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4 cursuri de câte 2 ore fiecare.
-conceptul de durere si durerea totală in IP.
-patofiziologia durerii, clasificare si măsurare.
-principiile terapiei durerii în paliație.
-bariere în managementul durerii în IP.



Obiective: familiarizarea studentului cu metodele farmacologice și non-
farmacologice de management al durerii.

depășirea unor prejudecăți privind folosirea morfinei în terapia pentru
durere și folosirea ei în durerea severă.

familiarizare studenților cu folosirea opioidelor.



Abilitățile dobândite de studenți:
-să fie capabili să utilizeze dozele, formele și căile de administrare adecvată a
analgeticelor.
-să fie capabili de inițierea și ajustarea tratamentului opioid.
-să calculeze dozele echianalgetice de morfină.
-să descrie asemănările și deosebirile dintre medicamentele analgetice și opioide.
-să utilizeze corect scala OMS pentru gestionarea durerii.





Scara de analgezie OMS.
➢Utilizarea scalei de analgeziei OMS duce la 

inlaturarea cu succes a durerii in peste 90% 

din cazuri.



Antinflamatoarele nesteroidiene

➢Mecanism de actiune: (blocarea ciclooxigenazei cu inhibarea

sintezei de mediatori proinflamatori -leucotriene, tromboxan,PG .

Spre deosebire de paracetamol se concentreaza in tesutul cu

inflamatie, rinichi, sist cardio-vascular,mucoasa gastrica

Clasificare

➢Selective COX2 ( celecoxib, rofecoxib)).

➢Neselective (diclofenac, ibuprofen, meloxicam)



variate AINS au, posibil, mecanisme aditionale de actiune: 

-inhibarea celulelor inflamatorii (cum ar fi PMN neutrofile) cu diminuarea

formarii de endoperoxizi si radicali liberi 

-diminuarea formarii si actiunii moleculelor de adeziune de catre celulele

epiteliale, leucocite, plachete 

-inhibarea chemotaxiei celulelor inflamatorii 

-inhibarea si a lipooxigenazei (indometacin, diclofenac, ketoprofen) s.a.





Medicamentele antiinflamatoare steroidiene inhibă formarea acidului

arahidonic și, implicit, a tuturor derivaților săi, în timp ce antiinflamatoarele

nesteroidiene (AINS) și aspirina blochează doar activarea ciclooxigenazei.

Acidul arahidonic este un acid gras polinesaturat tetraetilenic,

cu 20 de atomi de carbon, derivat din fosfolipidele

membranelor celulare.
Este metabolizat de ciclooxigenază (COX) în prostaglandine, prostacicline

și tromboxan A2, iar de 5-lipoxigenază în leucotriene.

https://ro.wikipedia.org/wiki/Acid_gras
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fosfolipid%C4%83
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Ciclooxigenaz%C4%83&action=edit&redlink=1


Preferabil

Cu T1/2 scurt

Doza minima eficienta

Numar minim administrari/zi

Ibuprofen-max 2,4g/zi

Diclofenac max 150mg/zi

Indometacin max 200mg/zi

Cele cu T1/2 lung

(Naproxen(1,1g), piroxicam(40mg) meloxicam (15mg) 

mai putin indicate.



Efecte secundare

➢Dependente de doza

➢Tub digestiv-epigastralgii-hemoragie digestiva

➢Renal retentie hideo-electrolitica-necroza tub papilari

➢Scad agregarea trombocitara

➢Cresc riscul de accidente vasculare( cele selective)



Acetaminofenul (Paracetamolul)

Antipiretic - inhibă secreția de prostaglandine (PGE2) la nivelul

hipotalamusului (centrul termoreglarii) 

Antialgic - inhibă secreția de prostaglandine la nivelul SNC (PGE2) 

-blochează transmiterea la nivel sinaptic (posibil antagonist NMDA)

-

- stimulează căile descendente inhibitorii mediate de serotonina 

-printr-un metabolit asemanator cu canabinoizi endogeni 

Antiinflamator - acțiune foarte slabă (reduce edemul) 



Acetaminofenul (Paracetamolul) 

Căi de administrare: PO, IV, IR 

Biodisponibilitate 60-79% - PO, 30-40% IR, 100% IV 

Metabolizare hepatică - CYP450 

Timpul de înjumatățire 7ore – nou-născuți 

4-5 ore – copii

3 ore – adolescenți și adulți 

Eliminare renală 85-90 % și biliară 10-15% 

Administrare max 4-6 g/zi (500 – 1000 mg la 4-6 ore) adulți 

max 60-75mg/kg/zi copii



Reacții adverse: anemie, trombocitopenie, neutropenie,

hepatotoxicitate (etilici, doze mari, hepatopatii preexistente, deficit

de G-6-PDH, ), necroză tubulară acută, anafilaxie, șoc anafilactic, necroză

toxică tegumentară 

Contraindicații: insuficiență hepatică, alergie la preparat 



Metamizolul (Dipyrona, Algocalminul) 

Antipiretic - inhibă secreția de prostaglandine (PGE2) la nivelul

hipotalamusului (centrul termoreglarii) 

Antialgic - inhibă secreția de prostaglandine (PGE2) la nivelul SNC si SNP 

- blochează transmiterea glutamatului la nivel sinaptic

- stimulează eliberarea opioidelor endogene 

-stimulează căile descendente inhibitorii 

Antispastic - inhibă secreția de prostaglandine (PGE2) la nivelul tubului 

digestiv 

Antiinflamator - acțiune foarte slabă (reduce edemul) 



Metamizolul (Dipyrona, Algocalminul) 

Cale de administrare PO, IM, IV. 

Metabolizare hepatică - CYP450 

Biodisponibilitate 85% - PO, 87% - IM, 100% - IV, 54% - IR

Timpul de injumatatire 14 min forma IM/IV 

2-4 ore forma orală 

Eliminare renală 96% și biliară 4% 

Administrare 4-6 g/zi (500 – 1000 mg la 4-6 ore) 

max 1200 mg supozitoare copii > 4 ani



Reacții adverse: agranulocitoză, anemie aplastică,

necroză toxică tegumentară, porfirie, anafilaxie, șoc anafilactic

Contraindicații: insuficiență hepatică, deficit de G-6-PDH, porfirie hepatică,

alergie la preparat 



TRAMADOL

analgezic cu acţiune centrală. 

Este un agonist pur, neselectiv, cu acţiune asupra receptorilor opioizi μ, δ şi k

având afinitate mai mare asupra receptorului μ. 

Alte mecanisme care contribuie la efectul său analgezic sunt inhibarea recaptării

neuronale a noradrenalinei şi creşterea eliberării serotoninei (5-hidroxitriptaminei).

Spre deosebire de morfină, dozele analgezice de tramadol, într-un interval larg

de dozaj, nu determină deprimare respiratorie. 

Tramadolul nu afectează motilitatea gastro-intestinală şi efectele asupra 

aparatului cardiovascular sunt uşoare. Potenţa tramadolului este de 1/10 din cea

a morfinei.  



CODEINA.

Grupa farmacoterapeutică: antitusive, alcaloizi de opiu şi derivaţi.

Codeina este un alcaloid din opiu cu proprietăţi antitusive (prin acţiune centrală), 

analgezice (de intensitate medie) şi antidiareice. 

Acţionează la nivelul receptorilor opioizi din creier. Se comportă ca agonist 

al tuturor receptorilor opioizi ( μ, k, δ). 

Codeina este un analgezic slab, cu acţiune centrală. Codeina îşi exercită 

efectul prin intermediul receptorilor opioizi μ, cu toate că are afinitate scăzută

pentru aceşti receptori, iar efectul analgezic este determinat de conversia la

morfină.

.Codeina, în special în asociere cu alte analgezice, cum este paracetamolul, 

s-a arătat că este eficace în durerea nociceptivă acută. 

Efectele codeinei se instalează la aproximativ 1-2 ore de la administrarea

orală şi se menţin 4-6 ore în funcţie de doza administrată. 



Studiu de caz.
Pacientă, 60 de ani, internată prin preluare de la serviciul SMURD.
Fără istoric medical documentat. Se știe cu un neo ovarian de 
aproximativ 4 ani cu ședințe de radio-si chimioterapie pe care nu le 
poate preciza. Tratament ocazional la domiciliu cu doreta, diclofenac în
doze care nu le poate preciza.
Pacientă pensionară, singură, fiul lucrează în străinătate.
La internare: dureri în etajul abdominal apreciată de pacientă la SAV-6.
-dureri intermitente cu caracter de junghi, în special in ortostatism, cu 
iradiere în membrul inferior stâng (SAV-5).
-durere cu caracter de arsură în epigastru însoțite de grețuri fără
vărsături. 
-dureri la micțiune cu caracter de înțepătură.
-o stare de neliniște generală, cu un plâns facil, pacienta răspunzând
cu greutate întrebărilor, spunân mereu că obosește și că o doare.



Ce fel de informații mai doriți de la pacient?
Identificați tipurile de durere prezentate de pacientă și elaborați
un plan de management al durerii.



Studiu de caz.
Pacient, 55 ani, din mediul rural, pensionar, trăiește cu soția și cei doi
copii. Este dgs. cu un neo bronho-pulmonar LSS, cu adenopatii 
mediastinale de aproximativ 5 ani. Urmează doar ședințe de
chimioterapie pe care pacientul nu le poate preciza.Un ex.cT cranian
efectuat recent evidențiază o formațiune de aproximativ 2x2cm în lobul
temporal drept.
La internare: pacientul urmează tratament cronic cu DHC 2x120mg/zi
si intermitent își administrează algocalmin tb. la nevoie. Acuză dureri
toracice cu un scor SAV-5.
Mai prezintă tuse seacă, dureri la deglutiție în timpul meselor, cefalee
fronto-temporală în special după amiază, uneori însoțite de grețuri și
vărsături.



Ce fel de informații mai doriți de la pacient?
Identificați tipurile de durere prezentate de pacientă și elaborați
un plan de management al durerii.
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