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GENERALITÅºI

Defini¡ia durerii

Studiile de specialitate cuprind numeroase defi-
ni¡ii ale durerii înså dintre acestea, cea mai larg
acceptatå este cea elaboratå de Asocia¡ia Interna-
¡ionalå pentru Studiul Durerii (IASP) care define¿te
durerea ca „experien¡a senzorialå ¿i emo¡ionalå
neplåcutå asociatå unor leziuni tisulare actuale sau
poten¡iale sau descriså în termenii unei asemenea
leziuni“. Aceastå defini¡ie implicå doi factori ¿i
anume, factorul senzorial (nocicep¡ia) ¿i emo¡ional
(suferin¡a). Prin urmare, durerea este înso¡itå de o
gamå largå de fenomene psihice care în ansamblul
lor traduc suferin¡a, expresie a atitudinii bolnavului
fa¡å de durerea pe care o experimenteazå. Uneori
suferin¡a este manifestatå dispropor¡ionat în
compara¡ie cu dimensiunea leziunilor generatoare
de durere, de aceea în definirea durerii trebuie så
fie lua¡i în calcul o serie de parametri care så includå
pe lângå dimensiunile somaticå ¿i vegetativå ¿i pe
cea psihicå.

Prin urmare, este important så se facå deosebirea
între durere ¿i nocicep¡ie:
– durerea este termenul atribuit unei experien¡e

subiective ¿i înso¡e¿te de obicei nocicep¡ia; în
plus, determinå apari¡ia unui råspuns emo¡ional;

– nocicep¡ia este un termen neurofiziologic care
denotå activarea cåilor nervoase specifice cu

rolul de a transmite durerea fiziologicå (nu a
durerii psihologice); prin activarea acestor cåi
se transmit semnalele numite „dureroase“.
Durerea poate fi experimentatå în afara no-

cicep¡iei, dupå cum nu toate semnalele rezultate din
activarea nociceptorilor ¿i a cåilor nociceptoare sunt
percepute ca durere.

Existå termenii de durere non-nociceptivå (de
exemplu durerea psihogenå sau neurogenå) ¿i
durere nociceptivå (de exemplu durerea din infla-
ma¡ii).

Date generale despre durere

Durerea este un proces complex în care este
implicat atât sistemul nervos periferic cât ¿i sistemul
nervos central. Informa¡ia nociceptivå datoratå lezi-
unilor tisulare actuale sau poten¡iale este transmiså
de la nivelul termina¡iilor nervoase periferice (no-
ciceptori) cåtre creier pe calea unui sistem complex
de cåi ascendente. Semnalele nociceptive sunt mai
departe procesate în cortexul somato-senzorial ¿i
interpretate ca durere. Informa¡iile nociceptive
transmise ascendent activeazå atât structurile
cerebrale specializate în localizarea ¿i interpretarea
acestora ca durere cât ¿i a cåilor care exercitå efecte
modulatorii asupra transmisiei nociceptive. Aceste
structuri implicate în modularea durerii trimit
proiec¡ii neuronale de la creier cåtre cornul medular
posterior ¿i exercitå efecte modulatorii asupra
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transmiterii informa¡iei nociceptive din aferen¡ele
primare cåtre neuronul de ordin secund, astfel cå
influxul informa¡iei nociceptive din periferie este
fie inhibat (având drept rezultat durere mai micå),
fie facilitat (rezultând mai multå durere).

Date generale asupra durerii la nou-nåscu¡i ¿i sugari

 Dupå cum s-a men¡ionat, durerea este o senza¡ie
neplåcutå care rezultå prin stimularea nocicepto-
rilor. Impulsul nervos este transmis prin fibrele ner-
voase aferente cåtre cornul medular posterior, iar
de la nivelul måduvei spinårii informa¡ia nocicep-
tivå este transmiså pe calea fasciculelor spino-
talamice în talamus ¿i apoi este proiectatå în cortexul
senzorial unde are loc discriminarea ¿i localizarea
durerii. Conexiunile circuitului senzitiv cu dience-
falul sunt puse în eviden¡å prin aplicarea unui stimul
dureros care determinå cre¿terea produc¡iei de beta-
endorfine, catecolamine, cortizol (precum ¿i al altor
hormoni). Sistemul receptor periferic ¿i calea spino-
talamicå se matureazå precoce în jurul celei de a
15-a såptåmâni de gesta¡ie, indicând faptul cå sen-
za¡iile tactile ¿i dureroase sunt percepute foarte
devreme în releele senzitive ale talamusului. Su-
punerea fåtului la stres determinå råspuns hipo-
talamic din a 23-a såptåmânå de gesta¡ie, apreciat
prin determinarea nivelului de cortizol ¿i beta en-
dorfine. Aceasta este dovada faptului cå neurotrans-
mi¡åtorii acestor cåi sunt deja maturiza¡i. În schimb,
conexiunile talamocorticale nu se stabilesc decât
între 26 ¿i 34 såptåmâni de gesta¡ie, când receptorii
corticali vor fi ei în¿i¿i localiza¡i. Nu se cunoa¿te
cu certitudine stadiul de matura¡ie de la care noci-
cep¡ia devine dureroaså ¿i nici când durerea laså
urme în memorie.

La nou-nåscu¡i cåile de conducere ale durerii
nu sunt prezente toate în acela¿i timp. Primele care
se matureazå sunt fibrele C care conduc durerea
lentå. Råspunsul este dat gradat, în func¡ie de inten-
sitatea stimulului dureros. În plus, nu existå cåi
pentru modularea durerii, iar abilitatea de a distinge
locul de transmitere a impulsului noxic devine
posibilå dupå mielinizarea nervilor. Maturarea lentå
a sistemului descendent explicå modul de reac¡ie
al nou-nåscutului la durere într-o manierå explo-
zivå globalå cu manifeståri cum ar fi reflexul de
retragere, ¡ipåtul ¿i grimasele. Acest ansamblu de
råspunsuri ale nou-nåscutului la durere sugereazå
o integrare emo¡ionalå ¿i comportamentalå corelatå
cu durerea ¿i este men¡inutå în memorie suficient
de mult timp pentru a modifica comportamentele
ulterioare la durere. De aici decurge necesitatea de
a aprecia corect prezen¡a durerii la nou-nåscut ¿i
de a lua måsurile necesare diminuårii acesteia.

Dupå vârsta de 3 luni, sugarii sunt capabili så
localizeze durerea ¿i apar reac¡ii specifice de pro-
tec¡ie cu reflex de retragere a zonei afectate. Rås-
punsul prin ¡ipåt ¿i expresia facialå råmân cele mai
obi¿nuite modalitå¡i de exprimare a durerii ¿i la
aceastå vârstå (ca ¿i la nou-nåscut) ¿i, sunt utilizate
pentru aprecierea intensitå¡ii durerii.

Date generale asupra durerii la pre¿colari ¿i ¿colari

Pre¿colarii au abilitatea de a discuta despre du-
rerea lor. Durerea este descriså în termeni reali: dacå
existå într-adevår sau nu existå. Intensitatea durerii
la aceastå vârstå depinde de modificårile din mediul
înconjuråtor, iar prezen¡a pårin¡ilor alåturi de ei este
de importan¡å majorå. În jurul vârstei de 5-6 ani
copilul devine mai matur în exprimarea propriei
dureri. El este capabil så descrie durerea în termenii
experien¡ei dureroase anterioare, severitå¡ii ¿i tipului
de durere.

TIPURI DE DURERE

Durerea acutå constituie un råspuns biologic
normal care ajutå la protejarea integritå¡ii corpului
în fa¡a stimulilor poten¡ial våtåmåtori din mediu sau
are rolul de a aten¡iona organismul asupra leziunilor
tisulare actuale sau iminente. În plus, durerea este
o experien¡å subiectivå, care poate fi modificatå prin
factori psihologici. Uneori, durerea î¿i înceteazå
rolul eficient de mecanism de semnalizare a indivi-
dului fa¡å de o boalå care face råu sau de prevenire
a acestuia ¿i devine ea înså¿i o situa¡ie debilitantå
¿i invalidantå. Aceasta se referå la durerea „nega-
tivå“ care este adesea asociatå durerii cronice.

Clasificare dupå duratå

Durerea acutå
Termenul de durere acutå este atribuit în general

durerii asociate unei boli identificate sau prezen¡ei
unor leziuni tisulare. Debutul durerii este bine de-
finit, durata este limitatå ¿i previzibilå ¿i are rolul
de avertizare asupra pericolului de afectare a inte-
gritå¡ii organismului. Este înso¡itå de anxietate ¿i
sunt prezente semnele clinice ale hiperactivitå¡ii sim-
patice, respectiv: tahicardie, hipertensiune, transpi-
ra¡ie, midriazå ¿i paloare.

În cele mai multe cazuri, intensitatea durerii
scade constant pe o perioadå de câteva zile pânå la
såptåmâni, concomitent cu vindecarea bolii acute
sau a leziunilor tisulare. Existå totu¿i excep¡ii ale
acestei tendin¡e de îmbunåtå¡ire a stårii de durere
datorate constituirii unor modificåri de lungå duratå
la nivelul sistemului nervos central ¿i periferic.
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Durerea cronicå
Durerea cronicå este în prezent definitå ca fiind

durerea constantå sau persistentå care depå¿e¿te
timpul normal de vindecare a bolii sau leziunii în
cadrul cåreia a apårut. Prin urmare, durerea cronicå
este rezultatul unui proces patologic cronic. Debutul
durerii este treptat ¿i slab definit; durerea este con-
tinuå, fårå oprire ¿i poate deveni tot mai severå.
Pacien¡ii cu durere cronicå prezintå simptome de
depresie, letargie, apatie, anorexie ¿i insomnie. Pot
så aparå modificåri de personalitate datorate alterårii
progresive a stilului de via¡å ¿i afectårii abilitå¡ilor
func¡ionale.

Durerea recurentå
Durerea recurentå este o categorie intermediarå

care se referå la episoadele dureroase repetitive ce
alterneazå cu intervalele fårå durere (ex.reapari¡ia
durerii în inflama¡iile articulare din artrite sau din
crizele de deglobulizare).

Acest tip de durere este mecanicist asemånåtoare
durerii acute cu caracter repetitiv înså, ca urmare a
leziunilor ¿i inflama¡iilor repetate se pot genera
sechele psihologice ¿i modificåri plastice impor-
tante la nivelul sistemului nervos.

Clasificare clinicå

Durerea nociceptivå
Este produså prin stimularea nociceptorilor sau

a receptorilor senzoriali specifici de cåtre stimuli
noxici mecanici, termici sau chimici. În acest tip
de durere, cåile nervoase implicate în transmiterea
impulsului nervos sunt intacte. În func¡ie de locali-
zare, nociceptorii sunt somatici (din piele, mu¿chi,
tendoane, articula¡ii, oase ) ¿i viscerali (din organe).
Ca urmare, durerea nociceptivå este clasificatå în
durere cutanatå, somaticå ¿i visceralå.

Durerea cutanatå. Este datoratå leziunilor pielii
sau ale ¡esuturilor superficiale. Nociceptorii cutana¡i
situa¡i chiar sub piele cât ¿i concentra¡ia mare de
termina¡ii nervoase de la acest nivel produc durere
cutanatå bine definitå ¿i localizatå, cu duratå scurtå
(ex. leziunile cutanate prin tåierea cu hârtie, rånirile
sau arsurile minore).

Durerea somaticå. Are originea în ligamente,
tendoane, oase, vase sanguine ¿i chiar în nervi ¿i
este detectatå de nociceptorii somatici. Durerea so-
maticå este de obicei u¿or localizatå de pacient, este
descriså ca fiind „intenså“ sau „pulsatilå“ ¿i are du-
ratå mai lungå decât durerea cutanatå (ex. durerea
din luxa¡ii sau fracturi).

Durerea visceralå. Are originea în organe sau
viscere. Nociceptorii viscerali sunt localiza¡i în
structura organelor sau în cavitå¡ile interne. Durerea

este mult mai ascu¡itå ¿i are duratå mai lungå decât
cea somaticå. Este slab localizatå ¿i adesea chiar
extrem de dificil de localizat datoritå tendin¡ei de
„referire“ la altå zonå sånåtoaså a corpului care nu
are legåturå cu ¡esutul afectat. Acest fenomen poate
fi explicat prin constatarea cå receptorii de durere
din viscere cît ¿i cei din ¡esuturile cutanate excitå
aceia¿i neuroni din måduva spinårii (ex. durerea
produså de inflama¡ia pancreaticå este resim¡itå în
spate, în timp ce patologia datoratå afectårii diafrag-
mului central este sim¡itå în umår). Din neuronii
måduvei spinårii semnalele sunt transmise pe cåi
asociate cåtre creier unde mesajele sunt interpretate
ca durere apreciatå în alte zone ale corpului. Aceastå
teorie cå receptorii de durere somatici ¿i viscerali
converg ¿i dezvoltå sinapse în aceia¿i neuroni ai
måduvei spinårii determinând durerea „referitå“
este cunoscutå ca „ipoteza Ruch“.

Durerea neuropatå
Durerea neuropatå poate apårea ca urmare a

leziunilor sau afec¡iunilor nervului. Aceaste modi-
ficåri pot întrerupe capacitatea nervilor senzoriali
de a transmite corect informa¡ia cåtre talamus (se
transmit deci informa¡ii anormale) iar creierul in-
terpreteazå mesajul ca durere (chiar în absen¡a unei
cauze evidente sau cunoscute care ar putea deter-
mina durere sau chiar dacå ¡esutul lezat s-a vindecat).

În plus, unele zone ale måduvei spinårii pot
deveni ,,sensibilizate“ sau „activate“, deci ele con-
stituie o „poartå“ anormalå pentru mesajele durerii
¿i determinå perpetuarea ciclului durerii.

Durerea neuropatå datoratå leziunilor sistemului
nervos central este denumitå durere centralå ¿i are
distribu¡ie non-dermatomericå, iar cea produså prin
lezarea nervilor periferici este denumitå durere peri-
fericå sau prin dezaferentare ¿i are distribu¡ie derma-
tomericå.

Durerea neuropatå are caracter de arsurå, în¡e-
påturå, junghi sau lancinantå.

În cadrul acestui tip de durere se descriu mani-
feståri ca:
• alodinia (declan¿area durerii la stimuli nedu-

rero¿i);
• analgezia (absen¡a durerii la un stimul care nor-

mal determinå durere);
• hiperalgezia (sensibilitate crescutå la un stimul

care în mod normal este dureros);
• disestezia (alterare a sensibilitå¡ii; senzatie ne-

plåcutå, anormalå; spontanå sau provocatå);
• parestezia (senza¡ie anormalå, spontanå sau evo-

catå).
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FIZIOLOGIA DURERII

Nociceptorii

Receptorii senzoriali responsabili de nocicep¡ie,
cunoscu¡i sub numele de nociceptori, sunt termina¡ii
nervoase libere ale neuronilor senzitivi primari care
se gåsesc în membranele dendritelor termina¡iilor
nervoase senzoriale. Cu excep¡ia creierului, no-
ciceptorii sunt råspândi¡i în toate ¡esuturile corpului.
Fibrele nervoase senzoriale responsabile de trans-
miterea impulsurilor de durere î¿i au originea în cor-
purile celulare ale neuronilor senzitivi primari (pri-
mii neuroni nociceptori) care sunt localiza¡i în gan-
glionii spinali dorsali ¿i în ganglionul trigeminal.

Nociceptorii au rolul de a transforma modifi-
cårile din mediu, respectiv stimulii noxici mecanici
(atingere sau presiune), termici (cald sau rece) sau
chimici (endogeni sau exogeni), într-un semnal
electric care poate declan¿a în fibrele nervoase un
impuls sau poten¡ial de ac¡iune (figura1).

Existå 4 tipuri de nociceptori: termici, mecanici,
polimodali ¿i nociceptori silen¡io¿i (Kendal ¿i colab,
2000), dupå cum urmeazå:
• nociceptorii termici sunt activa¡i de cåldura sau

frigul excesiv, respectiv de temperaturi de peste
45°C sau sub 5°C (Kandel ¿i colab, 2000);

• nociceptorii mecanici råspund la presiune exce-
sivå sau la deformarea mecanicå a ¡esuturilor;

• nociceptorii polimodali råspund la stimuli de
naturå chimicå, termicå sau mecanicå (Kandel
¿i colab, 2000);

• nociceptorii silen¡io¿i sunt localiza¡i în viscere
¿i sunt activa¡i de inflama¡ia ¡esuturilor sau de
leziunile chimice ale acestora.
Spre deosebire de nociceptorii mecanici ¿i ter-

mici, care transmit stimulii prin fibrele A-delta,

nociceptorii polimodali conduc poten¡ialul de ac¡i-
une mult mai lent, prin fibrele C. Astfel, se considerå
cå durerea apare adesea în douå faze: prima fazå
este cea mediatå de fibrele A-delta care determinå
un råspuns rapid ¿i faza a doua, în care råspunsul
este lent, urmare a vitezei mult mai reduse de con-
ducere a impulsului prin fibrele nemielinizate C.

Prin urmare, stimulii noxici periferici (cum ar fi:
presiunea excesivå exercitatå asupra ¡esuturilor,
cåldura excesivå, frigul excesiv, stimulårile electrice
sau variatele substan¡e chimice endogene sau
exogene cât ¿i alte forme de stimulare noxicå)
activeazå nociceptorii prin distrugerea ¡esuturilor
din jurul acestora ¿i rezultå un semnal electric care
este transmis din periferie de-a lungul cåilor
nervoase ascendente cåtre centrii superiori ai
sistemului nervos. Senza¡ia de durere care apare la
nivelul cortexului cerebral are rolul de a avertiza
organismul asupra apari¡iei stimulilor nociceptivi
poten¡ial periculo¿i pentru organism (figura 2) ¿i
sunt luate måsurile de protec¡ie.

Sensibilizarea nociceptorilor poate fi mediatå de
ac¡iunea simpaticå eferentå ca ¿i de substan¡ele
chimice eliberate de ¡esutul lezat ¿i inflamat. Dintre
aceste substan¡e cu ac¡iune algogenå fac parte :
• ionii K+ sau H+
• histamina
• serotonina (5-hidroxitriptamina 5HT)
• prostaglandine ¿i leucotriene eliberate de ¡esu-

turile lezate
• bradikinina din circula¡ie
• substan¡a P eliberatå din termina¡iile nervoase

libere.
Factorii algogeni primari (ionii de potasiu, bradi-

kinina, histamina, substanta P), pot activa direct
nociceptorii. Existå ¿i substan¡e algogene secundare

Figura 1
Stimulii noxici (termici, chimici sau mecanici) aplica¡i pe ¡esuturile periferice
activeazå nociceptorii care traduc stimulii ¿i genereazå semnale nociceptive
transmise ca poten¡ial de ac¡iune de-a lungul fibrelor nervoase aferente primare
cåtre cornul dorsal al måduvei spinårii. În fibrele nervoase aferente primare
semnalul poate fi transmis rapid prin fibrele mielinizate A-delta ¿i mult mai lent
prin fibrele nemielinizate C. Fibrele î¿i au originea în celulele mici (de 14-30µm)
ale ganglionului spinal dorsal, care con¡ine primii neuroni nociceptori. (reprodus
dupå Renn C.L, Dorsey S.G-2005)
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(prostaglandine, deriva¡i de ciclooxigenazå, leuco-
triene, AMP, etc.) care nu au ac¡iune algogenå di-
rectå, înså ele pot cre¿te excitabilitatea nociceptorilor.
Efectul acestor substan¡e este variabil. De exemplu,
bradikinina produce durere prin stimularea fibrelor
A-delta ¿i C, participå la reac¡iile inflamatorii ¿i prin
vasodilata¡ie scade presiunea arterialå.

AINS sunt active pe termina¡iile nervoase inhi-
bând producerea de prostaglandine ¿i determinând
indirect inhibarea ac¡iunii hiperalgice a bradikininei.

Fibrele nervoase aferente primare

Dupå cum s-a men¡ionat, impulsul nervos
generat prin activarea nociceptorilor se transmite
ca poten¡ial electric de ac¡iune de-a lungul fibrelor
nervoase aferente primare A-delta ¿i C cåtre sub-
stan¡a cenu¿ie a måduvei spinårii (figura 1) dupå
cum urmeazå:
• fibrele A-delta sunt slab mielinizate, au grosime

de aproximativ 2,5-5 microni ¿i transportå poten-
¡iale de ac¡iune cu vitezå de 5 m/s; aceste fibre
transmit durerea primarå ascu¡itå cu laten¡å
scurtå, bine localizatå, care dispare repede ¿i de-

clan¿eazå reflexe locale ¿i generale de apårare;
în plus determinå reac¡ii simpatice;

• fibrele C nemielinizate au grosime de aproxi-
mativ 0,3-1,2 microni ¿i au vitezå de conducere
de 0,5-2 m/s; ele transmit durerea secundarå
întârziatå, difuzå, persistentå, cu caracter de ar-
surå ¿i este înso¡itå de reac¡ii vagale. Aceste fibre
ocupå 80% din popula¡ia fibrelor rådåcinii poste-
rioare, iar în rådåcina anterioarå sunt în propor¡ie
de aproximativ 20%.
Fibrele aferente primare påtrund în måduva spi-

nårii pe calea rådåcinilor dorsale.

Cornul medular posterior

În sec¡iune transversalå substan¡a cenu¿ie a må-
duvei spinårii are formå de fluture ¿i este divizatå
pe baza aspectului histologic în 10 lamine (Rexed)
sau straturi, numerotate de la I la IX de la cornul
dorsal la cel ventral, lamina a X-a fiind localizatå
în jurul canalului central (figura 3). Placa turnantå
a nocicep¡iei este cornul dorsal al måduvei care este
format din ¿ase lamine, fiecare laminå con¡inând
neuroni proprii ¿i de asocia¡ie cu func¡ii distincte
în procesarea durerii. Un rol deosebit în nocicep¡ie
îl au laminele I, II, ¿i V. Aici se gåsesc interneuronii
(neuronii intercalari) de tip inhibitor sau excitator
care intervin în procesele de modulare a durerii.
Lamina II, substan¡a gelatinoaså, reprezintå zona
cu cele mai dense arii de recep¡ie, modulare (con-
¡ine neuroni inhibitori GABA-ergici, glicinergici,
opioidergici) ¿i de transmisie a impulsului cåtre
structurile supraspinale.

În opinia majoritå¡ii cercetåtorilor, neuronii din
laminele IV, V ¿i chiar I sunt neuroni de transmisie
centralå (neuronii din lamina V se proiecteazå în
tractul spinotalamic), asupra cårora interneuronii
din laminele II (substan¡a gelatinoaså) ¿i III exercitå
ac¡iune predominant inhibitorie. Acest input modu-
lator al interneuronilor din substan¡a gelatinoaså
asupra neuronilor cu transmisie centralå stå la baza
teoriei ,,controlului de poartå“, propuså de Melzack
¿i Wall, asupra cåreia vom reveni.

Fibrele algoconductoare periferice A-delta care
conduc aferen¡ele nociceptive cutanate se terminå
în laminele I, II ¿i V. Fibrele algoconductoare C cu
origine cutanatå stabilesc conexiuni în acelea¿i
lamine, predominant înså cu laminele I ¿i II, iar cele
care au originea în mu¿chi, articula¡ii, viscere se
terminå în lamina I, dar ¿i în laminele V ¿i X. Atât
fibrele algoconductoare periferice A-delta cât ¿i
fibrele C fac sinapse excitatorii ¿i inhibitorii cu

Figura 2
Cåile ascendente de transmitere a durerii. Informa¡ia

nociceptivå este transportatå din ¡esuturile periferice pe
calea fibrelor nervoase aferente primare care påtrund în

måduva spinårii în cornul dorsal ¿i fac sinapså cu
neuronii de ordin secund. Din måduva spinårii fibrele

aferente traverseazå trunchiul cerebral ¿i fac sinapså în
talamus cu cel de-al treilea neuron ale cårui proiec¡ii

transmit informa¡ia nociceptivå cåtre creier unde
impulsul este interpretat ca durere (reprodus dupå Renn

C.L, Dorsey SG.-2005).
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interneuronii modulatori din substan¡a gelatinoaså
(al doilea neuron mediator al sensibilitå¡ii dureroase).
Aferen¡ele nociceptive viscerale se terminå predo-
minant în laminele I ¿i V din segmentul toracal sau
în laminele I, II, V, VI, VII ¿i X– din segmentul
sacrat.

Fibrele A-beta, care råspund la stimuli inofensivi
cum ar fi vibra¡ia ¿i atingerea u¿oarå, intrå în måduvå
în cornul dorsal ¿i dau colaterale care se terminå în
particular în laminele III-V ¿i chiar mai profund.
De asemenea, fac sinapså direct cu termina¡iile fi-
brelor C nemielinizate în lamina II, putând elibera
acid gamma aminobutiric care inhibå transmisia im-
pulsurilor prin fibrelor C. Ipoteza „controlului de
poartå“ asupra durerii a fost propuså, dupå cum s-a
men¡ionat, de Melzack si Wall în 1965 ¿i are meritul
de a postula mecanismele endogene de suprimare
a durerii, mecanisme care stau la baza unor tehnici
de analgezie (de ex. TENS). Conform acestei teorii,
func¡ia de barierå (,,control de poartå“) în transmi-
terea ascendentå a impulsurilor de durere este atri-
buitå interneuronilor din substan¡a gelatinoaså care
moduleazå semnalul primit (în sens inhibitor sau
amplificator), înainte ca acesta så fie transmis mai
departe cåtre etajele superioare. Astfel, interneuronii
din substan¡a gelatinoaså exercitå efect inhibitor
asupra fibrelor aferente (inhibi¡ie presinapticå efec-
tuatå prin sistemul opioid endogen ¿i posibil ¿i prin
alte mecanisme). În plus, efectul interneuronilor este
fie amplificat de aferen¡ele sosite prin fibrele cu
diametru mare (stimularea fibrelor A-beta determinå
închiderea por¡ii), fie diminuat de impusurile sosite
prin fibele aferente cu diametru mic (fibrele A-delta
¿i C), deschizînd astfel poarta pentru impulsurile
de durere.

În concluzie, controlul asupra barierei poate fi
exercitat atât de aferen¡e periferice (fibre mielinice
cu diametru mare A-beta, de cele cu diametru mic
A-delta, de fibre amielinice tip C), dar ¿i de eferen¡e
centrale prin sistemul cordoanelor medulare dorsale
(din ariile forma¡iunilor reticulate-nucleul magnus
al rafeului, substan¡a cenu¿ie periapeductalå ¿i peri-
ventricularå).

Dacå intensitatea impulsurilor transmise prin afe-
ren¡ele periferice depå¿e¿te posibilitå¡ile inhibitorii
ale neuronilor intermediari, controlul central este
dereglat. O emo¡ie puternicå sau starea de anxietate
pot så deschidå poarta. S-a constatat cå prin
stimularea repetitivå a fibrelor C cre¿te excitabili-
tatea neuronilor ¿i interneuronilor din måduva
spinårii ¿i se reduce pragul pentru transmisia durerii
sau a altor senza¡ii; acest fapt este cunoscut ca
fenomen „wind-up“.

Dupå cum s-a men¡ionat, fibrele aferente primare
påtrund în måduva spinårii pe calea rådåcinilor
dorsale. Înainte de a påtrunde în cornul dorsal al
måduvei spinårii, aferen¡ele primare se bifurcå în
„T“ ¿i traverseazå 2 pânå la 3 segmente spinale în
tractul Lissauer (numit dupå neurologul german care
a descris primul aceastå cale în secolul al XIX-lea),
în direc¡ie rostralå ¿i caudalå. Aferen¡ele primare
care traverseazå tractul Lissauer trimit proiec¡ii
colaterale cåtre substan¡a cenu¿ie pe lungimea a 4
pânå la 6 segmente ¿i au rolul de a disocia impulsul
nervos (figura 4).

Figura 3
Structura måduvei spinårii. Substan¡a cenu¿ie în formå
de fluture este situatå în zona centralå ¿i con¡ine fibre
nervoase nemielinizate ¿i corpurile celulare ale
neuronilor; este divizatå în 10 lamine care sunt
numerotate de la I la IX de la cornul dorsal la cel ventral,
iar lamina X este localizatå în jurul canalului central.
Cornurile dorsale ale substan¡ei cenu¿ii sunt
responsabile de primirea ¿i de transmiterea informa¡iei
senzoriale. Substan¡a cenu¿ie spinalå este înconjuratå
de substan¡a albå care este alcåtuitå din fibre nervoase
mielinizate (reprodus dupå Renn CL, Dorsey SG-2005).

Figura 4
Tractul Lissauer ¿i aferen¡ele primare colaterale la
nivelul måduvei spinårii. Fibrele aferente primare
(Primary Afferent Nerve – PAF) påtrund în cornul
medular posterior; fibrele nervoase se bifurcå în tractul
Lissauer ¿i traverseazå 2-3 segmente spinale în direc¡ie
rostralå ¿i caudalå, transmi¡ând astfel semnalele de
durere în mai multe segmente ale måduvei spinårii
(reprodus dupå Renn CL, Dorsey SG-2005).
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În cornul dorsal, fibrele aferente primare fac
sinapså, direct sau indirect (pe calea interneuro-
nilor), cu proiec¡iile neuronilor de ordin secund ¿i
transportå mesajul nociceptiv prin intermediul ne-
urotransmi¡åtorilor elibera¡i (cum ar fi amino acidul
excitator glutamat sau substan¡a P) (figura 5).

Dupå ce semnalul nociceptiv a fost recep¡ionat
în cornul dorsal, informa¡ia este transmiså prin
proiec¡iile neuronale cåtre centrii superiori ai SNC.

Prin urmare, cåilor ascendente au rol doar în
transmiterea informa¡iei nociceptive cåtre structurile
supraspinale; ulterior semnalul nociceptiv este pro-
cesat la nivelul neuronilor de ordinul III ¿i transmis
structurilor limbice ¿i cortexului senzorial, unde este
interpretat ca durere.

Organizarea ¿i neuroanatomia cåilor ascendente
ale durerii sunt destul de complexe. Cea mai impor-
tantå ¿i bine descriså din cåile ascendente este tractul
spinotalamic (STT-de la måduva spinårii la talamus)
care se considerå cå transmite senza¡ia de durere,
temperaturå ¿i atingere. Majoritatea proiec¡iilor
neuronilor care traverseazå STT au originea în
laminele superficiale I ¿i II cât ¿i profund în lamina
V din cornul medular posterior. Înainte de a merge
ascendent, fibrele se încruci¿eazå la nivelul liniei
mediane a comisurii albe anterioare trecând contro-
lateral ¿i formând tractul spinotalamic cu traiect
ascendent cåtre talamus (figura 6 A). Existå ¿i un
numår mic de fibre spinotalamice (10%) cu traiect
direct ipsilateral, fapt ce explicå persisten¡a durerii
reziduale dupå cordotomii.
Tractul spinotalamic are douå componente:
• neospinotalamicå: cu originea în laminele I ¿i V

¿i care transmite durerea epicriticå, bine locali-
zatå – fibrele A; transmisia este rapidå mono-
sinapticå în nucleii specifici ai talamusului la-
teral: nucleul ventro-postero-lateral(VPL), nu-
cleul ventro-postero-inferior (VPI)

• paleospinotalamicå: cu originea în lamina V ¿i
straturile profunde ale cornului dorsal; transmite
durerea protopaticå- fibrele C, transmisia este
întârziatå, slab localizatå, polisinapticå spre
partea posterioarå a nucleului ventral medial,
nucleul dorsal medial, nucleul parafascicular,
nucleul centrolateral.
A doua cale ascendentå importantå implicatå în

transmiterea durerii este tractul spinomezencefalic
(SMT- de la måduva spinårii cåtre mezencefal), care
are originea în laminele I, II ¿i V ale cornului me-
dular posterior; fibrele se încruci¿eazå în comisura
albå ventralå ¿i se terminå în cîteva arii, cum ar fi,
printre altele, substan¡a cenu¿ie periapeductalå
(PAG) ¿i nucleii cuneiformi (figura 6 B).

Cel de al treilea tract cu rol în conducerea
informa¡iei nociceptive este tractul spinoreticular
(SRT- måduva spinårii cåtre forma¡iunea reti-
cularå), cu originea în laminele VII ¿i VIII dar ¿i în
laminele I, V ¿i X ¿i care se terminå în forma¡iunea
reticularå a trunchiului cerebral (figura 6 C).

Se considerå cå fiecare tract ascendent are struc-
turi ¡intå primare ¿i, de asemenea, trimit proiec¡ii
colaterale cåtre alte zone ale creierului pe care le traver-
seazå. Când proiec¡iile de la måduva spinårii î¿i ating

Figura 5
Sinapsa fibrelor aferente primare cu proiec¡iile

neuronilor în cornul dorsal. Fibrele aferente primare
(PAF) påtrund în cornul medular posterior ¿i fac sinapså
direct (A) cu neuronul (PN: neuron de ordin secund) sau
(B) fac sinapså cu interneuronul (IN) Semnalul de durere
este transmis la nivelul sinapsei prin neurotransmi¡åtorii

elibera¡i de neuronul presinaptic în spa¡iul sinaptic ¿i
prin legarea acestora de receptorii postsinaptici

(reprodus dupå Renn CL, Dorsey SG-2005).

Tracturile ascendente

Proiec¡iile neuronilor transmit semnalul nocicep-
tiv rostral de-a lungul cåilor ascendente ale måduvei
spinårii cåtre diverse structuri supraspinale din trun-
chiul cerebral ¿i diencefal, inclusiv cåtre forma¡i-
unea reticularå bulbarå, substan¡a cenu¿ie peria-
peductalå, regiunea parabrahialå, hipotalamus, tala-
mus ¿i diverse structuri limbice. Forma¡iunea reti-
cularå este importantå în starea de somn/veghe,
starea de con¿tien¡å fiind crescutå în prezen¡a sti-
mulilor durero¿i. Sistemul limbic este asociat senti-
mentelor (emo¡iilor) ¿i anxietå¡ii care înso¡e¿te du-
rerea ¿i con¡ine receptori pentru benzodiazepine.

A

B
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¡inta, fac sinapså cu cel de al III-lea neuron care are
rol de releu ¿i trimit proiec¡ii cåtre alte regiuni ale
encefalului, diencefalului ¿i câtre baza creierului.

De¿i cele trei cåi descrise mai sus se considerå a
fi cåile principale implicate în transmiterea durerii,
ele nu constituie lista completå a tuturor cåilor as-
cendente.

Se cunosc de asemenea trei cåi nespecifice, dupå
cum urmeazå:
• calea polisinapticå adi¡ionalå a cornului medular

posterior, cu originea în laminele IV ¿i VI
• calea spinocervicotalamicå
• calea spinoparabrahialå.

Talamusul

Talamusul (prin cele 4 componente: anterior,
medial, lateral, intralaminar, divizate de lamina me-
dularis interna), este considerat structura de legå-
turå supraspinalå principalå în integrarea ¿i transmi-
terea ascendentå a informa¡iei nociceptive cåtre cor-
texul cerebral.

Talamusul nu numai cå prime¿te imput de la
tractul spinotalamic ci, de asemenea, prime¿te
imput de la proiec¡iile colaterale trimise de alte
tracturi ascendente care transportå informa¡ia
nociceptivå. În talamus sunt codificate informa¡ile
nociceptive privind tipul, intensitatea cât ¿i locali-
zarea topograficå a durerii, înainte ca aceste infor-

A B

C

Figura 6
Tracturile transmisiei ascendente: (A) Tractul
spinotalamic (Spinothalamic Tract – STT); (B) Tractul
spinomezencefalic (Spinomesencephalic Tract – SMT);
(C) Tractul spinoreticular (Spinoreticular Tract – SRT)
(reprodus dupå Renn CL, Dorsey SG-2005).
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ma¡ii så fie transmise cåtre structurile limbice ¿i
zonele corticale.

Cortexul cerebral

În sfâr¿it, de la talamus, semnalul nociceptiv
ajunge în cortexul cerebral unde este integrat ¿i este
supus interpretårii cognitive ¿i emo¡ionale. Zonele
corticale care primesc semnalele nociceptive
includ: ariile somatosenzoriale S1(girusul postcen-
tral, lobul paracentral, girusul precentral) ¿i S2
(partea posterioarå a buzei superioare a ¿an¡ului
silvian), cortexul insular (arie corticalå care are
conexiuni cu sistemul limbic), cortexul cingulat an-
terior (componentå a sistemului limbic ) ¿i cortexul
medial prefrontal. În aceste regiuni corticale existå
o re¡ea complexå de interconexiuni cu talamusul ¿i
structurile limbice, re¡ea care este responsabilå
pentru discriminarea senzorialå (percep¡ia inten-
sitå¡ii, localizårii, duratei, modului temporal ¿i
calitå¡ii stimulului noxic) ¿i afectiv motiva¡ionalå
(legåtura dintre durere ¿i dispozi¡ie, aten¡ie, luptå,
toleran¡å ¿i explica¡ie ra¡ionalå), componente ale
experien¡ei dureroase.

MODULAREA DESCENDENTÅ A NOCICEPºIEI

Generalitå¡i

Head ¿i Holmes au emis pentru prima datå ipoteza
cå zonele superioare ale SNC au efecte modulatorii
asupra durerii. Studiile ulterioare au confirmat cå
existå un numår mare de zone supraspinale care
contribuie la controlul inputului senzorial ascendent
prin exercitarea controlului inhibitor asupra
neuronilor din cornul medular posterior. La nivelul
cornului medular posterior, efectele de modulare
descendentå sunt exercitate fie asupra sinapselor
dintre aferen¡ele primare ¿i proiec¡iile neuronilor, fie
asupra interneuronilor care fac sinapså cu proiec¡iile
neuronilor (figura 7). Aceaste sinapse din cornul
posterior reprezintå locul unde informa¡ia nocicep-
tivå este integratå prima datå, înainte de a fi transmiså
cåtre centrii superiori ai SNC. Prin urmare, efectul
de modulare descendentå se efectueazå prin inhi-
barea eliberårii de neurotransmi¡åtori inhibitori din
fibrele aferente primare (figura 7 A) sau prin inhi-
barea func¡iei receptorilor neurotransmi¡åtorilor de
la nivelul neuronului postsinaptic (figura 7 B).

În modularea descendentå a nocicep¡iei intervin
câteve zone supraspinale care sunt cunoscute cå
ac¡ioneazå fie în mod direct (trimi¡ând proiec¡ii
neuronale cåtre måduva spinårii), fie indirect (tri-
mi¡ând proiec¡ii neuronale cåtre alte regiuni ale cre-
ierului care trimit proiec¡ii cåtre måduva spinårii).

Acest zone includ printre altele substan¡a cenu¿ie
periapeductalå (PAG), locus coeruleus (LC), regi-
unea rostralå a bulbului ventromedial (RVM).

Substan¡a cenu¿ie periapeductalå

Substan¡a cenu¿ie periapeductalå (PAG) este o
structurå situatå pe linia medianå, compuså dintr-un
pachet dens de neuroni heterogeni situa¡i în jurul
apeductului cerebral (figura 8). Aceasta reprezintå
o componentå importantå în re¡eaua de modulare a
durerii, existând câteva proiec¡ii eferente transmise
de la substan¡a cenu¿ie periapeductalå direct cåtre
måduva spinårii, care au efect de stimulare spinalå.
S-a constatat cå efectul modulator al substan¡ei ce-
nu¿ii periapeductale este exercitat ¿i indirect prin

A

Figura 7
Efectul exercitat de proiec¡iile neuronilor modulatori

descenden¡i asupra sinapselor dintre fibrele aferente
primare ¿i neuronii proiecta¡i în cornul dorsal. Proiec¡iile
neuronilor modulatori descenden¡i pot exercita efect de

inhibare a eliberårii de neurotransmi¡åtori din fibrele
aferente primare (PAF) în cornul medular posterior (A)

sau de inhibare a receptorilor neurotransmi¡åtorilor din
proiec¡iile neuronilor ascenden¡i (PN; B), determinând

astfel alterarea transmiterii informa¡iei nociceptive cåtre
creier (reprodus dupå Renn CL, Dorsey SG-2005).

BB
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conexiuni eferente cu diverse structuri cerebrale
cum ar fi regiunea rostralå a bulbului ventromedial
(RVM), nucleii parabrahiali, locus coeruleus ¿i gru-
pårile celulare A5 ¿i A7 noradrenergice.

Regiunea rostralå a bulbului ventromedial

Regiunea rostralå a bulbului ventromedial (RVM)
reprezintå o componentå importantå a circuitului
modulator al durerii, exercitând atât efecte modula-
torii proprii cât ¿i rol de releu pentru zonele cere-
brale superioare care au efectele modulatare. Aceastå
regiune cuprinde nucleul median raphe magnus
(NRM) ¿i por¡iuni ale forma¡iunii reticulare adia-
cente; nucleul reticular gigantocelular pars alfa
(GiA) ¿i nucleii paragigantocelulari laterali (LPGi)
(figura 10). Proiec¡iile eferente transmise de la RVM
se extind bilateral ¿i au fost identificate la toate nive-
lurile måduvei spinårii. Ace¿ti neuroni prezintå nu-
meroase colaterale deja proiectate în lamina speci-
ficå ¿i termina¡ii colaterale dense în laminele I, II ¿i
V din cornul medular posterior. De¿i toate com-
ponentele re¡elei modulatorii descendente sunt
importante, substan¡a cenu¿ie periapeductalå (PAG)
¿i regiunea rostralå a bulbului ventromedial (RVM)
au rol cheie în mecanismele de bazå ale modulårii
durerii. Mai mult, proiec¡iile PAG cåtre RVM sunt
esen¡iale pentru ca PAG så exercite efectele sale
modulatorii descendente asupra neuronilor no-
ciceptivi ai cornului medular dorsal.

Regiunea rostralå a bulbului ventromedial (RVM)
exercitå efecte modulatorii asupra transmisiei noci-
ceptive la nivel spinal ac¡ionând antinociceptiv asupra
stimulilor durero¿i. În timpul stimulårii noxice per-
sistente, cum ar fi cea din starea inflamatorie
prelungitå, existå o activare continuå a re¡elei mo-
dulatorii descendente a durerii ¿i o cre¿tere a acti-
vårii neuronale în RVM care are drept rezultat spo-
rirea modulårii descendente asupra transmisiei
nociceptive spinale.

Figura 8
Substan¡a cenu¿ie periapeductalå (PAG) (reprodus
dupå Renn CL, SG Dorsey-2005).

Locus coeruleus (LC)

Locus coeruleus LC are în structurå neuroni non-
adrenergici; este localizat în punte la marginea ven-
tricolului IV (figura 9). Proiec¡iile bilaterale ale ne-
uronilor din LC ¿i din apropierea grupului celular
A7 merg descendent în principal cåtre cornul me-
dular posterior controlateral, în laminele I, II ¿i V
unde exercitå efect antinociceptiv. În plus la efec-
tele antinociceptive intrinseci exercitate de grupurile
celulare pontine noradrenergice, aceste zone pri-
mesc proiec¡ii neuronale atât din regiunea rostralå
a bulbului ventromedial (RVM) cât ¿i din substan¡a
cenu¿ie periapeductalå (PAG). Astfel, locus coeruleus
are ¿i rol de releu pentru RVM ¿i PAG care exercitå
efecte modulatorii asupra cornului medular posterior.

Figura 9
Locus coeruleus (LC) (reprodus dupå Renn CL, Dorsey

SG - 2005).

Figura 10
Regiunea bulbarå rostralå ventromedialå (RVM) include

nucleul median raphe magnus (NRM), pars alpha
gigantocelularå (GIA) ¿i paragigantocelularå lateralå
(LPG) (reprodus dupå Renn CL, Dorsey SG - 2005).
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SISTEMUL OPIOID ENDOGEN ªI
NEUROMODULATORII

Dupå cum s-a men¡ionat, modularea descen-
dentå a durerii este tributarå substan¡ei cenu¿ii peria-
peductale, nucleului dorsal al rafeului din mezen-
cefal care, prin fibrele descendente serotoninergice,
stabilesc conexiuni cu nucleul mare al rafeului ¿i,
mai departe, prin fibrele reticulospinale, transmit
influxul nervos la neuronii din lamina II. Neuronii
de la acest nivel sunt activa¡i de serotoninå în sin-
teza ¿i eliberarea de peptide opioide endogene:
enkefaline, beta-endorfine. În prezent se considerå
cå existå 2 sisteme opioide: sistemul enkefalinergic ¿i
endorfinergic.

Neuronii enkefalinergici se gåsesc în straturile
1-2 Rexed ¿i în numeroase forma¡iuni supraspinale
(forma¡iunea reticulatå, mezencefal, diencefal, te-
lencefal).

De asemenea, existå 2 etaje de control al durerii
prin opioizii endogeni:
• un etaj inferior medular enkefalinic
• un etaj superior diencefalic-mezencefalic, cu

predominan¡a ambelor sisteme: enkefalinergic
¿i endorfinergic.
Interneuronii inhibitori enkefalinergici din stratul

1-2 Rexed sunt activa¡i atât de aferen¡ele periferice
de tip tactil (fibrele A-beta) cât ¿i de fibrele descen-
dente supramedulare (substan¡a cenu¿ie periapeduc-
talå, nucleii talamici). Enkefalinele eliberate se
fixeazå pe receptorii opioizi (kappa ¿i miu) situa¡i
presinaptic pe fibrele A-delta ¿i C (din lamina IV)
¿i determinå inhibarea eliberårii mediatorilor algo-
transmi¡åtori.

Serotonina se aflå la capåtul fibrelor sistemului
serotoninergic descendent (din nucleul rafeului
magnus) ¿i blocheazå transmisia informa¡iei no-
ciceptoare la nivelul sinapselor dintre fibrele afe-
rente ¿i neuronii care preiau informa¡ia. Noradre-
nalina este prezentå la capåtul fibrelor sistemului
descendent inhibitor cu originea în locus coeruleus
¿i î¿i exercitå ac¡iunea prin intermediul receptorilor
alfa-2 spinali. Neuromodulatorii (GABA, glicina,
adenozina, histamina, acetilcolina, calcitonina, so-
matostatina, colecistokinina, etc.) intervin de ase-
menea în modularea durerii la acest nivel.

S-a constatat cå la na¿tere controlul inhibitor des-
cendent este imatur. Aceasta conduce la ob¡inerea
unor niveluri reduse de neurotransmi¡åtori elibera¡i
(în acest caz serotonina si norepinefrina) ¿i la întâr-
zierea maturårii legåturilor interneuronale. Lipsa
inhibi¡iei descendente în cornul dorsal medular pre-
supune absen¡a unui sistem analgezic endogen im-
portant care så deprime informa¡iile noxice trans-
mise SNC, cu efecte nefavorabile mult mai profunde
la aceastå vârstå.

MODULAREA  BIFAZICÅ

Modularea descendentå a nocicep¡iei nu este în
întregime inhibitorie. S-au demonstrat proprietå¡i
bifazice ale sistemului modulator al durerii datoritå
exercitårii ac¡iunii fie de inhibare fie de facilitare a
transmisiei nociceptive. Råmân totu¿i neclare multe
aspecte ale mecanismelor de bazå privind modula-
rea nociceptivå ¿i asupra trecerii de la facilitare la
inhibare. Astfel, în regiunea rostralå a bulbului ven-
tromedial (RVM) existå o zonå în care sistemul de
modulare a durerii are efecte opuse ¿i reprezintå
zona esen¡ialå în men¡inerea echilibrului modulårii
descendente. Când se activeazå cåile descendente
cu originea în regiunea rostralå a bulbului ventro-
medial (RVM), efectul care rezultå (de inhibare sau
de facilitare) este dependent de intensitatea ¿i de
natura stimulului transmis acestor regiuni. De¿i re-
¡eaua responsabilå pentru facilitarea sau inhibarea
modulårii poate fi distinctå, nu se poarte face dis-
tinc¡ia anatomicå ¿i neurochimicå a structurilor
modulatorii bimodale. Echilibrul dintre inhibare ¿i
facilitare de la acest nivel determinå efecte nete asupra
modulårii descendente a transmisiei nociceptive.

În rezumat, procesul de durere este un fenomen
complex implicând atât sistemul nervos central cât
¿i sistemul nervos periferic. Informa¡ia nociceptivå
privind injuria tisularå actualå sau poten¡ialå este
transmiså de la termina¡iile nervoase periferice (no-
ciceptori) cåtre creier printr-un sistem complex de
cåi ascendente. În creier, semnalele nociceptive sunt
mai departe procesate în cortexul somato-senzorial
¿i interpretate ca durere. Trecerea informa¡iilor no-
ciceptive ascendent prin trunchiul cerebral pentru
a ajunge la creier determinå activarea re¡elei struc-
turale cerebrale ¿i a cåilor care exercitå efecte mo-
dulatorii asupra transmisiei nociceptive. Structurile
implicate în modularea durerii trimit proiec¡ii neuro-
nale de la creier cåtre cornul medular posterior unde
exercitå efecte modulatorii asupra transmiterii infor-
ma¡iei nociceptive (de la aferen¡ele primare cåtre
neuronul de ordin secund). Astfel, influxul infor-
ma¡iei nociceptive din periferie este fie inhibat
(având drept rezultat durere mai micå), fie facilitat
(rezultând mai multå durere).

NEUROTRANSMIºÅTORII

Neurotransmi¡åtorii sunt elibera¡i ca råspuns al
activårii fibrelor aferente, neuronilor localiza¡i în
cornul medular posterior ¿i fibrelor descendente ale
neuronilor supraspinali. Substan¡a P (cunoscutå ca
neurotransmi¡åtor al fibrelor C) reprezintå neuro-
transmi¡åtorul principal asociat durerii difuze, în
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timp ce acidul glutamic este neurotransmi¡åtorul
durerii ascu¡ite. Fenomenul de wind-up este par¡ial
datorat interc¡iunii celor 2 mediatori ¿i anume a in-
terac¡iunii dintre acidul glutamic ¿i NMDA (N-
methyl-D-aspartat) ¿i substan¡a P. Aceasta confirmå
conceptul dublei media¡ii între peptidå ¿i aminoacid
(sau NO) la nivel spinal, cooperând în transmiterea
informa¡iei algice.

Opioizii inhibå eliberarea substantei P prin sti-
mularea directå a receptorilor opioizi, deci inhibå
eliberarea neurotransmi¡åtorului, iar adrenalina
inhibå eliberarea substan¡ei P. TENS, acupunctura,
aplica¡iile reci, cresc frecven¡a transmisiei impul-
surilor prin fibrele A-beta ¿i astfel se închide
„poarta“ pentru transmiterea impulsurilor cåtre creier
care sesizeazå astfel mai pu¡inå durere.

Ca urmare a activårii receptorilor NMDA, calciul
intrå în neuron ¿i determinå eliberarea altor mediatori
prin activarea enzimelor calciu-dependente; dintre
acestea, cele mai importante sunt: nitricoxid sintaza
¿i fosfolipazele. În urma ac¡iunii primei enzime, se
formeaza oxidul nitric, gaz ce faciliteazå transmi-
terea algicå.

Tot ca urmare a påtrunderii calciului, consecutiv
activårii receptorilor NMDA, sunt activate unele
gene implicate în producerea unor proteine care pot
între¡ine sau amplifica durerea. Astfel, prin stimulare
noxicå, este induså exprimarea unei gene proto-
oncogene c-fos la nivelul måduvei spinårii, în zona
periapeductalå, în nucleii parabrahiali ¿i la nivel
talamic. Protooncogenele determinå sinteza unor
molecule ce con¡in secven¡e neuropeptidice care,
prin clivare, elibereazå peptide active algogene. Sti-
mularea supraspinalå sau administrarea de morfinå
au capacitatea de a reduce exprimarea proteinei c-
fos la nivel spinal.

PLASTICITATEA NEURALÅ

Sistemul nervos nu este o legaturå rigidå ci el
are abilitatea de a-¿i schimba structura ¿i de a-¿i
modifica func¡ia ca råspuns la inputul primit, adicå
el este plastic. Plasticitatea este evidentå la toate
nivelurile, de la nociceptor la cortex ¿i este depen-
dentå de durata stimulårii ¿i de sensibilizarea neuro-
nalå, care poate fi perifericå (asociatå inflama¡iei)
¿i centralå (secundarå sensibilizårii sau lezårii ne-
uronale).

Periferic, nociceptorii pot fi sensibiliza¡i prin le-
zarea ¡esuturilor, astfel cå scade pragul acestora la
impulsuri, cre¿te råspunsul la stimulii noxici ¿i, în
plus, devin sensibili la stimulii non-noxici. ºesutul
lezat este în mod tipic asociat cu inflama¡ie localå,
pe câtå vreme, când un axon este tåiat sau par¡ial

lezat, la capåtul proximal se edema¡iazå sau for-
meazå nevromul. La nivelul nevromului ¿i nervilor
leza¡i a fost demonstratå activitatea electricå spon-
tanå. Rata stimulårii atopice este influen¡atå de
stimuli fizici (cald, rece, etc.), de factori metabolici
¿i chimici din jurul nervului ¿i de eferen¡ele sim-
patice. Plasticitatea explicå recuren¡a durerii dupå
proceduri neurodistructive permanente, cum ar fi
tractotomia spinotalamicå.

Modificårile periferice sunt asociate cu sensi-
bilizarea centralå. Aceasta poate fi demonstratå în
cornul dorsal al måduvei unde prin activarea
repetitivå a fibrelor C se constatå cre¿terea råspun-
sului acestor fibre la stimulare subliminarå, fenomen
cunoscut sub numele de „wind-up“. O stimulare
trasnscutanatå repetitivå asupra câmpului receptiv
cu fibre C la ¿obolan conduce la cre¿terea dramaticå
(pânå la de 20 de ori) a råspunsului la nivelul cor-
nului medular posterior.

Sensibilizarea centralå se caracterizeazå prin
cre¿terea transmisiei informa¡iei nociceptive, sensi-
bilizarea la input non-nociceptiv ¿i generarea de
impulsuri spontane în måduva spinarii. Neurochimic
aceastå modificare centralå implicå NMDA (N-
methyl-D-aspartat) ¿i oxidul nitric.

Observa¡iile efectuate pe animale de laborator
au condus la concluzia cå sensibilizarea centralå
contribuie la realizarea memoriei durerii.

SEMNIFICAºIA CLINICÅ

Noile descoperiri ¿tiin¡ifice sunt importante pentru
cercetåtori prin aceea cå mecanismele care stau la
baza producerii durerii pot conduce la dezvoltarea
unor noi strategii terapeutice privind controlul durerii
acute ¿i cronice a pacien¡ilor. De exemplu, este
cunoscut cå AINS blocheazå sinteza prostaglan-
dinelor care joacå rol important în sensibilizarea
nociceptorilor, astfel cå diminueazå durerea din
cursul inflama¡iilor. Cu toate acestea, prostaglandi-
nele nu ac¡ioneazå singure. Existå ¿i alte substan¡e
endogene (mediatori inflamatori) care pot
sensibiliza nociceptorii, cum ar fi bradikinina, sero-
tonina, citokinele ¿i altele. De aceea, cercetarea
durerii poate conduce la dezvoltarea unor agen¡i
farmacologici noi care så fie îndrepta¡i împotriva
ac¡iunii acestor substan¡e cu efect de sensibilizare
¿i så furnizeze noi cåi de control al durerii.

Transmiterea durerii poate fi întreruptå fie în
periferie prin administrarea de medicamente care
blocheazå sensibilizarea nociceptorilor (AINS), fie
prin blocarea termina¡iilor nervoase (de ex. injectare
de lidocainå în nervii periferici). Percep¡ia durerii
poate fi de asemenea alteratå prin administrarea de
medicamente cu ac¡iune asupra SNC (opioide).
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