu care confirmă contrariul.
Factorii de risc personali și de mediu joacă un rol mai important decât ereditatea în predicția durerii lombare, fiind semnalată și predispoziția familială pentru hernia de disc lombară.
Durerea lombară are frecvența cea mai mare la populația cu
vârste cuprinse între 35 și 55 ani, pentru pacienții cu hernie
de disc vârsta medie de intervenție chirurgicală fiind 40 ani.
Incidența herniei de disc lombare superior nivelului L4-L5
crește cu vârsta, în timp ce incidența celei situate L5-S1 este
scăzută în copilărie și are un maxim la 35 ani.
||
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Multe studii au demonstrat o corelație pozitivă și o relație
direct proporțională între fumat, durerea lombară și hernierea
nucleului pulpos. Studiile au arătat că stresul psihologic este
un predictor al dezvoltării durerii lombare subacute și cronice printre persoanele fără antecedente asemănătoare, factorii
principali fiind stresul, anxietatea și depresia. Asocierea factorilor psihologici cu durerea lombară este mult mai evidentă
la pacienții cu durere cronică decât la acuți.
Sportul și exercițiul fizic, ca factori de risc, prezintă asocieri cu durerea lombară. Sporturi precum ski fond și jogging
sunt legate de durere. Altele (baseball, golf, bowling) au fost
asociate cu prolapsul discal. Indivizii cu durere lombară au mai
puțină activitate fizică acasă, mai multă profesional. Situația
ultimului an caracterizată de pandemia COVID-19 a schimbat
multe dintre comportamentele legate de solicitarea coloanei și
manifestările specifice musculare și neurologice, cu impact
asupra activităților fizice în procesul muncii la domiciliu.
Legătura dintre obezitate și durerea lombară este neclară.
Deși se face o asociere între cele două în ceea ce privește populația industrializată, se pare că obezitatea contribuie mai degrabă
la severitatea durerii, decât la declanșarea ei, din cauza efectelor
de încărcare la nivel spinal. Centrul de greutate al persoanei
este deplasat anterior, crescând necesarul de forță a mușchilor
paravertebrali și dezvoltând contracturi musculare și durere.
Asocierea antrenamentului pentru forța musculară ca factor de risc este incertă. Slăbiciunea musculară tronculară este
prezentă inițial sau apare secundar durerii. Concluziile studiilor
sunt contradictorii. În ceea ce privește nivelul de fitness, studiile sunt de asemenea contradictorii. Există unele care concluzionează că subiecții mai antrenați au o incidența redusă
a accidentărilor, acționând ca prevenție, în timp ce alte studii
arată că un nivel de antrenament bun nu ajută la o mai rapidă
vindecare fără a scădea incidența. Alte studii au demonstrat că
lipsa de antrenament este asociată cu prolapsul de disc lombar.
Genul pare că nu este implicat în simptomele lombare.
Deși intervențiile chirurgicale pentru hernii de disc sunt până
la de 3 ori mai frecvente la bărbați decât la femei, simptomele
legate de sciatalgie sunt distribuite în mod egal. Acest număr
crescut poate fi explicat prin faptul că sunt mai mulți bărbați
care desfășoară muncă fizică grea; din cauza dorinței de a se
întoarce mai repede la serviciu apelează la soluția chirurgicală,
care este o soluție mai rapidă.
Lombalgia în antecedente constituie un punct de plecare pentru alte episoade. Acest lucru este adevărat mai ales
în situația existenței herniei de disc din cauza modificărilor
biomecanice. În acest caz, singura soluție care poate scădea
recurența este antrenamentul în activitățile obișnuite.
Din punctul de vedere al antropometriei, nu există corelații
puternice între durerea lombară și înălțime, greutate și proporțiile corporale, totuși, există câteva studii care sugerează
că persoanele mai înalte au un risc mai mare de a dezvolta
hernie de disc și sciatică. Postura defectuoasă și modificările
ei cum ar fi scolioza, cifoza, hipo/hiperlordoza nu sunt factori
de predispoziție pentru durerea lombară.
Factorii de risc ocupaționali constau în: muncă fizică grea,
poziții care asociază flexie prelungită cu răsuciri frecvente,
mișcări care presupun ridicarea, trasul sau împinsul unor
obiecte grele, expunerea la vibrații, factori psihologici (insatisfacția muncii, relații nesatisfăcătoare cu colegii și șefii,
monotonia), poziții fixe prelungite, munca repetitivă.
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Concluzii de etapă legate de rezultatele studiilor privind
etiologia durerii lombare ajută atât la stabilirea diagnosticului și a tratamentului, cât și la conștientizarea pacienților cu
privire la reducerea riscului de recurență sau de exacerbare a
episodului dureros. În populația generală, mulți dintre pacienți
nu sunt conștienți de prevalența durerii lombare și cred că fac
parte dintr-o minoritate. Informația conform căreia 90% dintre
cazuri se ameliorează în 6 până la 12 săptămâni îi poate liniști.
Acelor persoane la care durerea este trenantă, clinicianul le
poate explica faptul că factorii de risc individuali și ocupaționali i-au condus către acest tip de afecțiune, dar că schimbările
aduse în stilul de viață pot reduce simptomele (1,7,8).

Clasificare

Sunt multiple moduri de clasificare a durerii lombare, de la
topografie, durată, intensitate, iradiere, la fenomene asociate
de influență pentru durere și contextul psiho-comportamental.
Cea mai frecventă clasificare folosită este aceea în funcție de
durata evoluției (timp). Durerea acută este definită ca prezentă
nu mai mult de 6 săptămâni, durerea subacută este prezentă
între 6 și 12 săptămâni, iar durerea cronică este cea de peste
12 săptămâni (IASP).

1. Durerea lombară acută

Se referă la pacienții cu topografie lombară algică acută,
indiferent de cauză, care au șanse mari să-și îmbunătățească
rapid aspectele clinice. În unele cazuri, diferite de hernia de
disc sau de traumatismul muscular, este dificil de stabilit un
diagnostic sigur. Aceste situații impun mai degrabă evaluarea
riscurilor, identificarea unor posibile cazuri diagnostice severe
și a factorilor ce pot dezvolta disfuncție/dizabilitate, informații
fiind utile și transferate sub forma unor răspunsuri pacientului.
Durerea lombară acută este definită ca o durere localizată
posterior la nivelul trunchiului, între rebordul costal (T12) și
pliul fesier, frecvent iradiată sacrat, la nivelul șoldului sau pe
membrul inferior până la genunchi, cu durată de mai puțin
de 6 săptămâni. Mulți pacienți (cca. 90%) depășesc perioada
simptomatică fără solicitarea consultului medical, cca. 40-50%
prezintă episoade scurte de durere de intensitate medie sau rar
hiperalgică, dar neglijată, iar în tabloul clinic care evoluează
6 săptămâni cca. 75% acuză sciatalgie. Consultația medicală
cuprinde pacienți cu durere evoluând mai mult de o lună.
Clinic, simptomatologia poate cuprinde durere lombară/
lombosacrată fără iradiere sau durere cu iradiere nesistematizată sau sistematizată.
Durerea nesistematizată este cea iradiată frecvent sacrat,
pe șold, coapsă până în genunchi. Poate fi cauzată cel mai
des de o artropatie coxo-femurală sau de genunchi, disfuncție
sacro-iliacă, spondilolisteză sau de cauză musculo-fascială.
Durerea sistematizată cu iradiere pe membrul inferior
poate avea un traiect de tip pseudoradicular sau dermatomial-radicular (la nivelul coapsei și/sau gambei, incluzând și zona
plantară cu specific topografic dermatomial L5 și/sau S1). În
acest context durerea poate fi dată de: puncte trigger miofasciale, disfuncții biomecanice musculare/articulare, hernie de
disc (HD), stenoza foraminală. HD are o prevalență de 1-3%,
majoritatea cazurilor răspunzând la tratamentul conservator.
În fața acestor posibile scenarii clinice se pun mai multe întrebări legate atât de caracteristicile durerii, de manifestările
musculoscheletale și neurologice asociate, de particularitățile
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psiho-comportamentale și fundalul patologic evident/estompat.
Este contextul clinic și funcțional în care pragmatic, cu peste 50
de ani în urmă, se evaluau: sindromul vertebral static și dinamic, musculo-capsulo-ligamentar, psihogen, sindromul dural
și neuro-radicular – analiza facilitând și în prezent încadrarea
clinică și înțelegerea componentelor disfuncționale somatice,
ajutată și de întrebări de tipul:
§ Durerea este dată de structuri specifice?
§ Patologia este o patologie severă sistemică?
§ Prezintă deficit neurologic?
§ Care sunt caracteristicile comportamentale cu LBP? (4)
Evaluarea și decizia terapeutică se stabilesc în funcție
de prezența argumentelor și semnelor clinice de tip urgență
majoră –„red flag” – sau de evoluția simptomatică de tip mediu
cu potențial de cronicizare „yellow flag”.
Sub termenul de „red flags” se pot identifica: aspecte care
țin de vârstă (sub 20 sau peste 55 de ani), istoric de tumori
maligne sau comorbidități importante, manifestări generale
nespecifice de tip febră sau pierderea inexplicabilă în greutate,
manifestări clinice severe (durere toracică, deficit neurologic
progresiv, modificarea mersului, anestezie în „șa”).
Termenul de „yellow flags” cuprinde factori psihosociali
care sunt legați de afectarea cronică și dizabilitate, cu referire
la: atitudinea negativă asupra durerii lombare, comportamentul
de evitare și nivelul redus de activitate, credința că un tratament
pasiv este mai benefic decât unul activ, tendința la depresie și
retragere socială, probleme profesionale sau financiare. „Red
flag” reprezintă expresia de urgență în evaluarea clinică și decizia terapeutică care impune investigație imagistică (CT, RMN),
prin identificarea cazurilor severe datorită afectării neurologice (pareză/ paralizie/ sindrom de „coadă de cal”) și în care
regăsim toate sindroamele clinice, prioritatea fiind sindromul
neuro-radicular de tip compresiv/întrerupere cu indicație de
consult și intervenție neuro-chirugicală. În cazul prezenței de
„yellow flag” – clinic pacientul prezintă sindrom vertebral static
și dinamic, asociat cu cel musculo-capsulo-ligamentar; frecvent
constatăm prezența sindromului psihic și mai rar elementele
inițiale clinice ale sindromului neuro-radicular (durere iradiată
cu topografie definită, parestezii, semnele algice evocând conflictul disco-radicular); evoluția, mai ales dacă este neglijată,
devine trenantă, cu risc de cronicizare sau dizabilitate.
În contextul asocierii durerii cu modificările de stare generală și cu prezența unui sindrom inflamator sau a asocierii
de manifestări neurologice și viscerale se impune diagnosticul
diferențial cu:
§ Sindromul „cauda equina” – caracterizat prin scădere progresivă de forță musculară, disfuncție urinară sau anală,
hipoestezie în „șa”, deficit de locomoție prin afectarea
radiculară;
§ Suspiciune de proces inflamator spinal non-infecțios:
spondilartropatie;
§ Suspiciune de infecție spinală, mai ales în context de imunodeficiență: discită, osteomielită, abces;
§ Cauză posttraumatică spinală, fără manifestări neurologice/cu manifestări neurologice;
§ Suspiciune de neoplasm primitiv sau metastază (coloana
vertebrală-topografie predilectă pentru metastaze; la femei
mai frecvent postneoplasm de sân);
§ Urgență abdominală cu durere referită lombar
(apendicită).

Tabloul clinic: durere caracteristică, fără scădere de forță
musculară, asimetrie, hipoestezie dermatomială. Se indică și se
aplică tratamentul conservator cu rezoluție în 6 săptămâni (2-4).
Examenul clinic și funcțional somatic la nivelul coloanei
vertebrale și trenului inferior pune în evidență numeroase problemele asociate, identificate prin evaluare privind: mobilitatea
(global și segmentar), examinarea musculară și senzitivă, evaluarea neuromusculară (testing muscular și EMG) și reflexă,
evaluarea posturii și mersului, comportamentul în durere (4).
Dezvoltarea dizabilității este condiționată de analiza „yellow flags”, respectiv a factorilor de risc pentru dezvoltarea
dizabilității, evaluând factorii fizici, individuali și profesionali, barierele psiho-sociale. Identificarea și interpretarea
lor au importanță practică în justificarea deciziei terapeutice.
Experiența medicală și cercetarea au demonstrat strânsa relație
atât între aspectele fizice și emoționale, cât și între durere și
disfuncție/dizabilitate. În acest context se analizează:
Factorii fizici – diferite studii au demonstrat efectele negative asupra coloanei vertebrale (CV). secundar aplicării unor
suprasolicitări mecanice dinamice și statice, adoptarea unor
posturi prelungite și neadecvate (supraîncărcare, flexie CV
prelungită cu rotație, manevre de cărat, tras, împins, rostogolit).
Factorii individuali sunt legați de susceptibilitatea individuală: sex, vârstă, profesie, educație, obiceiuri (fumat, alcool), statutul marital, postura, caracteristici antropometrice,
calitatea și disponibilitatea funcțională a musculaturii somatice, calitățile biomecanice ale CV, condiția fizică. La aceste
elemente se adaugă aspectele psiho-comportamentale: tipul
de personalitate, predominența structurii psihologice (comportament rațional/emoțional), modul de percepție al diferitelor
evenimente (atât traumatice, cât și de altă natură), modul de
integrare și acceptare ale disfuncției/dizabilității CV, capacitatea și disponibilitatea de a integra programul antialgic și
de recuperare în ordinea zilnică individuală și profesională și
de a avea răbdare, fără a transforma evenimentele medicale
în catastrofe.
Factorii emoționali și comportamentali pot avea originea în copilărie: părinți alcoolici, deces sau divorț în familie,
atitudini negative ale membrilor familiei față de dizabilitate,
experiența și relația profesională cu colegii, șeful, schimbarea frecventă a locului de muncă (solicitare fizică excesivă,
solicitare cognitivă suplimentară), lipsa ofertei profesionale
în condițiile dizabilității, modalitățile de gestionare a nevoilor administrative în diferite situații (exemplu – pandemia de
COVID-19).
Factorii de predictibilitate pentru durere și dizabilitate în SDL acut și subacut pot fi: prezența durerii iradiate,
indicele de masă corporală (BMI), nivelul scăzut educațional,
căsătoriile multiple, fumatul, numărul de spitalizări, perioadele
de restricție profesională și insatisfacția la locul de muncă,
riscul de pensionare. În cazul unor evoluții prelungite, se va
realiza consult medical din sfera medicinei muncii sau evaluare
complexă în context multidisciplinar (14,15). În același timp
trebuie identificați și factorii pozitivi, mai ales la pacienții
activi profesional, unii cu mai multe locuri de muncă, dar care
afirmă satisfacție profesională, esențială ca factor motivant de
reîntoarcere la lucru și participare activă la tratament (activă,
dar nu supraactivă!).
Factorii psihologici de tip furie, frică, depresie, anxietate,
stresul, somatizarea, mai ales asocierea cu fundal de etilism
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cronic și/sau droguri – schimbă înțelegerea și complianța față
de experiența medicală.
Afecțiunile somatoforme de tip isterie, ipohondrie influențează evoluția și transformarea durerii de tip acut și cronic
– situații care justifică identificarea rapidă și aplicarea unor
metode terapeutice specifice cu țintă psiho-comportamentală.
În evoluția trenantă, cu tendința la cronicizare, se investighează
manifestările asociate (semne Wedell): exagerarea algică fizic
și comportamental, lipsa modificărilor senzitive și motorii
obiective, acuze algice lombare la presiune în umăr sau cervical, declanșarea durerii la palpare superficială.
1.a) Durerea acută fără iradiere
Aceasta prezintă următoarele caracteristici: topografie la
nivel de trunchi posterior, din partea inferioară a grilajului
costal până sub pliul fesier, durată 4-6 săptămâni cu episoade
scurte de durere auto-limitativă, frecvent neglijată (70-90%
dintre pacienți).
În fața pacientului cu durere lombară, prioritatea o reprezintă aspectele vitale, mai ales în situațiile de evoluție torpidă (toracal, abdominal superior și mijlociu, hipogastru – ca
durere referită). Scopul principal al consultului medical are
două direcții: calmarea – tratarea durerii acute, dar și identificarea factorilor de risc înalt pentru cronicizare sau prezența
potențială a unor cauze severe de durere (neoplasm primitiv,
metastaze, anevrism aortic, patologie sistemică cu manifestări
abdominale și durere referită lombar) (9,13).
La examenul fizic se insistă asupra examenului clinic și
funcțional al coloanei vertebrale, pe segmente, dar întotdeauna
evaluarea trebuie să fie completă pe lanțul cinematic al coloanei:
cervical, toracal, lombo-sacrat și global. Examenul clinic include
obligatoriu și examenul șoldului și coapsei, examenul anterior
abdominal. Astfel, se evaluează simetria/tipurile de asimetrie,
posturile de tip static și dinamic, flexibilitatea, starea musculaturii (spasm muscular, hipo/hipertonie, contractură/retractură,
hipotrofie/atrofie, paralizie, spasticitate) și zonele sensibile la
nivel de țesuturi moi, periarticular sau articular. La examenul
clinic abdominal (palpare, auscultare) se pot decela suferințe
abdominale, unele cu prognostic sever/vital (anevrism aortă,
sarcină extrauterină). În această ecuație de influență bilaterală
experiența durerii rămâne un factor major pentru dizabilitate
prin puseele algice severe, prin neînțelegerea mecanismelor
implicate, lipsa respectării unor reguli în cadrul procesului terapeutic, relația cu sistemul medical și suportul financiar. De
asemenea, durerea reintervine în contextul repetării episoadelor
algice de coloană, cu istoric de asociere de manifestări algice
musculoscheletale, pe fond de etilism, fumat, droguri sau în
context de isterie sau ipohondrie ori de alte manifestări psiho-comportamentale. În puseu acut, o treime dintre pacienții sub
30 de ani dezvoltă istoric de suferință discală vertebrală, între
40 și 60 de ani – 60%, iar după 60 de ani la suferința discală se
asociază manifestările artrozice (osteofite, sindromul fațetal).
Când la durerea lombară se asociază alterarea stării generale
(astenie, croșet subfebril nocturn, scăderea apetitului și scădere
ponderală, somn dificil, transpirații profuze nocturn) se efectuează evaluare biologică pentru a identifica potențialul proces
infecțios, inflamator sau neoplazic.
Cel mai important element clinic pentru majoritatea episoadelor de acest tip este durerea iradiată, ce sugerează sau
susține diagnosticul de hernie de disc sau de radiculopatie.
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Herniile de disc răspund, într-o mare proporție, la intervențiile
conservatoare, dar, în general, pacienții cu durere lombară
iradiată acută au un prognostic mai slab și o recuperare mai
lentă decât cei cu durere fără iradiere.
Pentru tratamentul acestei etape sunt disponibile multiple soluții terapeutice. Algoritmul pentru tratamentul durerii
lombare acute cuprinde o anamneză țintită și o examinare
clinică detaliată. Dacă există „red flags”, se pune un diagnostic rapid și se trece la tratament. Dacă nu există decât
„yellow f lags”, evoluția trenantă favorizează disfuncția/
dizabilitatea, situație în care se acționează pentru prevenția
dizabilității. Dacă „yellow flags” și durerea iradiată lipsesc,
se apelează la tratament conservator și analgezie medicamentoasă. Dacă „yellow flags” lipsesc, dar durerea iradiată
este prezentă, se apelează la investigații suplimentare, terapie medicamentoasă și non-medicamentoasă, injectabilă
sau per os și la chirurgie.
Tratamentul conservator asociază soluții farmacologice
și non-farmacologice, limitarea justificată a activității fizice,
educația pacientului și programul de recuperare adaptat.
Tratamentul farmacologic: se apelează la AINS, acetaminofen, apoi relaxante musculare, opioide. În situația manifestărilor algice cu topografie de vecinătate se indică infiltrații:
în bursa trohanterică sau ischiatică, în articulația sacro-iliacă,
în punctele trigger muscular și fasciale.
Tratamentul non-farmacologic de tip fizioterapie cuprinde: aplicații de termoterapie – fie în acut crioterapie (efecte
analgezic, miorelaxant-decontracturant, antispastic, antiinflamator; aplicație 20 de minute), fie aplicația caldă în perioada
subacută, mai ales pentru componenta musculară (relaxare
musculară, analgezic, antispastic, trofic), electroterapie (electroterapie analgezică, ultrasunet terapeutic) și KTT. Programul
de kinetoterapie asociază: stretching (introdus și condus respectând „încălzirea” țesuturilor și progresivitatea), program de
întreținere a forței musculare (pentru musculatura paraspinală
extensoare, musculatura abdominală, psoas iliac, ischiogambieri, cvadriceps și rotatorii șoldului) și exerciții aerobice. Cele
mai multe cazuri au o evoluție <4-6 săptămâni. În cazurile cu
evoluție peste 6 săptămâni, cu rezultate modeste, se impune
reevaluarea clinico-funcțională sau multidisciplinară și evaluare psiho-comportamentală.
Limitarea activității: pacienții sunt sfătuiți să continue
activitatea, nedureroasă, limitând activități fizice cu solicitare
importantă (ridicarea repetată de greutăți, mișcări bruște în
flexie cu rotație; dintre restricțiile de solicitare mecanică în
context profesional semnalăm flexia și rotația repetată a CV).
Solicitările trebuie adaptate la pacient în funcție de toleranța
și specificul profesional.
Educația pacientului – un pacient care știe, înțelege și aplică poate beneficia de o lungă perioadă de prevenție, de un sentiment de satisfacție, de o încredere crescută; nu dezvoltă frica
de boală, de mișcare și alte comportamente legate de boală.
1.b) Durerea acută lombo-sacrată iradiată
Interpretată ca lomboradiculalgie, se confundă cu sciatica,
care este determinată de afectarea nervului sciatic. În general,
„sciatica” este un simptom, nu este un diagnostic. Reacția inflamatorie este produsă de HD sau de alte cauze biomecanice
(conflict radicular prin sindrom de canal îngust, conflict în
recesul lateral, fractură vertebrală).
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Etiologic, cauza cea mai frecventă de SDL acut cu iradiere
la pacienții sub 60 de ani este HD, compresia prin HD determinând reacția inflamatorie la nivel radicular. Incidența HD
la pacienții peste 35 ani este de 5%, iar în 90% dintre cazuri
este afectată rădăcina la nivel discal L4-L5 și L5-S1. Pacienții
peste 60 de ani dezvoltă radiculopatie în contextul unei stenoze
lombare degenerative. Alte cauze pot fi: spondilolisteză, fractură vertebrală de corp/arc, chist articular, infecție, neoplasm,
herpes zoster, radiculopatie pe fond de diabet zaharat, hematom
epidural (rar), manifestări tumorale. Diagnosticul diferențial
se poate face cu: afectarea de nerv sciatic, neuropatia de nerv
tibial sau peroneal, plexopatia lombosacrată, mielopatia ș.a.
Manifestările iritative inflamatorii radiculare prin conflict
disco-radicular sunt determinate de mediatorii biochimici de
tip cytokine, fosfolipaza A2 din nucleul pulpos.
Tabloul clinic este întreținut de criza de spațiu disco-radicular și de compresia progresivă (iritație/compresie/întrerupere) a rădăcinii nervoase, determinând parestezie, mai puțin
durere, reacția inflamatorie radiculară fiind cea care dezvoltă
durerea. Durerea iradiază pe membrul inferior, respectând
dermatomul radicular L4, L5 sau S1. În afectarea rădăcinii S1
durerea are caracter de tip dizestezie/arsură.
Evaluarea radio-imagistică se face prin Rx, CT, RMN –
investigație valoroasă atât pentru identificarea și analiza patologiei spinale și a manifestărilor de țesut moale, disc intervertebral, rădăcini nervoase, cât și pentru excluderea unor suferințe
severe, justificând obiectiv decizia indicației chirurgicale.

Recuperarea în sindromul dureros lombar are ca obiective terapeutice: prevenirea sindromului dureros din fază acută
către etapa cronică, maximizarea tratamentului conservator;
identificarea cazurilor de indicație corectă pentru tratament
chirurgical, identificarea și minimalizarea factorilor de risc, reducerea dizabilității posttratament conservator sau chirurgical.
Educația – „școala spatelui” reprezintă un pol important de
comunicare și modelare a comportamentului pacientului, care
trebuie să înțeleagă informațiile numeroase de anatomie, fiziopatologie, biomecanică, ergonomie, psihologie, dar și să aplice
programul recomandat, scopul fiind de creștere a toleranței
la durere, stimularea funcțională și prevenirea recurențelor.
Repausul – nu prelungit, pentru a evita apariția sindromului de decondiționare ce are ecou asupra structurilor somatice
(musculare și articulare, de tip hipotonie/hipotrofie de inactivitate, de tip redoare articulară și reducerea calităților legate
de elasticitatea și flexibilitatea segmentelor spinale), viscerale
(scăderea nivelului de răspuns cardiovascular de efort, risc
vascular periferic, modificări de tranzit) și riscul de depresie. Toate aceste manifestări somatice disfuncționale, cât și
viscerale sunt suficiente argumente și motive pentru care se
recomandă repausul relativ, continuarea activităților zilnice
și a programelor de kinetoterapie. Acestea cuprind: exerciții
de mobilizare în flexie/extensie, exerciții de stabilizare dinamică a coloanei pentru asigurarea stabilității funcționale și a
antrenamentului postural, obținerea stării de tensiune fiziologică la nivel ligamentar și muscular, antrenarea echilibrului,
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îmbunătățirea distribuției solicitării și armonizării forțelor
exercitate între disc și articulația interfațetală, program aerobic
pentru scăderea durerii acute prin stimularea sistemului endorfinic, creșterea rezistenței musculare, stimularea activității
de coordonare a sistemului neuromuscular. Programul poate
include exercițiul pe bicicletă staționară, urcatul scărilor, antrenamentul pe covorul rulant, hidrokinetoterapie.
Pentru a se realiza un nivel adaptativ cardiac la efort, nivelul
de solicitare trebuie să fie de cca. 70% din rata cardiacă predictivă,
cu durată de 15 min, de cel puțin 3-5 ori/săptămână. Pacientul
trebuie implicat în programul de întreținere a condiției fizice (care
nu presupune solicitarea coloanei în sala de body building fitness)
și corectarea barierelor fizice și psihosociale, fiind încurajat să
mențină activitățile zilnice, pregătindu-se pentru revenirea în
activitatea profesională. Dacă în urma terapiei conservatoare de
tip recuperator nu se obțin rezultatele așteptate, după 6 săptămâni
se trece la managementul durerii din subacut (4,10).

2. Durerea lombară subacută

Se identifică în situații clinice în care șansele de ameliorare spontană scad, pacientul prezentând o leziune specifică și
tratabilă, frecvent fără comorbiditățile dobândite ce însoțesc
durerea lombară cronică. Din cauza faptului că durerea subacută sugerează adesea radiculopatie de cauză discogenă, testele
necesare în vederea diagnosticării corecte sunt radiografia
simplă, rezonanța magnetică nucleară a coloanei lombare și
studiul de conducere nervoasă a rădăcinii nervoase implicate.
Rezultatele pozitive conduc către terapie specifică de recuperare, tehnici specifice de infiltrații, eventual intervenție
chirurgicală.
Durerea lombară subacută
(între 6 și 12 săptămâni)
Examen clinic detaliat
Durerea
neurogenă

Durerea
morfologică

Durerea
miofascială

Figura 1. Categorii de durere în sindromul dureros lombar subacut

În această fază este foarte important de știut că pacientul
acuză nu numai durere, ci și dizabilitate. Măsurile de recuperare sunt importante pentru a menține nivelul funcțiilor
somatice: mobilitate, verticalizare, stabilitate, coordonare,
control motor, eficiență în activitățile fizice privind randamentul, rapiditatea și precizia. Restricțiile la muncă pot fi
necesare din cauza riscului de progresie a deficitului neurologic. Majoritatea cazurilor de durere lombară subacută se
prezintă fără iradiere. Testele de diagnostic sunt negative, dar,
în funcție de simptome este nevoie să asiguri pacientul de
corectitudinea diagnosticului și de faptul că toate elementele
au fost luate în considerare.
Sindromul dureros lombar subacut are caracteristică
durerea între 6 și 12 săptămâni, perioadă în care se conturează leziuni specifice cu expresie clinico-funcțională de tipul
iritație radiculară, afectare musculară, tulburări biomecanice,
disfuncție de locomoție. Perioada asociază durerii semnele
dizabilității la nivel axial. Pacientul trebuie să ajungă în zona
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de confort clinic și siguranță, după evaluare pe baza unor
teste de diagnostic, stabilirea diagnosticului, a obiectivelor
și a instrumentelor terapeutice, aplicarea tratamentului, care
poate cuprinde intervenții farmacologice, de terapie fizicală
sau dirijarea către neurochirurgie. Informațiile din anamneză și examenul clinic susțin aspectele etiologice în strânsă
legătură cu patologia morfologică-structurală, miofascială
sau neurogenă (Figura 1).
În cazul afectărilor morfologice/structurale, de tip biomecanic, se evaluează manifestări anatomice sau funcționale ale
coloanei de tip malrotație, restricții în mobilizare, manifestări
patologice de tip reumatismal, prezența unei fracturi de stres,
asocierea de manifestări inflamatorii.
În afectarea de tip miofascial se analizează caracteristicile
durerii și sensibilității la nivel muscular și fascial, pe fondul
unor suferințe de tip reumatismal, tulburări metabolice, disfuncții endocrine, efectele secundare medicamentoase, sindromul de suprasolicitare, stres emoțional sau asocierea cu
fibromialgia.
Afectarea de tip neurogen, forma cea mai severă atât simptomatic, cât și funcțional, în caz că este neglijată, poate evolua către deficit motor cu manifestări de tip pareză/paralizie
(Figura 2).
Cele două tipuri de afectări (structurale și miofasciale)
se împletesc până la un punct, dar durerea mecanică este reproductibilă la manevre specifice, sugerând patologie într-o
structură anatomică specifică, în timp ce durerea miofascială
este difuză, cu biomecanică nemodificată și produsă adesea
într-un context de boală sistemică sau psihosomatică/psihiatrică. Durerea subacută structurală sau miofascială are multe
simptome de însoțire. La examinare, ligamentele dor când sunt
întinse, articulațiile dor când sunt comprimate, mușchii suferă
când sunt activați.
După o examinare clinică detaliată, incluzând și evaluarea
dinamică somatică, se conturează aspecte etiologice, pledând
pentru afectarea structurală din cauza asimetriilor structurale
focale, a dezechilibrului muscular sau de aliniament, sau afectarea difuză miofascială. În acest ultim caz ar trebui explorate cauze reumatologice, autoimune, metabolice și endocrine,
stresul și microtraumatismele repetitive.
Durerea severă musculoscheletală provenită din disfuncții
biomecanice necesită o abordare terapeutică intensivă, incluzând diferite tipuri de injecții. Durerea mai puțin intensă se va
trata inițial prin terapie manuală. Dacă nu se obțin rezultate,
se reevaluează cazul, răspunzând la câteva întrebări legate
de corectitudinea tipurilor de exerciții aplicate, de persistența
asimetriilor de ordin biomecanic, de acuratețea diagnosticului,
de lipsa unor comorbidități cauzatoare.
Durerea miofascială subacută este dificil de tratat. Este
însoțită de modificări difuze de sensibilitate. Deși este posibil
ca durerea să fie reprodusă în momentul examinării, principalele aspecte legate de durere nu au legătură cu un element
anatomic specific. Contracturile musculare se ameliorează/
vindecă în decursul a câtorva săptămâni după un traumatism,
deci ar trebui să dispară în această etapă. Dacă acest lucru nu
s-a întâmplat, există posibilitatea existenței unei afecțiuni cu
impact general. În contextul unei evoluții trenante trebuie luați
în considerare factorii psihosociali cum sunt stresul, depresia
și anxietatea. Acești factori pot crește tensiunea musculară și
vigilența pacientului cu privire la momentele de disconfort. De
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Durerea lombară subacută
(între 6 și 12 săptămâni)
Examen clinic detaliat
Durerea neurogenă

Durerea
structurală

Durerea
miofascială

Teste diagnostice
(RX, RMN, EMG)
Nu tolerează
terapia

Durere dizabilitantă?
Deficit neurologic ușor sau absent

Injecție + Medicație
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NU
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Durere severă?
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Recuperare
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Chirurgie
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DA

NU
Managementul
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Figura 2. Algoritmul pentru durerea lombară subacută neurogenă
(adaptat după „Subacute Back Pain”, Miles Colwell, cap.15, Back Pain Andrew J.Haig, Miles Colwell, 2006 ISBN 1-930513-59-3)

asemenea, simptomele de tip difuz pot fi prezentate și exagerate de unii pacienți în scopul obținerii unor avantaje financiare,
dar pot fi întreținute și în unele situații în care există asimetrii
biomecanice ascunse.
În programul de recuperare pentru sindromul dureros lombar de tip subacut și cronic se asociază terapia farmacologică
și nonfarmacologică. Din grupul terapiilor nonfarmacologice,
terapia fizicală reprezintă componenta majoră terapeutică pentru
SDL acut/subacut. Acest grup de terapie nonfarmacologică face
referire la modalitățile fizice de tratament de tipul: termoterapie
(căldură/crioterapie, lumină – radiație în infraroșu, ultrasunet),
electroterapie (aplicații de electrostimulare analgezică de tip
TENS (Stimularea Nervoasă Electrică Transcutanată) sau curenți de medie frecvență – interferențiali, câmp electromagnetic
de joasă sau înaltă frecvență, LASER), masaj terapeutic și kinetoterapie (aplicații de factor mecanic de tip pasiv, activ, rezistiv
– stimulare musculară de tip periferic, programe de facilitare
neuroproprioceptivă), pentru a trata relația complexă dintre

durerea somatică lombară și disfuncția/dizabilitatea. Dincolo
de programul activ de kinetoterapie, uneori împreună cu terapia
manuală, se asociază educarea pacientului privind categoriile de
solicitare fizică, posturile corecte/incorecte în diferite activități
dezvoltate în scop personal sau profesional, elemente de ergonomie privind prevenția și întreținerea din SDL.
Obiectivul major este de a ajuta pacientul să atingă un nivel
de independență cât mai înalt posibil, în condiții de indoloritate. Echipa de recuperare, dar în special medicul specialist
de recuperare, trebuie să identifice factorii de risc și să stabilească obiectivele pe termen mediu și lung ale tratamentului,
să le prezinte pacientului și să anticipeze durata tratamentului
pentru a reuși să atingă atât obiectivele clinice, cât și pe cele
funcționale (11,12,18).
Electrostimularea analgezică se poate obține cu diferite forme de electroterapie de joasă și medie frecvență, cea
mai frecventă utilizare fiind TENS. Este metoda de electrostimulare analgezică prin care curentul electric cu impulsuri
||
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Tabelul 1 Programe de solicitare recomandate în kinetoterapie recomandate în sindromul dureros lombar
(adaptat după Orthopaedic Section Clinical Practice Guidelines for Low Back Pain)
Subgrupe în sindromul dureros lombar (SDL)
SDL acut și subacut cu deficit motor frust
SDL acut cu tulburări de coordonare a mișcării
SDL subacut cu tulburări de coordonare a mișcării
SDL cronic cu tulburări de coordonare a mișcării
SDL acut cu iradiere pe membrul inferior
SDL acut în durerea cu iradiere
SDL subacut cu durere iradiată
SDL cronic cu durere iradiată
SDL acut sau subacut, cu tulburări afective sau cognitive
SDL cronic cu durere generalizată

Tipuri de programe KTT recomandate
Terapie manuală, exerciții pentru mobilitate, educarea pacientului pentru menținerea activității personale
Reeducare neuromusculară pentru stabilitate, educarea pacientului pentru autoîngrijire
Reeducare neuromusculară pentru stabilitate, terapie manuală, exerciții de îmbunătățire a forței, reeducarea
pacientului pentru autoîngrijire, reintegrare socială și la locul de muncă
Reeducare neuromusculară pentru stabilitate, terapie manuală, exerciții de îmbunătățire a forței musculare,
reeducarea pacientului pentru autoînjrijire, reintegrare socială și la locul de muncă
Exerciții de creștere a mobilității, terapie manuală, tracțiuni, educarea posturală a pacientului
Educarea posturală a pacientului pentru a reduce compresia, terapie manuală, exerciții de mobilitate nervoasă
Terapie manuală, tracțiuni, exerciții de mobilizare segmentară și antrenament motor
Terapie manuală, educarea pacientului în vederea diferitelor strategii pentru managementul durerii.
Folosirea principiilor practice psihologice
Folosirea principiilor practice psihologice, exerciții de joasă intensitate, prelungite.

dreptunghiulare din domeniul joasei frecvențe prin electrozi
stimulează fibrele A-delta, inhibând transmiterea informației
nociceptive ascendente. Are indicație în tratarea nonfarmacologică a durerii subacute/subacute/cronice somatice și neurogene.
Contraindicații: status cognitiv limitat, tulburări de sensibilitate tegumentară, fundal patologic sever, boli asociate cu risc
de decompensare ș.a.
Aplicații de ultrasunet terapeutic – aplicația se poate face
sub formă continuă sau sub formă pulsată, folosind energia
sonică de înaltă frecvență pentru a genera micromasajul de
înaltă frecvență și căldură în țesutul subcutanat, până la 5 cm
adâncime. Rezultate: scade spasmul și contractura musculară
(efect miorelaxant-decontracturant), scade durerea (efect analgezic), are efect antiinflamator în evoluția subacută trenantă și
cronică acutizată, crește extensibilitatea musculo-tendinoasă,
facilitează mobilitatea articulară și a țesuturilor moi de vecinătate. Contraindicații: nu se folosește la pacienții cu implanturi
metalice, stimulator cardiac, în insuficiența suferințelor viscerale, stări maligne, la copii și adolescenți. Sonoforeza – folosirea ultrasunetului prin efectul propriu și asocierea acțiunii
farmacologice a substanțelor active din gelul aplicat, pentru
a favoriza absorbția analgezicului și a steroizilor în țesuturile
moi, în scop antialgic și antiinflamator. Contraindicații: alergie
la steroizi, pacienții cu stimulator cardiac, stare de malignitate,
pacienți copii.
Ionoforeză – folosirea curentului electric de joasă frecvență tip curent galvanic pentru a favoriza absorbția medicamentelor ionizabile în țesuturile moi (frecvent dexametazonă);
efectele terapeutice principale sunt de tip antialgic, antiinflamator. Contraindicații: alergie la substanța ionizabilă, pacienții
cu stimulator cardiac, malignitate, boli sistemice cu evoluție
severă (spondilartropatii, artropatia hemofilică).
Biofeedback – utilizarea EMG pentru a măsura activitatea electrică musculară și proiectarea ei vizual sau auditiv
în condițiile desfășurării unor programe de solicitare motorie. Este indicat pentru creșterea contracției active la nivelul
mușchiului inhibat și pentru scăderea contracției dureroase.
Contraindicații: nu se aplică la pacienți decompensați somatic,
visceral, cu patologie sistemică și evoluție severă, febrili, cu
dificultăți de integrare psiho-comportamentală.
Aplicații de termoterapie caldă – folosirea compreselor
calde sau a altor categorii de aplicații locale (parafina) aplicate
pe tegument, cu efect de scădere a durerii, de creștere a proprietăților elastice și a sensibilității la nivelul țesuturilor moi.
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Contraindicații: tulburări de sensibilitate cutanată, afecțiuni
vasculare periferice (varice periferice, arteriopatie periferică
stadiile III/IV), afecțiuni dermatologice, febră, leziuni cutanate, infecții.
Aplicații reci sau crioterapie (masajul cu gheață) – folosirea compreselor reci direct pe tegument sau aplicațiilor de
gheață local, cu efect de scădere a durerii, spasmelor musculare
și inflamației. Contraindicații: pacienții cu tulburări de sensibilitate cutanată termică și dureroasă, sindromul Raynaud sau
alte tulburări circulatorii periferice, neuropatia și arteriopatia
diabetică.
Kinetoterapia cuprinde diferite tipuri de programe de
exerciții fizice de tip static și/sau dinamic (Tabelul 1) (17). În
aplicarea programelor de kinetoterapie se ține cont de respectarea unor principii, reguli și obiective specifice recuperării
în tratarea durerilor lombare:
§ Educarea și instruirea pacientului în legătură cu programul
de kinetoterapie efectuat;
§ Refacerea mobilității articulare (ROM) prin mobilizare
progresivă;
§ Tratarea manifestărilor fiziopatologice musculare și articulare (hipotonie/hipotrofie/atrofie de inactivitate, pareză/
paralizie, redoare articulară) și adaptarea categoriilor de
exerciții;
§ Ameliorarea tonusului, forței și rezistenței musculaturii
striate;
§ Corectarea dezechilibrului grupelor musculare agonist-antagoniste și sinergice;
§ Introducerea exercițiilor aerobice și creșterea adaptării
cardiovasculare și respiratorii la efort.
Exercițiile de stretching – tehnici în care pacientul menține un anumit timp o poziție pentru a alungi sau scurta diferite structuri somatice (capsulă articulară, mușchi, tendon,
ligamente, fascie), acționând funcțional, dar nedureros asupra
țesutului conjunctiv.
Exerciții de întreținere a tonusului muscular, creștere a forței și rezistenței musculare, în care pacientul încarcă progresiv
grupe specifice musculare (paravertebral și centuri), solicitările fizice din grupele de exerciții fiind adaptate nivelului de
solicitare și antrenare la efort cardiorespirator și fundalului
patologic asociat, visceral și somatic.
Reeducarea – reantrenarea prin exerciții în care pacientul
învață să își folosească ergonomic musculatura pentru diferite
mișcări în activități casnice, sociale sau profesionale.

De la durerea-simptom la sindromul dureros lombar acut și subacut
Prof. dr. Adriana Sarah Nica, asist. univ. dr. Brîndușa Ilinca Mitoiu, asist. univ. dr. Roxana Nartea

Exercițiile aerobice sunt practicate atât pentru întreținerea
proprietăților biomecanice la nivel locomotor, cât și pentru
creșterea rezistenței cardiovasculare și adaptarea la efort.
Tracțiuni mecanice și terapia manuală – se apelează la
echipamente mecanice pentru a obține o forță longitudinală în planul axial al coloanei. Are indicație în SDL de cauză
musculo- capsulo-ligamentară, în tratarea durerii radiculare
din fazele inițiale ale suferinței discale. Contraindicații: instabilitatea coloanei vertebrale, radiculopatie forma paretică,
sindrom de coadă de cal. În această practică, terapeutul își
folosește mâinile pentru a restabili mecanica articulară și pentru a întinde țesuturile moi contractile și necontractile. Are
ca țintă mobilizarea și mișcările fără durere ale sistemului
musculoscheletal, axial și al centurilor (15,16). Enumerăm cele
mai populare metode: modelul biomecanic, metoda norvegiană, metoda McKenzie, terapia cranio-sacrală, masajul prin
frământare și terapia manuală de tip miofascial. Se pot aplica și
alte terapii și tehnici: tehnica Alexander, Qigong, Feldenkrais,
Pilates, Tai Chi Chuan, Trager, Yoga.
În așteptarea unor rezultate pozitive clinice, funcționale
somatic și psihocomportamental, în agora medicală pacientul
este plasat central și implicat în diferitele momente ale evaluării
diagnostice și evoluției sub tratament. În acest sens, pacientul
ar trebui: să aibă cunoștințe despre evoluția sindromului dureros acut cu/fără iradiere; să înțeleagă istoricul și aspectele
clinice fizice și funcționale legate de posibile afectări neurologice; să înțeleagă și să accepte că repausul prelungit are efect
de decondiționare și că trebuie să se întoarcă cât mai rapid la
activitățile uzuale; să utilizeze și să respecte programul terapeutic farmacologic și nonfarmacologic; să evalueze cu medicul
potențialele riscuri și efecte adverse ale medicației; să respecte
restricția profesională pe timp limitat. Această listă presupune
o bună și eficientă comunicare, în contextul unei întâlniri între
două persoane necunoscute! Pacienții trebuie să fie convinși și
încurajați să-și asume responsabilitatea asupra îngrijirii proprii, recurențele fiind dependente și de respectarea regulilor de
protecție și întreținere somatic eficientă și suficientă.
Ținând cont de poziția actuală a durerii cronice în cadrul
diferitelor tablouri clinice și specialități clinice și în contextul
numeroaselor dezbateri internaționale (IASP, EFIC), aspectele complexe se vor regăsi în ediția a-11-a în Clasificarea
Internațională a Bolilor (International Clasification of
Diseases 11), unde se va aloca un capitol special durerii, în
special d urerii cronice.

Progresiv, se realizează translarea înțelegerii legate de tratamentul durerii, care inițial era focalizat numai în palierul
terapeutic medical (etiologic, fiziopatologic, simptomatic) și
în prezent se extinde în context bio-psiho-social și în conexiune cu efectele funcționale – punându-se accent pe relația cu
mediul a aparatului locomotor și pe consecințele psihocomportamentale, sociale și economico-financiare. n
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A

lgoneurodistrofia sau Sindromul Dureros Regional
Complex (SDRC sau CRPS – Complex Regional Pain
Syndrom) este o suferință întâlnită în circa 5% din patologia posttraumatică, dar și în alte situații patologice. Este
descrisă frecvent și după patologiile inflamatorii, imobilizări
prelungite, intervenții chirurgicale, la arși, în cancer și în patologia posttraumatică (unde apare cu frecvența cea mai mare).
Interesările ortopedice traumatice care apar sunt extrem de
variate, de la contuzii, entorse sau luxații, până la fracturi,
mai frecvent în complexul pumn-mână-degete sau la picior, ori
după amputații. Mecanismul patogen este incomplet cunoscut,
corelația între severitatea traumatismului și incidența apariției
algoneurodistrofiei este neclară, iar unele aspecte clinice nu
oferă întreaga înțelegere patogenică.
Termenul actual recunoscut la nivel internațional este
Sindromul Dureros Regional Complex de tip I sau II, în funcție
de absența sau de prezența leziunilor neurologice.
Studii clinico-epidemiologice au evidențiat efectul stresului la sportivi în dezvoltarea acestui sindrom, ca și în alte
entități patologice, cum ar fi sindromul de edem medular,
osteoporoza migratorie a șoldului sau osteoporoza regională
migratorie, care prezintă caracteristici asemănătoare cu CRPS.
Acestea au un context patogen incert, având astfel o încadrare
nosologică neclară.
CRPS cuprinde o mare varietate de manifestări fiziopatologice caracterizate de durere, indusă sau spontană, disproporționată față de evenimentul declanșator și asociată cu alterări ale
sistemului autonom și motor, în combinații variabile. Durerea
este continuă (spontană sau evocată), regională (nu într-un teritoriu specific nervos) și are de obicei o predominanță distală
a acuzelor senzitive, motorii, vasomotorii și trofice. Sindromul
prezintă o progresie variabilă și este adesea asociat cu disfuncție și dizabilitate importantă, afectarea calității vieții și costuri
socio-economice semnificative.
Incidența CRPS este dificil de stabilit din cauza dificultăților care țin de raportarea corectă. În SUA este raportată ca
fiind de 5,5 cazuri/100.000 de persoane-ani. Poate apărea la
orice vârstă, dar mai rar în copilărie și adolescență. Grupul
de vârstă cu cea mai mare incidență este considerat a fi între
decadele 4 și 7 de viață. Incidența crește cu vârsta până la 70
de ani, iar femeile sunt de 3-4 ori mai afectate decât bărbații.
Membrul superior este afectat în 60% dintre cazuri, în timp ce
piciorul în aproximativ 40%. Rata de rezoluție diferă în funcție
de studiu, de la 74% în primul an până la 36% pe parcursul a
șase ani. Fracturile (45%), entorsele (18%) și chirurgia electivă
(12%) sunt cele mai raportate evenimente trigger, în timp ce
instalarea spontană este neobișnuită (<10%).
Diagnosticul de CRPS se susține clinic, iar pentru excludere se compară cu alte forme de durere cronică. Nu există o
procedură specifică de diagnostic. Evaluarea clinică atentă
și uneori testele adiționale (de exemplu reducerea densității

osoase vizibile radiologic) trebuie să conducă la diagnosticul
pozitiv clar.
Există forme similare de durere cronică cunoscute ca
sindrom de edem medular, din care este absent istoricul de
traumatism sau de evenimente trigger, și care asociază modificări distrofice ale pielii, cu afectări vasomotorii. Aceste
forme incomplete sunt autolimitate și tratamentul chirurgical
nu este în general necesar. Încă este controversată discuția dacă
aceste forme reprezintă o entitate distinctă autolimitată sau o
variantă incompletă de CRPS.
În condiții dureroase incerte, cum ar fi umărul ,,înghețat”,
umărul postoperator rigid sau genunchiul dureros protezat,
CRPS, în special în formele lui incomplete, ar putea reprezenta cauza.
CRPS este caracterizat prin prezența modificărilor de tip
inflamator și semne indicând implicarea sistemului autonom
în regiunea dureroasă. Acest lucru diferențiază suferința de
alte forme de durere cronică. Membrul implicat prezintă: modificări de culoare și temperatură cutanată, hipersudorație,
hiperalgezie severă și alodinie, edem, hipercheratoză, scăderea forței musculare, distonie și tremor. Alterarea percepției
și propriocepției se poate manifesta, reflectată în acuratețea
posturării membrului, întârzieri în recunoașterea lateralității
membrului, senzații și percepții tactile anormale, reprezentări alterate subiective ale membrului afectat. Sindromul este
adesea asociat cu reducerea controlului motor, a calității unor
abilități și disfuncție în activitățile cotidiene (13).

Manifestări clinice subiective și obiective în CRPS

§ durere locală, difuză, cu senzație de arsură;
§ hipersensibilitate cutanată;
§ alodinie (durere la un stimul care în mod normal nu pro-

voaca durere);
§ edem;
§ hiper/hipohidroză;
§ modificări de tip distrofic interesând tegumentul și țesuturile celulare subcutanate, cu infiltrat inflamator sau pierderea supleței pielii;
§ instabilitate vasomotorie;
§ demineralizare locală;
§ scăderea capacității funcționale (articular și muscular, redoare articulară, hipotonie sau hipotrofie de inactivitate).
Sindromul Dureros Complex Regional este un sindrom
care interesează structurile nervoase periferice, țesuturile moi
și osul din zona afectată. În literatură, are multiple denumiri:
atrofia Sudeck, sindromul umăr-mână, sindromul dureros
posttraumatic, simpatalgia, edem traumatic cronic, algodistrofia sau cauzalgia de tip minor sau major. În 1864, Mitchell
folosea termenul de cauzalgie pentru a descrie sindromul
dezvoltat după traumatisme de nerv. Unii autori înțeleg prin
cauzalgie un tip special de algoneurodistrofie.
||

53

Actualități în sindromul dureros regional complex
Asist. univ. dr. Brîndușa Ilinca Mitoiu, prof. dr. Adriana Sarah Nica

Asociația Internațională pentru Studiul Durerii descrie
cauzalgia ca un sindrom caracterizat de durerea cu caracter de
arsură după traumatism de nerv, asociind modificări vasomotorii, pseudomotorii și în final tulburări trofice, tablou diferit
de algoneurodistrofia care asociază traumatisme de nervi periferici. Tipurile de traumatisme care asociază cauzalgia pot
fi: întinderea de nerv sau avulsiunea de rădăcini din plexul
brahial, retracția chirurgicală de os și țesut moale, injecția
intramusculară. În situația cauzalgiei, circa 80% dintre pacienți prezintă durere la câteva ore sau la o săptămână după
traumatism.

Clasificarea stadială a CRPS

Progresia clinică a bolii poate fi împărțită în trei etape:
o etapă acută timpurie caldă, cu semne inflamatorii, uneori
urmată de o fază distrofică, caracterizată prin scăderea progresivă a edemului; apoi o fază atrofică, în care atrofia pielii
și contracturile musculare devin prevalente.
Modificările tipice standard apar în primele săptămâni de
la traumatism. În faza acută, membrul implicat este extrem de
dureros, edemațiat, eritematos și cald. Simptomele colaterale
includ alodinie și hiperalgezie, modificări de creștere a firelor
de păr și unghiilor, hipercheratoză, slăbiciune musculară. Zona
afectată este limitată și nu respectă distribuția unui nerv specific.
Stadiul 1 – Perioada inițială evoluează cel mai frecvent în
primele trei săptămâni. Clinic, pacientul prezintă:
§ durere hiperalgică, dificil de controlat;
§ hiperestezie cutanată;
§ ascensiune termică locală;
§ edem, infiltrare difuză cutanată și subcutanată;
§ limitarea mobilității articulare în zona afectată;
§ spasm muscular.
În perioada de la 3 la 6 săptămâni, în tabloul clinic apar:
§ hiperhidroză;
§ creșterea părului și a unghiilor;
§ tegument rece cianotic și infiltrat;
§ osteoporoză.
Dacă afecțiunea persistă, adesea durerea nu scade, ci se
extinde, controlul motor voluntar este redus și apar semnele
senzitive negative de tip hipoestezie, hipoalgezie, hipotermestezie (14). Consecutiv, membrul devine adesea rece, cianotic și
transpirat. Pot apărea ca semne de însoțire mioclonus, tremor
și distonie.
Stadiul 2 – Stadiul de distrofie, care se dezvoltă în 2 până
la 6 luni. Tabloul clinic prezintă:
§ durere, dar cu scădere în intensitate;
§ hiperestezie cutanată;
§ tegument rece, cianotic, marmorat, subțiat, pielea își pierde
elasticitatea;
§ hiperhidroză;
§ atrofie a țesutului subcutanat, cu dispariția țesutului adipos
la nivelul degetelor, mâinii sau piciorului;
§ atrofie musculară;
§ hiperemie;
§ edem cafeniu;
§ creșterea unghiilor și părului;
§ osteoporoză difuză.
În timp, semnele clinice se pot extinde și la alte părți ale
corpului sau chiar la membrul opus sau ipsilateral (15). La unii
pacienți, CRPS se cronicizează și după o durată de peste 5 ani
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apar și alte elemente, cum ar fi simptome urologice, sincope
și chiar deficit cognitiv ușor. Fazele acută și distrofică sunt
reversibile, în timp ce forma atrofică se dezvoltă progresiv și
este ireversibilă.
Stadiul 3 – între 6 și 9 luni, în tabloul clinic se identifică:
§ durere prezentă de intensitate medie;
§ atrofie musculară;
§ atrofie și demineralizare osoasă;
§ atrofie de țesuturi moi periarticular;
§ subțierea fasciilor;
§ anchiloză articulară;
§ tegument rece, atrofic, cartonat.
Pe baza cercetărilor actuale de neurofiziologie, fiziopatologie și semiologie clinică, se consideră că acest sindrom are
la bază o instabilitate vasomotorie de tip reflex, în care sunt
prezente în diverse etape vasodilatația sau vasoconstricția. În
contextul acestui sindrom, durerea este disproporțională față
de severitatea traumatismului, dar între sindromul dureros și
distrofie se realizează un cerc vicios. Lankford și Thompson
au descris cercul vicios al Sindromului Dureros Complex
Regional. Din cauza durerii acute, pacientul refuză să mobilizeze zona afectată, care prezintă concomitent și moderată
reacție inflamatorie, inițial de tip reparativ. Lipsa de mobilizare
și scăderea solicitării grupelor musculare induc:
§ scăderea drenajului limfatic;
§ reducerea permeabilității capilare;
§ creșterea nivelului de CO2;
§ vasodilatație și edem.
Această etapă favorizează precipitare serofibrinoasă și dezvoltarea aderențelor. Cu cât edemul persistă mai mult, cu atât
crește riscul complicațiilor, al evoluției trenante, cu posibilități
de recuperare extrem de dificile. Iată de ce, concomitent cu
controlul durerii, reducerea sau combaterea edemului reprezintă un obiectiv extrem de important. Prin el însuși, edemul
îngreunează mobilizarea și determină remodelarea fibrelor de
colagen în poziții scurtate.
Pentru a realiza un control satisfăcător clinico-funcțional, programul engramei durere-disfuncție pentru recuperare
trebuie să vizeze toate elementele fiziopatologice implicate:
§ durere;
§ edem;
§ organizare fibroasă;
§ demineralizare osoasă;
§ modificări de temperatură;
§ reacție sudomotorie;
§ modificări trofice;
§ instabilitate vasomotorie.
Demineralizarea osoasă apare precoce, mecanismul de
producere fiind incomplet elucidat. Există diferite teorii, printre care:
§ pierderea tonusului vascular sau vasodilatație persistentă
cu resorbție rapidă osoasă;
§ flux sanguin insuficient, cu persistența unui pH acid, care
favorizează demineralizarea.
Oricare ar fi mecanismele implicate în acest sindrom,
demineralizarea se întâlnește la 30-70% dintre pacienți.
Introducerea programului de mobilizare, cu solicitare mecanică
în programele de exerciții fizice de tip static și/sau dinamic,
prin descărcare și încărcare precoce, pare să favorizeze menținerea mineralizării osoase.
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Diagnostic

Din cauza variabilității clinice și heterogenității etiologice,
diagnosticul nu este ușor de stabilit. Sunt multe criterii de diagnostic nestandardizate. Noi criterii de diagnostic au fost sistematizate de Asociația Internațională pentru Studiul Durerii
în cadrul unei întâlniri în anul 1994 (8). Cercetarea organizată
după această întâlnire pentru validare a descoperit probleme
legate de lipsa specificității și potențiala supradiagnosticare
prin folosirea acelor criterii. Apoi, în anul 2003, acestea au
fost revizuite. Criteriile mai specifice de diagnostic au fost
adoptate în anul 2012, fiind urmate de o reducere a ratei de
diagnostic cu aproximativ 50% (10,13).
Criteriile de diagnostic au fost create pentru a oferi o metodologie standardizată, comună pentru luarea deciziei terapeutice și pentru a discerne între mai multe condiții dureroase
neidentificate. Aplicarea tratamentelor nepotrivite ca urmare
a diagnosticării incorecte poate contribui la costuri medicale
excesive sau, mai rău, poate întârzia aplicarea tratamentului
adecvat (17).
Distincția între CRPS-1 și CRPS-2 se face prin prezența sau
absența leziunilor nervoase. Un al treilea subtip de diagnostic,
numit CRPS-NOS, a fost recomandat și ar include acei pacienți
la care nu se întâlnesc pe deplin toate noile criterii clinice, dar
ale căror semne și simptome nu pot fi explicate mai bine în
cadrul unui alt diagnostic. Acești pacienți au mai puțin de trei
simptome sau două categorii de semne, ori nu prezintă semne
la examinare, dar le-au manifestat anterior, și ale căror semne
și simptome sunt cel mai bine explicate prin CRPS (18).
Diagnosticul CRPS este bazat numai pe semne clinice și
pe simptome, iar diagnosticul diferențial se face cu celelalte
forme cronice de durere. Criteriile Budapesta exclud utilizarea examinărilor imagistice pentru stabilirea diagnosticului.
Nu există proceduri specifice de diagnostic și regula acestora
constă în adăugarea de informații pentru a sprijini și a confirma diagnosticul clinic. În general, radiografia convențională
este prima examinare efectuată și evidențiază demineralizare
osoasă, fiind prezentă doar în stadiile cronice. Un diagnostic
precoce și o abordare interdisciplinară sunt factori fundamentali pentru un tratament optim și de succes.
În circuitul vicios al CRPS, controlul durerii (mai ales cea
de tip hiperalgic) este extrem de important, pentru că ea este
implicată în toate modificările fiziopatologice prezentate. Un
element de care trebuie să se țină seama în programul de recuperare este fundalul psihologic, cei mai mulți dintre autori
recunoscând un adevărat tip de personalitate predispusă să
dezvolte acest sindrom. Temperamentul hiperemotiv, anxios,
introvertit favorizează o creștere a anxietății care modifică
nivelul reacției simpatice și exacerbează durerea. Aceste premize psiho-comportamentale impun evaluarea psihologică
și apelarea sau includerea în programul terapeutic și a unor
tehnici de tip antistres, psihoterapie cognitiv-comportamentală
și alte tehnici complementare.

Forme incomplete

În 1959, Curtiss și Kincaid (19) au descris pentru prima dată
un sindrom de demineralizare tranzitorie la nivelul șoldului,
în rândul femeilor însărcinate. De atunci, au fost propuși numeroși termeni pentru a descrie afecțiunile clinice și imagistice benigne ale edemului osos, precum osteoporoza regională
migratorie (ORM) și osteoporoza tranzitorie a șoldului (OTS).

În consecință, aceste entități clinice erau incluse în termenul
general de sindrom de edem al măduvei osoase (BMES). În
prezent, BMES reprezintă o entitate diferită, cu aspecte clinice
și imagistice specifice, dar câțiva autori susțin faptul că acest
sindrom ar trebui să fie o variantă a algodistrofiei sau o formă
prematură de osteonecroză (21).
Mai multe teorii patogene au fost propuse, dar etiologia
acestor „forme incomplete” rămâne necunoscută. Multe cazuri rămân subdiagnosticate din cauza lipsei simptomatologiei
specifice și a rarității acestei boli.
Principala caracteristică comună a CRPS este durerea cronică. În schimb, caracteristicile care lipsesc în acest sindrom
sunt: absența istoricului traumatic sau a evenimentelor declanșatoare, solicitarea extrem de rară a membrelor superioare,
absența modificărilor distrofice tegumentare și a tulburărilor
vasomotorii, caracterul recurent și migrator și restitutio ad
integrum, absente în cazurile de algoneurodistrofie care nu
sunt diagnosticate și tratate prompt (22).
Investigațiile de laborator nu sunt de obicei utile pentru
diagnosticare. Radiografiile standard pot fi normale în fazele
incipiente. Acestea pot evidenția demineralizare osoasă la 3-6
săptămâni de la debutul simptomatologiei și degenerarea poate
persista după absența simptomatologiei până la 2 ani (23).
În absența semnelor clinice (modificări autonome și distrofice) și a modificărilor radiologice, este important, pentru
o evaluare corectă, spre deosebire de SDRC, să fie efectuate investigații suplimentare, precum IRM sau scintigrafie.
Scanarea osoasă în trei timpi poate fi pozitivă după câteva zile
de la debutul simptomelor. Aportul crescut de Tc99m-MDP
determină o creștere focală a permeabilității capilare, hiperemie și activitate osteoblastică. Investigațiile imagistice prin
RM evidențiază în secvența T1 hiposemnal, și hipersemnal
în secvența STIR sau T2. Aceste modificări reflectă creșterea
intra- și extracelulară la nivelul măduvei osoase, ca urmare a
proceselor de neoformare și reparare osoasă (23). Diagnosticul
diferențial al investigațiilor prin RM trebuie făcut cu infecții,
ostenecroză, edem posttraumatic al măduvei osoase.
Este important să se diferențieze SDRC de celelalte forme
incomplete, din cauza evoluției diferite a celor două afecțiuni.
De fapt, sunt autolimitate și tratamentul chirurgical sau invaziv
nu este necesar, pe când, dimpotrivă, SDRC poate determina
dizabilitate severă dacă nu este tratat.
CRPS reprezintă o afecțiune dificil de diagnosticat și de
tratat. Diagnosticul se stabilește prin excluderea altor afecțiuni
pentru durere cronică, iar criteriile clinice Budapesta reprezintă cea mai acceptată metodă de diagnostic. Diagnosticul este
susținut și reprezentat de vindecarea lentă și cronicizarea rapidă, care impun o abordare multidisciplinară. Etiopatogeneza
este încă incompletă din cauza multiplilor factori care contribuie la apariția unei varietăți de forme clinice.
Formele incomplete caracterizate de durere și de edem al
măduvei osoase reprezintă un subtip al sindromului algodistrofic. Acestea nu prezintă semne clinice (precum afecțiuni
cutanate sau vasomotorii) și un istoric traumatic. În absența
implicării autonome și trofice a membrului și cu o radiografie
standard fără modificări, este necesar un studiu suplimentar al
diagnosticului utilizând imagistica osoasă sau IRM. Rezonanța
magnetică reprezintă standardul de aur, pentru accesibilitatea
ușoară a acesteia și nivelul redus de invazivitate. Formele incomplete sunt în general observate și tratate de specialistul
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ortoped. Tratamentul este conservator și reprezentat de combinația următoarelor soluții terapeutice farmacologice și
non-farmacologice: bisfosfonați, suplimente de Ca, analgezice,
magnetoterapie, terapie cu oxigen hiperbar și purtarea parțială de greutăți pe membrul afectat, program personalizat de
kinetoterapie în funcție de topografie și de stadiul de evoluție.
În unele forme clinice sindromul algoneurodistrofic ar
putea justifica alte entități clinice dureroase, precum ,,umărul înghețat” sau redoarea de umăr postoperatorie, în care
apariția unui sindrom hiperalgic poate sau nu să fie justificată. De asemenea, menționăm situația durerilor de genunchi
„neexplicate“, cauzate de proteză, astfel că factorii intrinseci
(instabilitate, aliniament incorect, slăbirea protezei, a materialului componentelor, hipersensibilitatea la metal, infecția) sau
factori extrinseci (probleme periarticulare, afecțiuni vasculare
sau neurologice ) trebuie excluși.
Sindromul dureros regional complex poate afecta atât segmentul dominant, cât și pe cel non-dominant.
Într-un studiu efectuat pe un lot de 12 pacienți (3 bărbați,
9 femei), grupul de cercetători Di Pietro F. și colaboratorii
au analizat reorganizarea corticală a mâinii sănătoase la pacienții cu SDRC. Pentru realizarea acestui studiu au utilizat
următoarele scale: PRWHE (Patient-Rated Wrist and Hand
Evaluation), QuickDASH (versiunea scurtă a Scalei pentru
evaluarea dizabilității umărului, brațului, mâinii) și PSEQ
(Pain Self-Efficacy Questionnaire).

Recuperarea

Programul de recuperare se realizează prin contribuție
interdisciplinară: ortoped, specialist de recuperare, anestezist,
psiholog și uneori psihiatru.
Obiectivele de tratament în programul de recuperare în
CRPS:
§ eliminarea factorilor de agresiune și stres;
§ controlul durerii și al reacției inflamatorii;
§ controlul edemului;
§ combaterea organizării fibroase;
§ controlul redorii și al tuturor factorilor implicați în reducerea mobilității articulare;
§ ameliorarea tulburărilor de sensibilitate;
§ combaterea fenomenelor de demineralizare;
§ ameliorarea tonusului vascular periferic;
§ ameliorarea și întreținerea mobilității articulare;
§ ameliorarea tonusului și forței musculare în zona
afectată;
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§ întreținerea mobilității articulare normale și a forței mus-

culare în zone supra-/subiacente în lanțul cinematic;
§ întreținerea schemelor de mișcare;
§ refacerea activităților cotidiene;
§ reintegrarea profesională.
Programul terapeutic este de tip conservator, mixt și
utilizează:
§ tratament farmacologic: analgezice, AINS sau corticoterapie, antidepresive;
§ terapie fizicală de tip pasiv, care se va adapta fazei evolutive
și manifestărilor fiziopatologice particulare pacientului.
Astfel, se pot utiliza metode de tipul:
✓ electroterapie de tip TENS, curent de joasă și medie
frecvență, ultrasunete;
✓ termoterapie (unde scurte, ultrasunet), hidrotermo‑
terapie;
✓ masaj clasic, de drenaj venolimfatic;
✓ terapie fizicală de tip activ, progresiv, indolor – kinetoterapie (posturări, mobilizări pasive, întinderi, exerciții
aerobiotice);
✓ orteze statice/dinamice;
✓ psihoterapie (tehnici de relaxare);
✓ terapie ocupațională. n
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Managementul durerii în bolile
reumatismale
Conf. dr. Florian Berghea
UMF „Carol Davila” București
Spitalul Clinic „Sf. Maria”

S

ub titulatura de „boli reumatismale” sunt organizate de
obicei o serie de afecțiuni cronice, dezvoltate în context
autoimun, în grupuri populaționale relativ bine conturate
din punctul de vedere al genului și vârstei, care au în comun
implicarea extensivă a sistemului musculoscheletal. Deși sunt
considerate afecțiuni cu prevalență redusă, de fapt ele sunt mai
ales subdiagnosticate în populația generală. Motivele țin de aspectul clinic asemănător unor entități mai bine cunoscute, dar și
de lipsa unor „criterii de aur” în diagnosticare, care să ofere certitudinea unui diagnostic pozitiv. În afară de boala artrozică, cu
o prevalență de peste 50% în populație (și pentru care patogenia
autoimună este mai recent afirmată), discutăm despre afecțiuni
cu o prevalență în jur de 1%, dintre care poliartrita reumatoidă,
spondilartropatiile (cunoscute anterior ca spondilartrite seronegative), lupusul eritematos sistemic fiind cele mai frecvente.
Evoluția acestor boli include momente de acutizare clinico-biologică urmate de perioade de activitate scăzută, ambele fiind
semnalizate și prin modificări ale expresiei algice.
Alături de acestea, există un număr de boli reumatismale pentru care componenta autoimună este incertă sau puțin
cunoscută, dar pentru care durerea reprezintă o caracteristică
importantă: fibromialgia, boala Paget a osului, guta și alte artrite
microcristaline etc. Evaluarea atentă a durerii în cadrul acestor
afecțiuni permite înțelegerea mai corectă a mecanismelor de
producere, a statusului bolii și a particularităților de management
general sau adecvat unui moment anume în evoluție.
Conform IASP (Asociația Internațională pentru Studiul
Durerii), durerea este definită ca „o experiență senzorială și
emoțională neplăcută asociată sau sugerând asocierea cu o destrucție tisulară prezentă sau potențială” (1). Remarcăm două
aspecte importante subliniate de această definiție: pe de o parte
se elimină necesitatea de a se obiectiva prezența unei leziuni
tisulare în contextul durerii și pe de altă parte se recunoaște
importanța componentei emoționale în definirea durerii. Aceste
două caracteristici deplasează centrul de interes în definirea și
măsurarea durerii dinspre leziunile evidențiabile obiectiv (macroscopic, microscopic, imun etc.) spre mărturiile pacientului.
În acest fel înțelegem că durerea există atunci când pacientul
declară că există, chiar dacă medicul nu are niciun element
obiectiv care să poată, eventul, confirma acest lucru.
Desigur, acest lucru nu exclude reversul: în cazul identi�ficării obiective a unor modificări tisulare se poate afirma cu
destul de multă certitudine existența durerii; evaluările complexe
neuroimagistice – de exemplu, rezonanța magnetică funcțională
–, dar și investigațiile obișnuite – IRM musculoscheletal cu identificarea zonelor de edem osos – sunt numai două exemple (2).
Această clarificare conceptuală ajută la înțelegerea unor particularități ale bolilor reumatismale, cum ar fi prezența durerii
în fibromialgie chiar și în lipsa evidențierii unor leziuni anatomopatologice sau persistența durerii reziduale în cadrul sin�dromului post-remisie (PRS) la pacienții cu boală reumatismală

inflamatorie la care elementele de activitate biologică sunt stinse
și statusul bolii îndeplinește criteriile unei remisiuni (3).

Noua taxonomie a durerii

Bolile reumatismale se exprimă prin oricare dintre cele trei
tipuri de durere definite de noua taxonomie a durerii: nociceptivă, neuropată și nociplastică (4). Această clasificare permite
o înțelegere mai bună a felului în care se dezvoltă durerea în
diverse afecțiuni, mai cu seamă în cazul celor pentru care ex�plicațiile existente nu erau suficient de solide.
Înțelegem astfel de ce fibromialgia este încadrată în rândul
afectărilor nociplastice – dureri dezvoltate în urma aplicării unor
stimuli de intensitate subliminală (în condiții normale) asupra unor
neuroni morfologic normali care sunt, însă, aflați într-un mediu
biochimic agresiv. De asemenea, se clarifică felul în care evoluția
leziunilor histologice este paralelă cu dinamica manifestărilor
dureroase, explicând, de exemplu, de ce în cazul durerii lombare
joase discopatice, vom avea inițial o componentă nociceptivă
(cauzată de stimulul dureros aplicat direct pe receptorii neuronali),
urmată de instalarea unei componente neuropate (prin apariția de
leziuni neuronale) și a uneia nociplastice (prin instalarea stresului
inflamator și oxidativ în ariile afectate de compresia mecanică).
Și, în final, această taxonomie ajută la înțelegerea și
poziționarea conceptului de sensibilizare centrală, concept
frecvent aplicabil în cazul bolilor reumatismale. Prin acest mecanism, senzația dureroasă apare la nivel central chiar dacă stimulul
dureros este subliminal, integritatea neuronală este păstrată și
sistemul neuronal implicat se află într-un mediu biochimic cu
parametri normali. Explicația este legată de acele modificări petrecute la nivel neuronal în contextul afectărilor inflamatorii reu�matismale, modificări ce duc la apariția unei sensibilități crescute
chiar și la stimuli subliminali (5). Trebuie menționat că prezența
durerii în afara contextului inflamator este din ce în ce mai des
considerată o entitate în sine ce necesită o abordare diferită de cea
oferită de mijloacele terapeutice clasice aferente bolilor autoimune (antiinflamatoare, terapiile biologice, corticosteroizi etc.) (6).

Abordarea durerii reumatismale

Pașii necesari pentru abordarea durerii reumatismale implică
identificarea precisă a afecțiunii reumatismale existente, identificarea momentului de evoluție (debut, fază tardivă, moment de
acutizare, fază cronică etc.), stabilirea nivelului de inflamație
(locală sau generală), a tipului de durere (nociceptivă, neuropată, nociplastică) și a extensiei durerii. Ignorarea contextului
reumatic nu este recomandată și, de aceea, antalgicele uzuale
(antiinflamatoare nonsteroidiene – AINS, capsaicina, opioidele
ușoare sau mai puternice) nu trebuie să fie utilizate decât pe
perioade scurte și numai dacă își dovedesc eficacitatea. Celelalte
terapii modulatoare ale durerii (miorelaxante, antidepresive,
inhibitoare ale recaptării serotoninei, antiepileptice etc.) nu vor
fi inițiate sau continuate în absența unei imagini clare a bolii
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reumatismale ce generează durerea. Pe cât posibil se va apela la o
abordare holistică a durerii reumatismale, având în vedere conexiunile dintre aceasta și tulburările de afect sau coexistența unui
sindrom de oboseală cronică (7). Vom particulariza elementele
de înțelegere a durerii și stabilire a conduitei terapeutice pentru
cele mai întâlnite scenarii reumatologice.

Boala artrozică

Boala artrozică (BA) este o afecțiune caracterizată prin
deteriorarea semnificativă a cartilajului articular, cu suferință
consecutivă la nivelul oaselor incomplet protejate de stresul
mecanic. Este mai degrabă cunoscută ca o entitate reumatică de
tip degenerativ, fiind mai recent încadrată în categoria bolilor
cu componentă imună semnificativă. O explicație pentru această încadrare este și creșterea relativ constantă a prevalenței
acestei boli odată cu vârsta. Este interesant că prevalența bolii
evidențiate radiologic este mai mare decât a celei manifestate
clinic, ceea ce creează discrepanțe în identificarea corectă a
surselor de durere la acești pacienți (8). Prevalența raportată
diferă după grupa populațională, metoda de diagnostic, caracteristicile socio-economice, etc., dar poate fi aproximată
la 25-30%, cu evidentă deplasare spre grupele populaționale
mai vârstnice (8,9).
Durerea din boala artrozică este dependentă de localizarea
senzorilor nociceptivi la nivel articular, de modificările plastice neuronale dezvoltate pe parcursul evoluției afecțiunii, ca
și de procesele imunologice și biochimice însoțitoare (10). Cu
excepția cartilajului, articulația normală este bogat inervată la
nivelul tuturor componentelor sale, de la capsulă la meniscuri sau
periost. Pe măsură ce boala evoluează, se constată o creștere a
penetranței neurovasculare la nivelul meniscurilor, osteofitelor și
a osului subcondral (11,12). Concentrațiile crescute ale diverșilor
mediatori ai inflamației la nivelul lichidului sinovial – IL-1α,
IL-6, IL-13, IL-18 sau Tumor Necrosis Factor (TNF-α) – sunt
crescute și deseori oferă corelații bune cu statusul bolii (13).
Implicarea acestora pe diversele căi de mediere a durerii este
bine-cunoscută. În plus, ultimii ani au adus în atenție rolul Nerve
Growth Factor (NGF), care pe termen scurt (minute) sensibilizează local nociceptorii, iar pe termen mediu (ore sau zile) acționează în aceeași direcție la nivelul ganglionilor din rădăcinile
posterioare, cu efecte de amplificare a durerii (14).
Consecutiv celor discutate mai sus, terapia durerii din boala
artrozică include mijloacele clasice de modulare a inflamației
locale (AINS și corticosteroizi – aceștia din urmă în special
în administrare locală), ca mijloace de modulare a durerii pe
traiectul nervos (paracetamol, opioide, etc.). Din păcate utilizarea AINS se lovește de riscurile gastrointestinale și cardiovasculare semnificativ mai ample la pacienții de peste 65
de ani (practic, populația cel mai afectată de boala artrozică),
iar trecerea masivă pe opioide ușoare și ulterior puternice a
determinat bine-cunoscuta criză a opioidelor, cu aproximativ
700.000 de decese atribuibile numai în SUA (15).
Este explicabil astfel interesul pentru alte alternative. Una
dintre acestea este NGF, încercându-se dezvoltarea unui anti�
corp anti-NGF care să reducă durerea în artroză, mai ales că
acest factor a fost identificat în concentrații crescute la nivelul
lichidului sinovial al acestor pacienți (16). Studiile clinice de
fază III au susținut această abordare, oferind rezultate antalgice excelente, dar problemele de siguranță par deocamdată
insurmontabile, motiv pentru care nici FDA și nici EMA nu
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au aprobat aceste molecule. Ceea ce se reproșează actual blo�canților de NGF este dezvoltarea accelerată a bolii artrozice la
unii dintre pacienți, cu necesitatea protezării lor consecutive.
Alte abordări susținute biochimic (anti-TNF-α sau anti-IL-1)
nu au reușit deocamdată să convingă.
În prezent, se promovează o abordare holistică a durerii
din boala artrozică, adăugându-se la terapiile menționate
anterior tehnici de psihoterapie, acupunctură, masaj, aplicare
sau generare de căldură locală. Eforturile pentru obținerea unui
profil de siguranță mai bun paralel cu reducerea necesarului
de AINS au determinat creșterea interesului pentru terapiile
în combinație fixă (AINS + paracetamol, AINS + opioid) sau
utilizarea unor preparate capabile să reducă stresul oxidativ.
Tot în această zonă se încadrează medicamentele și suplimentele alimentare ale căror mecanisme de acțiune sunt mai puțin
elucidate, dar care, cel puțin la nivelul durerii, par a fi eficiente
în boala artrozică: produse pe baza uleiurilor nesaponificabile
de avocado și soia, condroitin sulfatul etc. (17).

Poliartrita reumatoidă

Poliartrita reumatoidă (PR) este o boală autoimună cronică
caracterizată prin dezvoltarea exuberantă a sinovitei inflamatorii, cu eroziuni ulterioare la nivelul zonelor de contact cu
osul. Are o prevalență relativ constantă în țările dezvoltate, de
aproximativ 1%, cu un raport bărbați/femei de 1 la 2 (18). Deși
inițial a fost identificată în special în grupa de vârstă 30-40 de
ani, studiile recente arată o deplasare către grupele de vârstă
mai mari, boala nefiind rară nici după 60 de ani (18).
Fiziopatologia poliartritei reumatoide are la bază o cascadă
de evenimente cu rol de stimulare a imunității înnăscute și a
celei adaptative și efect direct pe sinovie; la nivelul acesteia
apar și sunt lansați în micromediul local o serie de compuși
cu efect de augmentare a durerii, cum sunt: Il-1, IL-6, IL-17,
TNF-α și chiar NGF (19). Pe lângă efectele pro-algice consecutive dezvoltării panusului sinovial, la tabloul dureros din
poliartrita reumatoidă mai contribuie o serie de elemente locale: distensia capsulei articulare cu stimularea receptorilor
de presiune, stimularea receptorilor specifici localizați în ligamente, mușchi sau teci tendinoase. Există o multitudine de
dovezi asupra rolului IL-6 și al TNF-α asupra sistemului nervos
central în cursul PR, cu accentuarea senzației de durere prin
sensibilizare centrală (20).
În acest context poate fi explicat de ce terapiile care
blochează aceste căi au un pronunțat efect antalgic. De exemplu
blocarea TNF-α are un efect direct pe nocicepția cerebrală
determinată de boala reumatică cu mult înainte ca efectele
antireumatice să se manifeste la nivel articular (21). Pe de altă
parte, celule ale țesutului nervos (microgliile spinale și astro�citele) par să fie intim implicate în generarea durerii.
În cursul dezvoltării PR, microgliile spinale eliberează o
cantitate suplimentară de TNF-α, IL-1β și IL-18, ce contribuie
la apariția unei hipersensibilități a receptorilor mecanici pentru
durere încă înainte de a se identifica semnele clare ale inflamației (22); astrocitele acționează într-un mod asemănător. Nu
în ultimul rând, merită remarcată observația că nociceptorii
eliberează în mod activ neuropeptide ce modulează activitatea
imună adaptativă și dobândită, explicând astfel interacțiunea
bidirecțională între durere și inflamație (23).
Durerea în PR este considerată un marker de activitate a
bolii, fiind inclusă în calcularea scorurilor de boală, dintre care

DAS28 este, poate, cel mai cunoscut. Ca urmare, terapia ce
vizează reducerea activității PR este intrinsec legată de capabilitățile de a reduce (și) durerea. Trebuie avut în vedere totuși
că destul de repede în evoluția PR durerea și inflamația încep
să evolueze separat și că simpla prezență a uneia nu o implică
obligatoriu și pe cealaltă (24). În plus, un procentaj destul de im�portant de pacienți cu PR aflați în remisie după criteriul DAS28
(12,5%) declară prezența durerii la un nivel de minimum 4 pe
scala unde 10 este valoarea maximă (25).
Din aceste motive, durerea reziduală (definită ca durerea
semnificativă clinic prezentă la pacienți cu PR în remisie)
reprezintă în continuare o provocare terapeutică (3). Schemele
terapeutice actual utilizate în managementul PR se bazează
pe medicație cu potențial remisiv (DMARD), fie ele biologice, non-biologice sau țintite, la care se adaugă medicație
de suport, în special pentru momentele de acutizare a bolii:
corticosteroizi și AINS.
Prezența durerii într-o singură articulație, mai ales dacă
se evidențiază și inflamație de însoțire (de exemplu printr-o
evaluare Doppler ecografică) face mai atractiv tratamentul local cu un corticosteroid sau AINS, fie intraarticular, fie topic.
Existența unui număr mare de articulații dureroase implică mai
cu seamă o abordare sistemică aproape întotdeauna cu utilizarea
unui corticoid. Schemele sunt ajustate după gradul de activitate
a bolii și caracteristicile pacientului, fiind preferate intervențiile
scurte și energice (pulsterapie cu Metilprednisolon, 1 g i.v. pe zi,
sau mini-pulsterapie, 250-500 mg, 3 până la 5 zile consecutiv, o
dată pe lună) în locul administrărilor prelungite cu doze mici.
Pe cât posibil, se vor evita terapiile prelungite cu corticosteroizi
chiar și la doze mai mici de 10 mg prednison pe zi. Asocierile
dintre corticosteroizi și AINS sunt, de asemenea, contraindicate.
Terapiile biologice sunt la acest moment relativ comparabile
în termeni de eficacitate, siguranță, dar și din prisma potențialului de a lăsa neacoperit un grad de durere reziduală. Există,
totuși, un număr de studii recente care sugerează că terapiile ce
acționează prin inhibarea JAK1 sau JAK2 ar fi mai eficiente în
reducerea durerii și posibil ar lăsa mai puțină durere reziduală în urmă (26,27). Mecanismul propus implică blocarea IL-6
(28), dar este evident că suntem abia la început în clarificarea
acestui aspect.
În ceea ce privește celelalte terapii uzual folosite în terapia
durerii (paracetamol, capsaicină, opioide etc.) părerile sunt
mai degrabă negative, considerându-se că atunci când își dovedesc eficiența, ele de fapt anunță dezvoltarea fibromialgiei
pe terenul PR (29).

Spondilartritele

Spondilartritele (SpA) reprezintă un grup de afecțiuni pentru care afectarea coloanei vertebrale, producțiile osoase în
contextul inflamației entezelor și demonstrarea unui genotip
HLAB27 sunt trăsături definitorii. Desigur, există diferențe
specifice între diversele entități, dar aceste afecțiuni au, totuși,
mai multe lucruri în comun între ele decât au cu oricare altă
boală reumatică inflamatorie. Prevalența acestor boli este mai
puțin omogenă și cu cifre mai mici (0,20% în Asia de Sud-Est,
0,5% în Europa și 0,7% în SUA), oferind un raport pe sexe
invers decât în PR (30). Grupul cuprinde spondilita anchilozantă (cea mai frecventă), artrita psoriazică, artrita reactivă
și spondilartritele asociate bolilor inflamatorii intestinale, pe
lângă care mai întâlnim un număr de alte entități mai rare.
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Durerea însoțește dezvoltarea SpA pe tot parcursul evoluției sale, reprezentând un criteriu de diagnostic: durere lombară
joasă cu iradiere alternantă pe membrele inferioare, fără a
depăși nivelul genunchiului, acutizată la repaus și semnificativ crescută în a doua jumătate a nopții și dimineața, când
trezește pacientul din somn și îl determină să se mobilizeze
pentru a reduce intensitatea episodului dureros. Dincolo de
procesul inflamator axial și modificările structurale generate
de dezvoltarea de os nou, pacienții cu SpA pot prezenta durere
din motive ce țin de apariția fracturilor vertebrale, asocierea
unor elemente degenerative osoase sau chiar dezvoltarea de
chisturi subarahnoidiene (31). În plus, s-au identificat dife�rențe semnificative între sexe în modul în care se manifestă
și este percepută durerea în SpA, cu niveluri mai ridicate în
cazul femeilor (32), dar și în felul în care se dezvoltă procesul
inflamator (33).
Ca și în celelalte boli reumatice inflamatorii, și în SpA
se înregistrează o colaborare între elementele celulare ale inflamației (care eliberează o serie de citokine în context) și
celulele aparținând sistemului nervos (în primul rând neuronii
și receptorii nociceptivi). Astfel, mastocitele sunt responsabile
de eliberarea de IL-5, histamină și NGF, neutrofilele și macrofagele – PGE2, mastocitele, neutrofilele și macrofagele – IL-6,
IL-1β, TNFα și leucotriene B4, limfocitele Th17 – IL-17A (34).
Rezultatul este o hipersensibilizare dureroasă atât periferică,
cât și centrală, ipoteză susținută de imagistica prin rezonanță
magnetică funcțională (fIRM) (35).
Abordarea terapeutică a durerii în SpA este, de asemenea,
parte a eforturilor de reducere a activității bolii. Ca prim pas
este indicată utilizarea de AINS în doze maximale, fără a se
putea aprecia superioritatea vreunei molecule în acest context
(36). Dacă boala nu poate fi astfel controlată, se va trece la
utilizarea terapiei biologice (în cazul spondilartritelor axiale) –
blocantele de TNFα, IL-17 și IL-23, cu preferare pentru început
a celor dintâi (motivele țin, printre altele, și de evidențierea unui
efect antalgic central al blocantelor TNFα, efect manifestat
deja la 24 de ore după administrare, la nivelul talamusului,
sistemului limbic și cortexului somatosenzitiv (21).
Spondilartritele periferice pot beneficia înainte de terapia
biologică și de administrarea DMARD-urilor clasice (sulfasalazina, metotrexat, leflunomidă), eventual întărite de asocierea
de corticosteroizi local. Cu toate acestea, la circa 20% dintre
pacienții cu durere în contextul SpA nu se poate obține un control adecvat al acesteia, ceea ce ridică suspiciunea dezvoltării
fibromialgiei concomitente. În astfel de situații se poate avea
în vedere introducerea canabinoizilor pentru controlul durerii; raportările individuale par a susține această opțiune, deși
rezultatele unor studii ample sunt încă așteptate (37).

Lupusul Eritematos Sistemic

Lupusul Eritematos Sistemic (LES) este o boală autoimună
care poate implica un număr variabil de organe și sisteme afectate la momente foarte diferite și cu amplitudini, de asemenea,
variabile. Boala oferă astfel o paletă extrem de largă de tablouri
clinice, cu un dinamism al evoluției deosebit, un tablou clinic
și biologic greu predictibil, ce se poate schimba continuu pe
durata a zeci de ani.
Prevalența bolii este foarte variabilă, fiind în jur de 100
de cazuri/100.000 de locuitori în studiile vest-europene și de
241/100.000 în SUA, dar de numai 40/100.000 în Estonia (38).
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Global, vârsta de debut este sensibil mai mică decât în cazul
PR (20-30 de ani), iar afectarea femeilor este cam de cinci
ori mai frecventă ca a bărbaților. Durerea este un simptom ce
apare la aproximativ jumătate dintre pacienții cu LES (39).
Cauzele durerii sunt în special legate de afectarea inflamatorie a structurilor articulare în contextul producției crescute
de IL6-, IL17-, IL-18, Interferon alfa, TNFα sau de factor
stimulator al limfocitelor B.
Alte sindroame dureroase pot fi identificate la pacientul cu
LES: cefaleea (32-66% dintre cazuri), afectările neuropsihiatrice, durerea abdominală (8-40%), care poate fi parte a unei
inflamații mezenterice sau a unei suferințe pancreatice (41),
durerea asociată suferinței vasculare (prezența vasculitei pare
să se asocieze cu o intensitate crescută a durerii), durerea din
pleurezia lupică și, nu în ultimul rând, durerea fibromialgică.
Din păcate, cunoaștem mai puțin despre boala lupică decât
despre celelalte boli reumatismale autoimune și încercările de
a dezvolta o terapie biologică unică pentru toate formele de
LES au fost mai degrabă eșecuri. Din acest motiv, abordarea
durerii în LES se face cu mai multă aplecare spre identificarea
substratului acestuia și inițierea unui tratament în consecință.
Pe lângă terapia cortizonică (care este, deocamdată, cea mai
robustă cale de a controla lupusul), cefaleea și manifestările
neuropsihiatrice pot beneficia de anticonvulsivante, betablocante, blocante de calciu, antagoniști CGPR. Durerea asociată
inflamației locale este de obicei responsivă la corticosteroizi
în doze mari (de exemplu prednison în jur de 0,5 mg/kg), iar
durerea fibromialgică necesită abordarea utilizată în această
boală – antidepresive, inhibitoare de recaptare a serotoninei sau
inhibitoare mixte de recaptare a serotoninei și norepinefrinei,
terapie fizicală și psihoterapie.
În încheiere, putem concluziona că liniile principale ale
terapiei durerii în bolile reumatismale sunt reprezentate în
principal de controlul strict al bolii de bază, la care se pot
adăuga elemente terapeutice aferente leziunilor particulare
ale fiecărui pacient în parte. Cunoașterea mai aprofundată a
fiziopatologiei acestor entități are un impact pozitiv și asupra
asigurării unor soluții terapeutice adecvate; din păcate există
un număr deloc nesemnificativ de cazuri în care eforturile
noastre nu duc la rezolvarea parțială sau completă a durerii. În
ce măsură acest lucru este urmarea unei înțelegeri incomplete
a bolii sau a existenței unor entități separate încă incomplet
definite rămâne să răspundem pe viitor. n
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D

urerea, manifestare clinică relativ comună în timpul
vieții, este experimentată de toți într-un moment/într-o perioadă, jucând un rol esențial în viața noastră.
Intensitatea și persistența ei ne influențează atât activitatea fizică și deciziile, cât și participarea la viața comunității. Durerea
a fost inițial definită ca „o percepție a unei experiențe senzoriale și emoționale neplăcută asociată cu o leziune potențial reală
a țesuturilor sau descrisă în termenii unei astfel de leziuni“(1).
Catani et al. consideră durerea o experiență complexă, subiectivă și multidimensională, fără markeri biologici obiectivi,
cunoscuți în prezent (2).
Dacă la majoritatea persoanelor ce o pot simţi, durerea
constituie un simptom al unei afecţiuni, acest lucru nu este
întotdeauna valabil. Incapacitatea de a simţi durerea poate avea
consecinţe mult mai severe. Astfel, persoanele ce suferă de
insensibilitate congenitală la durere riscă să aibă diverse leziuni fără a-şi da seama de acest lucru, aceste premise obiective
de insensibilitate la tinerețe având, în contextul vârstnicului,
conotații funcționale încă necunoscute.
Sindroamele dureroase au o prevalență crescută la pacienții vârstnici și nu trebuie considerate o consecință normală
a îmbătrânirii. La vârstnic, în general, etiopatogenia acestui
sindrom nu este ușor de stabilit, iar la persoanele fragile este
și mai dificil. Identificarea cauzei este o provocare pentru clinician, în special pentru geriatru, ținând cont de complexitatea
mecanismelor durerii, de la cele celulare, moleculare până la
exprimarea semiologică și psiho-comportamentală. Asociat
sindromului dureros la pacientul vârstnic semnalam importanța identificării și monitorizării factorilor de agravare sau
ameliorare de tip fizic, psihic, ambiental și contextul familial.
Studiile europene arată o persistență a durerii la 7%-8% dintre
persoane, după ce factorul provocator a d ispărut (3) .
Importanța gestionării sindromului dureros la persoanele vârstnice nu se rezumă doar la noțiunile legate de simptome, semne și percepția durerii. Include și judecata cazului,
susținerea motivată a obiectivelor și deciziei terapeutice,
algoritmul fiind necesar oricărui clinician. Insuficiența analizei de caz privind contextul algic determină ca ,,sindromul dureros” să influențeze într-un mod negativ activitatea
zilnică, capacitatea funcțională și cognitivă a persoanelor
vârstnice care au o particularitate – fragilitatea. Acest fapt
accentuează cronicizarea durerii, accelerează apariția sau
dezvoltarea unor consecințe negative precum depresia, anxietatea, tulburările de somn, pierderea în greutate și scăderea performanței fizice și a activităților zilnice – toate
inflențând negativ calitatea vieții.

Epidemiologie

Studiile au arătat o prevalență în creștere a durerii ce depinde de vârstă, cu vârfuri semnificative între 45 și 65 de ani
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în rândul bărbaților și între 65 și 75 de ani în cazul femeilor (4).
O prevalență de peste 30% s-a identificat pentru toți vârstnicii
de peste 70 de ani (Crook et al.).
Raportarea studiilor din instutițiile de îngrijire de lungă
durată a pacienților vârstnici arată o prevalență de aproximativ
50% a durerii cronice persistente (5). Variabilitatea prevalenței
și incidenței durerii la pacienții vârstnici este determinată de
latura subiectivă a evaluării, de percepția deficitară și modalitățile de expunere, comunicare și interpretare la cei cu tulburări
cognitive. Durerea musculoscheletală variază de la 25% la 43%
la adulții vârstnici instituționalizați, iar 40% dintre aceștia au
raportat dureri cu două sau mai multe localizări (6).

Tipuri de durere, etiopatogenie și fiziopatologie

Durata de evoluție poate clasifica durerea în acută și cronică.
Durerea acută este definită ca durere recent instalată și
probabil limitată ca durată (de la câteva zile până la două săptămâni), având de obicei o relație temporală și cauzală identificabilă cu o anumită leziune, traumă sau boală (IASP 2012).
Cel mai frecvent, aceasta este asociată cu patologii acute cum
sunt fracturile, traumatismele, intervențiiele chirurgicale sau
infecțiile etc.
Durerea cronică este durerea care se dezvoltă din cea
subacută, trenantă, cu evoluție de peste 3-4 luni; persistă dincolo de perioada de vindecare a unei leziuni și, frecvent, poate
să nu existe o cauză clar identificabilă (7).
Fiziopatologic, durerea se clasifică în următoarele subtipuri: nociceptivă, neuropată, psihogenă și mixtă. Nocicepția
este procesul de creare a senzației de durere la nivelul cortexului după o stimulare a unui nociceptor (receptorul durerii)
prin agresiune periferică somatică.
Durerea nociceptivă este mai frecvent întâlnită în durerea
acută Ea care apare prin stimularea nociceptorilor specifici
periferici sau viscerali.
Durerea cronică ce încetează să mai fie un simptom indică stimularea unui receptor nociceptiv și, prin stimulare
și integrare corticală mai mult de 3-4 luni, se recunoaște ca
durere cronică și devine ea însăşi o boală, conform studiilor
ce stau la baza Clasificării Internaționale a Bolilor – ediția
11, care acordă un capitol special durerii cronice. În cazul
subtipului de durere dezvoltată în contextul unor afectări de
nervi periferici sau a sistemului nervos central care conduc la
procesare somato-senzorială aberantă se discută de durerea
neuropată. Durerea de origine neuropată este adesea asociată
cu senzații anormale (disestezie, hiperalgezie). Stimuli ușori,
în mod normal nenocivi din regiunea afectată, pot provoca
durere (alodinie).
Durerea psihogenă este asociată tulburărilor cognitive și
depresiei, iar diagnosticarea trebuie realizată cu atenție și prin
excluderea cauzelor organice.
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Investigația completă și complexă, evaluarea sindromului
dureros ajută clinicianul în selectarea terapiei și determinarea
prognosticului (Tabelul 1).

Tabelul 1. Cauze frecvente ale durerii la vârstnic
Tulburări musculo-scheletale (inclusiv artroza care duce la dureri de spate și gât,
fracturi osteoporotice și dureri cronice articulare)
Boala vasculară periferică
Postinfecție herpetică
Neuropatie diabetică
Durere postaccident vascular cerebral
Durere în patologia oncologică
Sursa: Guidelines For Pain Management In The Elderly: 1st Edition

Durerea la pacienții vârstnici este de obicei subdiagnosticată, subraportată, uneori nerecunoscută, iar printre cauzele ce
duc la acestă problemă se numără: evaluarea insuficientă a durerii (în special la pacienții cu deprivare senzorială și deficiență
cognitivă), subraportarea pacienților, prezența manifestărilor
atipice algice la vârstnici, subaprecierea farmacocineticii și
modificărilor farmacodinamice în procesul de îmbătrânire și,
nu în ultimul rând, cunoștințele insuficiente ale personalului
medical privind durerea.

Evaluarea durerii la pacientul vârstnic

Acest lucru ar trebui să fie o activitate de rutină, integrată
medical specific pentru toți profesioniștii din domeniul sănătății, și în special în Geriatrie. Percepția durerii diferă, deoarece statusul clinic este frecvent complicat cu alte afecțiuni

Evaluare medicală
Anamneză cu specificul durerii
Istoric medical
Examinare clinică

Evaluarea capacității funcționale
ADL – activitățile zilnice
IADL – activități complexe
SBPP – performanță fizică

Evaluare cognitivă și senzorială
MMSE – Mini Mental State
TDS – Testul Desenării Ceasului
GDS – Scala Depresiei Geriatrice

Evaluarea durerii
Scala de evaluare numerică a durerii
Scala analog vizuală a durerii (SAV)
Scala fețelor pentru durere
Chestionarul McGill pentru durere
Evaluarea durerii în demența avansată (PAINAD)
Figura 1. Componentele evaluării durerii la pacientul vârstnic

(depresia, demența), cu factorii psihosociali și diferențe culturale și religioase.
Având în vedere complexitatea sindroamelor dureroase
la pacienții vârstnici, pentru etiologia precisă a durerii se recomandă o evaluare complexă geriatric, alături de evaluarea
medicală standard (anamneză, examen fizic și investigații).
Evaluarea capacității funcționale este, de asemenea, importantă în contextul ecuației durere-disfuncție, deoarece reflectă
dinamica corelației și gradul de independență, tipul nevoilor
de îngrijire și calitatea vieții persoanei vârstnice, cu scopul de
a interveni specific pentru păstrarea autonomiei cât mai mult
timp (8). Prin urmare, evaluarea durerii la pacienții vârstnici
necesită o abordare multidisciplinară.
Investigarea complexă geriatrică a durerii (Figura 1) include o evaluare medicală standard: anamneză și specificul
durerii (caracter, localizare, durată, intensitate, iradiere, factori
agravanți/amelioranți), istoric medical, examinare clinică cu
evaluarea capacității funcționale, a capacității cognitive, a
deficitelor senzoriale sau/și întrebări deschise de tipul: „Ce
activități ați putea face dacă nu ați mai avea dureri?”.
Scalele cel mai frecvent utilizate sunt:
Scala de evaluare numerică a durerii – este o scală ușor
de realizat de clinician, care solicită pacientului să-și evalueze
durerea de la 0 la 10 (0 reprezintând absența durerii iar 10 intensitatea maximă a durerii). Ea poate fi orientată vertical sau
orizontal, cu cea mai mică rată de eșec aplicată în evaluarea
durerii la vârstnic prin reprezentarea verticală, mai accesibilă
pentru persoanele cu modificări ale gândirii abstracte și preferată de vârstnic (Figura 2).
Scala analog vizuală a durerii (VAS –Visual Analog Scale)
– constă dintr-o linie de 10 cm, cu partea stângă etichetată „Fără
durere” și partea dreaptă etichetată „Cea mai intensă durere
imaginabilă”. Pacienților li se cere să marcheze pe linie nivelul
de durere experimentat. Este relativ ușor de utilizat, dar necesită
gândire abstractă și abilități senzoriale, motorii și perceptive
necesare pentru a folosi un instrument pentru a marca linia.
Prin urmare, VAS poate fi
inadecvată pentru pacienții cu niveluri mai scăzute
de educație sau cu cogniție
afectată. Această scală este
recomandată de Organizația
Mondială a Sănătății (OMS).
Scala mimică de durere – a fost realizată de
Wong-Baker și constă dintr-o serie de expresii faciale cu grade progeresive de
distres. Pacientul alege fața
ce reprezintă severitatea
sau intensitatea durerii sale.
Evaluările psihometrice ale
acestei scale sugerează că
aceasta este o alternativă de
încredere și validă pentru
evaluarea intensității durerii
la vârstnicii intacți și cu deficiențe ușoare până la moFigura 2. Reprezentarea pe verticală
derate din punct de vedere
a scalei numerice de durere
cognitiv (Figura 3).
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Fără durere

Doare puţin

Doare mai mult

Doare și mai mult

Doare mult
mai mult

Durere extrem
de puternică

Figura 3. Scala mimică de durere

Chestionarul de durere McGill (MPQ) – este un instrument
bine cunoscut pentru evaluarea amănunțită a localizării durerii,
intensității, calităților temporale și sensibilității la schimbări,
precum și a aspectelor senzoriale și afective ale durerii. Această
scală este ușor de înțeles de persoanele în vârstă și prezintă
o bună validitate concomitentă cu alte scale de intensitate a
durerii, dar nu se recomandă aplicarea sa pentru persoanele
analfabete sau cu tulburări cognitive.
Scala de evaluare a durerii în demență avansată (PAINAD)
– pentru persoanele vârstnice cu demență avansată și la pacienții necomunicativi este utilizat un instrument simplu, valid
și sensibil pentru detectarea durerii. Are însă o rată ridicată
de răspunsuri fals pozitive, detectând frecvent distresul psihosocial, mai degrabă decât durerea. Este util pentru a evalua
dacă strategiile terapeutice de management al durerii au avut
succes (9). Această scală are la bază observațiile Societății
Americane de Geriatrie, care a identificat șase clase principale
de comportamente potențiale legate de durerea cronică (10):
1. expresii faciale (grimase, încruntări);
2. modificări ale activităților (refuzul alimentelor, modificarea somnului);
3. verbalizare, vocalizare (gemete, suspine);
4. modificări ale stării mentale (iritabilitate, confuzie, plâns);
5. mișcări ale corpului (protecție, schimbarea mobilității);
6. schimbări în relațiile sociale (rezistență la îngrijire, scăderea socializării);

Particularitățile durerii la pacientul vârstnic

Manifestările clinice ale durerii la persoanele vârstnice sunt
adesea complexe și multifactoriale (Tabelul 2). Cu toate acestea,
durerea nu este întotdeauna simptomul cardinal al bolii la persoanele în vârstă, deoarece sunt modificări legate de vârstă în
percepția durerii. Exemplele sunt numeroase, dar baza fiziologică
a acestor observații este incertă. Astfel, la persoanele vârstnice
este frecvent infarctul de miocard cu absența durerii (11). Într-un
studiu retrospectiv al pacienților vârstnici cu peritonită, durerea
abdominală a fost absentă în aproape jumătate dintre cazuri (12)

Managementul terapeutic al durerii la pacientul
vârstnic

Abordarea managementului durerii acute și cronice este în
funcție de evaluarea complexă geriatrică, a multimorbidității
și a polipragmaziei ce poate rezulta. Tratamentul antialgic la
persoanele vârstnice este în esență o combinație terapeutică
farmacologică și non-farmacologică, este personalizată, cu
variabilități în alegerea opțiunilor de tratament.

Tratamentul farmacologic

Obiectivele managementului terapeutic depind de gradul
durerii, dar și de capacitatea funcțională existentă a pacientului.
Eliminarea durerii nu este întotdeauna realistă, iar dacă acesta
este singurul obiectiv urmărit de clinician, poate avea un efect
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negativ asupra funcționalității fizice și mentale, cu o incidență
crescută a evenimentelor adverse (de ex., confuzie/risc de cădere).
Scopul tratamentului antialgic este prima secvență în recuperarea
funcționalității fizice și mentale a pacientului vârstnic, cât de mult
este posibil, cu menținerea autonomiei și a reinserției sociale.
Atât clinicienii, cât și pacienții și familiile acestora trebuie
să stabilească ținte realiste de evoluție, care să conducă la o
calitate mai bună a vieții pacientului. Reducerea durerii treptat,
cu etape procentuale, va conduce către creșteri ale capacității
funcționale. O reducere cu minimum 30% din simptomele
dureroase reprezintă o țintă utilă la persoanele vârstnice.
Principii farmacologice generale de administrare a analgezicelor la pacienții vârstnici
Momentul de administrare a medicamentelor este important. Durerea severă, episodică, necesită tratament cu medicamente cu debut rapid de acțiune și de scurtă durată. Cu toate acestea, dacă un pacient se confruntă cu durere continuă,
administrarea regulată a analgezicelor este cea mai eficientă,
posibil folosind preparate cu eliberare prelungită. În decizia de
administrare a medicamentelor se iau în calcul modificarile de
farmacodinamie și îmbătrânirea fiziologică cu modificări de
homeostazie, ținând cont de următoarele aspecte:
§ Inițierea tratamentului se va face cu un singur medicament,
în doză mică, după care se va titra treptat doza;
§ Se recomandă intervale suficient de lungi între introducerea de medicamente, pentru a putea fi evaluate efectele și
a identifica posibile efecte adverse;
§ Se recomandă utilizarea terapiei combinate de medicamente
cu mecanisme de acțiune sinergice, cu scopul de a oferi o
ameliorare mai mare a durerii, cu mai puține efecte secundare
decât pentru dozele mai mari ale unui singur medicament;
§ Monitorizarea permanentă a tratamentului – doze și combinații – pentru a îmbunătăți eficacitatea și a limita evenimentele adverse;
§ Se recomandă evaluarea funcției renale a pacientului vârstnic pentru personalizarea dozelor și minimizarea riscului
de acumulare;
§ Alegerea unui analgezic pentru o persoană vârstnică depinde de existența comorbidităților, a polipragmaziei existente și a posibilității de interacțiuni medicament-boală și
medicament- medicament;
§ Se recomandă utilizarea asociată farmacologică cu strategiile non-farmacologice, cum ar fi fizioterapie, abordări
cognitiv-comportamentale, acupunctură și alte tehnici
complementare.
Medicamente utilizate în terapia durerii la pacientul
vârstnic: analgezice non-opioide, AINS, inhibitori selectivi
de COX‑2, antiinflamatoare steroidiene, opioide ș.a.
Paracetamol (acetaminofen)
Este un analgezic eficient pentru durerile musculoscheletale, inclusiv în artroză și durerile de spate, fiind recomandat ca
analgezic de primă alegere în mai multe ghiduri de consens (1).
Paracetamolul administrat în dozele recomandate este considerat sigur și nu este asociat cu efecte adverse semnificative
gastrointestinale, renale, cardiovasculare sau ale sistemului
nervos central. Nu oferă efecte antiinflamatorii sau antiplachetare semnificative, deoarece nu inhibă tromboxanul.
Având în vedere timpul scurt de înjumătațire, pentru obținerea efectului analgezic dorit se recomandă 500 mg la fiecare
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Tabelul 2. Caracterele durerii în funcție de tipul de durere (adaptat după Reuben et al. Geriatrics at your
finger, 16th Ed New York, 2015)
Tip durere
Nociceptivă
periferică

Nociceptivă
viscerala

Cauze
§ afectare articulară –
artralgie în context de
artroza/artrită
§ în acut postoperator
§ fractură
§ metastaze osoase
§ colică renală
§ constipație cronică
§ anexită

Neuropatică

§ Afectare sistem nervos
periferic sau central

Mixtă

§ Greu identificabile

Exemple
Caracterul durerii
§ Leziuni tisulare:
§ os – contuzie/fractură
§ țesuturi moi – articulații, mușchi, tendoane,
§ senzația – bine localizată, constantă, dureroasă, caracter de înjunghiere,
fascie, ligament, dilacerare, compresie
presiune, pulsație
§ vase – echimoză, hematom
§ nervi – tulburări de sensibilitate, pareză
§ afectare viscerală
§ difuză, slab localizată, referită la alte site-uri, intermitentă, profundă,
§ topografie variată, cu durere locală
crampe, adesea însoțită de greață, vărsături, diaforeză
§ referită
§ radiculopatii cervicale/lombare
§ constantă, prelungită, dar poate avea paroxisme;
§ nevralgie postherpetică
§ cu caracter de arsură, înțepătură, furnicături, asemănătoare șocului electric;
§ neuropatie diabetică
§ asociată cu alte tulburări senzoriale (parestezii și disestezii, alodinie,
§ post-AVC
hiperalgezie),
§ hernie de disc cervical/lombar
§ afectare a funcției motrice, atrofie sau reflexe tendinoase profunde anormale
§ intoxicații medicamentoase
§ sindrom miofascial
§ tulburări de durere somatoformă
§ durere disproporționată și neidentificată cu patologia existentă
§ fibromialgie
§ redoare și contractură musculară, puncte trigger, astenie fizică, nesiguranță
§ cefalee recurentă
motorie în contextul sindroamelor dureroase mixte musculoscheletale.
§ sindrom de colon iritabil

4 ore. Deși au fost raportate creșteri tranzitorii ale transaminazelor hepatice, acestea nu se traduc în insuficiență hepatică
cu condiția ca dozele maxime zilnice (4 g/24h) să fie evitate.
O serie de studii raportează insuficiență hepatică acută doar la
pacienții malnutriți (greutate <50 kg) și recomandă reducerea
dozei (maximum 2 g/24 h) dacă la acești pacienți este necesară
adiminstrarea de paracetamol (2). În general, pacienții vârstnici
prezintă și boală renală cronică și în acest caz trebuie ajustate
dozele, cu creșterea intervalelor de administrare de la 6 la 8
ore, atunci când eRFG <10 ml/min/1,73 m 2.
Se poate folosi pentru dureri moderate și severe în combinație cu opioid tip codeină, ce potențează efectul analgezic,
dar are și efecte adverse de tip constipație.
Antiinflamatoarele non-steroidiene
Antiinflamatoarele non-steroidiene (AINS) (ibuprofen,
ketoprofen, meloxicam ș.a.) sunt cel mai des folosite în rândul
populației, cu indicația administrării celei mai mici doze, pe
durată scurtă, pentru durere moderată/acută și dacă există
răspuns insuficient al durerii la paracetamol sau la AINS topice
(3), iar terapia trebuie revizuită în mod regulat.
AINS trebuie utilizate cu mare precauție la vârstnici, din
cauza efectelor adverse potențial grave. Multe dintre acestea
sunt medicamente ce pot fi procurate din farmacii fără prescripție medicală, ceea ce conduce la o serie de complicații
la persoanele vârstnice și fragile. AINS au fost implicate în
aproape un sfert (23,5%) dintre internările în spital, din cauza
reacțiilor adverse, la persoanele în vârstă (4).
Având în vedere farmacodinamia diferită a AINS, prescrierea ar trebui să se bazeze pe profilurile de siguranță ale acestora
și pe profilurile individuale de risc ale pacientului. Conform
criteriilor Beers realizate de Societatea Americană de Geriatrie,
acestea fac parte din clasa de medicamente de utilizat cu prudență la vârstnici (5).
Printre cele mai frecvente reacții adverse ale AINS se numără apariția sângerărilor gastrointestinale, a ulcerului peptic,
mai ales la pacienții cu tratament anticoagulant/antiagregant.
De aceea, se administrează în asociere cu inhibitorul de pompă de protoni, ceea ce poate reduce riscul, dar nu îl elimină.
Ulcerele gastrointestinale superioare, hemoragia gravă sau
perforația cauzată de AINS apar la aproximativ 1% dintre

pacienții tratați timp de 3-6 luni și la aproximativ 2-4% dintre
pacienții tratați timp de 1 an (6).
În cazul pacienților cu boală renală cronică, AINS nu se
vor administra la RFG<30 ml/min/1,73 m 2. La pacienții cu
insuficiență cardiacă sau hipertensiune greu controlabilă administrarea de AINS va determina o decompesare a acestor
afecțiuni și trebuie evitată.
Inhibitorii selectivi de COX-2 (Celecoxib, Naproxen ș.a.)
European Medicine Agency (EMA) a formulat recomandarea ca inhibitorii selectivi de COX-2 să fie contraindicați
la pacienții cu boală cardiacă ischemică și/sau stroke, să fie
evitați la pacienții cu factori de risc pentru boala coronariană
și, valabil pentru toți pacienții, să se administreze în cea mai
mică doză eficientă și pentru cel mai scurt timp necesar pentru controlul simptomelor. Deși inițial inhibitorii selectivi de
COX-2 au fost folosiți cu entuziasm pentru că se raportau mai
puține complicații hemoragice, ultimele studii au demonstrat
afectarea renală în aceeași măsură ca AINS, cu atenționare
la folosirea pacienților sub tratament cronic cu diuretice sau
inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei (7).
Antiinflamatoare steroidiene
Din această clasă (AIS) fac parte glucocorticoizii cu acțiune
sistemică scurtă și potență mică (cortizon, hidrocortizon), cu
acțiune intermediară și potență medie (prednison, prednisolon,
metilprednisolon) și cu actiune de lungă durată și potență mare
(dexametazona, betametazona). Au efect antiinflamator, antialergic și „antișoc”, dar cu efect negativ asupra metabolismului
glucidic (decompensarea diabetului zaharat), proteic, hidroelectrolitic (retenție hidrosalină), endocrin (osteoporoză), sistemului
neurocognitiv (psihoze, depresie) și la nivel senzorial oftalmologic (glaucom, cataractă). La pacienții vârstnici administrarea
este de scurtă durată.
Medicamente opioide
Oferă o ameliorare eficientă a durerii, ca parte a unei strategii cuprinzătoare de gestionare a durerii severe, de tip malign.
Abordarea „începe scăzut și mergi încet” este esențială la administrarea de opioide care sunt utilizate în gestionarea durerii
cronice, severe, non-oncogene la persoanele în vârstă. Un studiu
de cohortă din SUA dintr-o instituție de îngrijire de lungă durată a constatat că utilizarea opioidelor cu eliberare prelungită a
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îmbunătățit statutul funcțional și implicarea socială în comparație cu opioidele cu acțiune scurtă (8).
Studiile au demonstrat eficacitatea pe termen scurt în durerile musculoscheletale persistente, inclusiv în artroză/artrită,
și în durerile lombare și diferite dureri neuropate, cum ar fi
nevralgia post-herpetică și neuropatia periferică diabetică.
Cu toate acestea, datele de eficacitate și siguranță pe termen
lung sunt rare (9).
La persoanele în vârstă, opioidele se administrează inițial la
25-50% din doza recomandată pentru adulți. Efectele adverse
frecvente, ca sedarea, greața și vărsăturile, tind să fie mai
grave în jurul inițierii de opioide sau la creșterea dozei și, de
obicei, dispar după 2-3 zile, iar constipația nu se ameliorează
și necesită laxative. La vârstnici apar și somnolență și amețeală, asociate cu o incidență crescută a căderilor și fracturilor.
Funcția cognitivă este relativ neafectată la pacienții care iau
doze stabile de opioide, dar poate fi afectată până la 7 zile după
o creștere a dozei (10)
Codeina nu are un efect notabil dacă se administrează
singură și are efecte adverse de tip constipație, corectabilă cu
administrarea cu laxative.
Tramadolul este un analgezic cu acțiune centrală, cu două
mecanisme de acțiune: activitate slabă a agonistului mu-opioid
și inhibarea recaptării serotoninei și noradrenalinei, fiind utilizat
cu prudență la pacienții care iau alte medicamente serotoninergice. Poate avea un efect mai mic asupra funcției respiratorii și
gastrointestinale decât alte opioide, dar poate provoca confuzie
la persoanele în vârstă. Tramadolul este contraindicat la pacienții cu antecedente de convulsii, deoarece poate reduce pragul
convulsivant, în special la doze mai mari de 300 mg/zi.
Un studiu prospectiv, controlat în funcție de vârstă, sugerează că persoanele în vârstă necesită cu 20% mai puțin
tramadol decât adulții mai tineri, deși farmacocinetica a rămas
neafectată de vârstă (11). Inițierea la pacienții vârstnici se face
cu 25 mg o dată sau de două ori pe zi și se crește în trepte de
25 mg la fiecare 2-3 zile, până la maximum 100 mg/zi (12).
Morfina – inițierea tratamentului este recomandată cu o
doză mică și cu eliberare prelungită. În disfuncția renală trebuie utilizată o doză redusă sau, în caz de insuficiență severă,
se evită utilizarea de metaboliții activi ce se pot acumula și
provoca toxicitate. La vârstnici se utilizează frecvent sub formă
de patch-Fentanyl (13).
Alte medicamente
Antidepresivele – inhibitorii recaptării serotoninei și
noradrenalinei (IRSN), cum ar fi duloxetina, au demonstrat
eficacitatea în unele stări de durere neuropatică și pot avea o
tolerabilitate mai bună decât antidepresivele triciclice. RCTurile au stabilit eficacitatea analgezică a duloxetinei în patru
afecțiuni cronice de durere, adică neuropatie periferică diabetică, fibromialgie, dureri cronice de spate și alte manifestări
algice reumatismale de tip artrozic (coxartroza, gonartroza).
Administrarea duloxetinei începe de obicei cu doze de
30 mg/zi și pot fi crescute la 60 mg/zi după două săptămâni,
dacă este necesar. Efectele adverse cel mai frecvent raportate
includ: uscăciunea gurii, greața, constipația, diareea, oboseala,
amețelile, somnolența și insomnia. În insuficiență hepatică sau
în caz de consum intens de alcool este contraindicată, fiind
raportate hepatită și insuficiență hepatică (14).
Antiepileptice – medicamentele antiepileptice, de tipul
gabapentină și pregabalin, sunt utilizate pe scară largă în stările
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de durere neuropatică, multe studii demonstrând eficacitate
analgezică și mai puține efecte adverse decât în cazul medicamentelor antiepileptice mai vechi, în special în neuropatia
periferică diabetică și în sindroamele dureroase centrale (16).
Deși potențialul interacțiunilor medicamentoase este mai mic,
eliminarea gabapentinei și pregabalinei depinde de funcția renală și este necesară ajustarea dozei în cazul insuficienței renale. Este necesară titrarea dozei în timpul inițierii tratamentului
cu gabapentină sau pregabalin, inițierea terapiei cu gabapentină
200 mg administrată de trei ori pe zi având eficacitate și efecte
secundare similare cu dozele mai mici studiate. Atunci când
este indicat, tratamentul trebuie să înceapă cu cea mai mică
doză posibilă și să fie crescut foarte lent pe baza răspunsului
și a efectelor secundare (17).

Tratamentul non-farmacologic

Cuprinde o varietate largă de proceduri și metode terapeutice, unele sunt cuprinse în domeniul fizioterapiei și terapiei
ocupaționale în contextul programelor de recuperare, altele în
grupajul extrem de variat al psihoterapiei sau în alte forme și
metode adjuvante sau complementare (yoga, meditație, meloterapie, sedințe de socializare și umor). Râsul modifică tonusul și
mimica musculaturii faciale, solicită grupele musculare respiratorii, abdominale și de la nivelul trenului superior și inferior,
influențând favorabil TA și AV, avand și efect antialgic.
Ca metode fizicale se pot aplica asociat metode de tip pasiv
(electroterapie – ETT, termoterapie – TT, masaj terapeutic) și
programe fizicale de tip activ (kinetoterapie/ hidrokinetoterapie). Prin metode fizicale de tip pasiv înțelegem toate categoriile de aplicații de ETT, TT, masaj terapeutic sau alte intervenții
fizicale care nu solicită activ fizic, dar care au efecte terapeutice de tip: analgezic, vasculotrop, miorelaxant/decontracturant
– cu acțiune locală/segmentară sau sistemică, în funcție de tipul
și metodologia de aplicare. Dintre procedurile de TT se pot indica, în funcție de caracterul durerii și de prezența inflamației,
aplicații de căldură fie superficial (comprese, parafină, aer cald
ș.a.), fie profund (diatermie, microunde, ultrasunet terapeutic),
având grija la monitorizarea reacției cutanate atât local, cât și
sistemic, în condițiile în care pacientul vârstnic are tulburări
de sensibilitate termică și deficit cognitiv. Aceste aplicații sunt
contraindicate în situații de tip tulburări trofice, plagă recentă,
infecție cutanată sau sistemică, sângerare, afecțiuni somatice
sau viscerale cu evoluție severă și risc de decompensare.
În cazul aplicației de proceduri termice reci (compresă
rece, aplicație de gheață – crioterapie sub formă de masaj local,
imersie în apa cu granule de gheață) – efectul terapeutic instalat
are acțiune analgezică, antiinflamatoare și miorelaxanta, avand
efect rapid și durabil, dar se va tine cont de integritatea neurologică periferică și reacția vasculară la ,,rece” a pacientului
vârstnic, pentru a nu favoriza apariția unor tulburări trofice.
Masajul terapeutic, prin tehnicile de tip sedativ (efleuraj,
vibrație) acționeaza analgezic, induce relaxare sistemică, miorelaxare și virajul vegetativ din hipersimpaticon spre vagoton,
reduce starea de tensiune și stresul, induce somnul.
La pacientul vârstnic aceste metode sunt contraindicate
în stari de inflamație, patologii dermatologice (mai ales cele
sistemice), tromboflebită, decompensare cardiorespiratorie sau
de alta natură viscerală. TENS (stimulare electrică nervoasă
transcutană) este una dintre cele mai utilizate metode de ETT
antialgică.
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Programele psihoeducaționale – includ educarea pacientului și a îngrijitorului, terapia psihocomportamentală și
suportul familial. În mod tradițional, programele de educare
sunt folosite pentru a învăța pacientul și îngrijitorul despre:
aspectele bolii și ale tratamentului, schimbarea atitudinii și
a înțelegerii greșite, îmbunătățirea anumitor deprinderi, învățarea modalităților de rezolvare a unor bariere și diferite
provocări, comunicarea informațiilor cât mai veridic.
Ferell și asociații au dezvoltat și testat un program pentru
acasă, ținta fiind pacienții vârstnici cu cancer și îngrijitorii
acestora. Programul includea o privire de ansamblu asupra
durerii și managementul acesteia, informații specifice despre
managementul farmacologic și 19 metode non-farmacologice
de management al durerii, cum ar fi: aplicația de termoterapie
local sau reflex (căldură/rece – crioterapie), masajul terapeutic,
utilizarea unor tehnici și programe de relaxare și distracții,
aplicarea de tehnici imagistice. Materialele educaționale au
inclus informația scrisă și casete audio. O combinație între
tratamentul farmacogic și cel non-farmacologic a fost sugerată
pentru a obține o scădere optimă a durerii.
Într-un studiu realizat în comunitatea pacienților vârstnici
cu artroză a fost elaborat un program format din 6 sesiuni de
cca. 2 ore conduse de un supervizor, în care pacienții au primit
materiale educaționale incluse din informație scrisă și casete
audio. În materialele de informare erau prezentate aspecte de
anatomie, patologia artrozei, medicația, programe de exerciții,
nutriție și rezolvarea anumitor provocări apărute în urma bolii.
Rezultatele au arătat o creștere a efectuării exercițiilor, scăderea durerii, scăderea vizitelor la medic, ameliorarea depresiei
și dizabilității, creșterea încrederii în sine.
Terapia psiho-comportamentală induce pacientului ideea
schimbării modului de percepție și integrare a bolii și durerii și
oferă modalități de control mental și schimbarea de atitudine.
Sunt folosite tehnici specifice pentru a îmbunătăți coping-ul
și pentru a reduce stresul emoțional asociat cu durerea. Aceste
tehnici includ: relaxare progresivă și pasivă, biofeedback, gestionare îmbunătățită a ciclului activitate-repaus, exerciții de concentrare, atenție/diversiune, exerciții de vizualizare, meditație
și rugăciune, autohipnoză, restructurare cognitivă.
Middaugh și colab. au evaluat eficiența biofeedbackului
antrenamentului de relaxări asistate comparând răspunsurile a
20 de tineri cu 17 vârstnici cu dureri cronice. Au fost realizate
de la 8 la 12 sesiuni zilnice de antrenament cu temă de exersare
la domiciliu. Sesiunile au constat în relaxare musculară. Au fost
monitorizate temperatura tegumentară, frecvența respiratorie
și biofeedback EMG pentru monitorizarea musculaturii dintr-o
zonă specifică dureroasă.
Evaluarea a fost facută înainte și după antrenament. Atât cei
tineri, cât și vârstnicii au arătat o îmbunătățire semnificativă
a temperaturii tegumentare și a frecvenței respiratorii. Un
subgrup de pacienți cu durere cervicală au prezentat rezultate
similare la măsuratorile EMG pentru porțiunea superioară a
mușchiului trapez. Durerea maximă raportată a fost ameliorată
semnificativ la ambele grupe de vârstă, dar durerea de fond
a fost ameliorată numai la vârstnici. Rezultatul studiului a
indicat o scădere a durerii la vârstnici prin tehnici de relaxare.
Capacitatea de coping și abilitățile sunt mult influențate de
rude și de partenerul de viață. Jamison și Virts au aratat că la
pacienții cu familii ce le-au oferit suport, pacienții au raportat
dureri mai mici după programele de management al durerii. n
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