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Rezumat: Dependența de opioide este un fenomen ce înregistrează o marcată creștere a frecvenței, 
constituind o afecțiune invalidantă, ce afectează profund funcționalitatea psiho-socială a pacienților, 
precum și o reală problemă socială, prin costurile impuse de îngrijirea medicală a acestora și prin 
absenteismul și scăderea eficienței profesionale a persoanelor afectate. Dependența de opioide prezintă 
criterii clare de încadrare în diagnostic, impunând un tratament complex, la a cărui bază se situează 
agoniștii și antagoniștii opioidelor, ce ridică numeroase probleme legate de dozele, profilul de siguranță 
și schemele optime de terapie. 
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Abstract: Opioid addiction is a phenomenon which greatly increased in frequency, becoming a 
debilitating disease that profoundly affects psychosocial functioning of patients, poses a real social 
problem because of the costs involved in their health care and also because of the patients’ absenteeism 
and their decreased efficiency in the field of work. Opioid addiction presents clear criteria for diagnosis, 
requiring a complex treatment that first and foremost involves opioid agonists and antagonists, which 
raises many issues regarding doses, the safety profile and optimal therapy schemes. 
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Dependența de opioide include semne și simptome 
care reflectă autoadministrarea de substanțe opioide în scop 
nemedical sau în cazul prezenței unei patologii medicale care 
necesită tratament cu opioide în scop analgezic, degenerând într-
o formă adictivă.  

Se estimează că 15,6 milioane de persoane consumă 
opioide ilicite, dintre care 11 milioane abuzează în mod 
dominant de heroină. Se estimează că, la nivel global, 
dependența de opioide ilicite este în continuă creștere, acestea 
fiind principalele droguri de abuz în Asia și în Europa. Povara 
economică datorată dependenței de opioide este una 
semnificativă, atât prin costurile îngrijirilor medicale, cât și prin 
absenteism și scăderea productivității.(2) 

Dependența unui individ de opioide poate fi 
influențată de o serie de factori precum prezența persoanelor 
dependente în anturaj, acces nemijlocit la drog, tulburare de 
comportament/de personalitate preexistentă, istoric familial de 
adicție (pledează pentru o vulnerabilitate genetică). Rata 
crescută a recăderilor este caracteristică dependenței de opioide, 
datorându-se mecanismelor de neuroadaptare a creierului la 
aceste substanțe. Prevalența dependenței de opioide scade odată 
cu înaintarea în vârstă, ea putând debuta oricând, însă fiind mai 
frecventă la vârsta adolescenței până la 20 de ani.(1,2) 

La fel ca în cazul multor substanțe cu potențial adictiv, 
expunerea la opioide lezează căile dopaminergice din aria 
tegmentală ventrală și nucleul accumbens. Expunerea cronică la 
opioide cauzează modificări la nivelul receptorilor proteinei G, 
ducând până la modificări structurale și neurochimice la nivel 
neuronal, care persistă o lungă perioadă de timp după înlăturarea 
consumului de opioide. Aceste schimbări se manifestă printr-o 
hiperactivitate în sistemul neuronal al recompensei, individul 
manifestând craving independent de apariția simptomelor de 
sevraj, conducând la o căutare compulsivă de a achiziționa și de 

a consuma drogul.(2,31) 
O treime dintre pacienții cu neoplazii aflați sub terapie 

și două treimi dintre pacienții cu neoplazii în stadiu avansat, 
prezintă durere cronică ce necesită tratament analgezic cu 
opioide. În ultimele trei decenii s-a înregistrat o creștere 
dramatică în utilizarea opioidelor ca tratament de primă linie 
pentru durerea cronică datorată neoplaziilor. Studiile au 
demonstrat că dependența fizică de opioide la pacienții cu 
neoplazii nu este o problemă extinsă, aceștia putând, de cele mai 
mute ori, renunța cu ușurință la substanțe atunci când durerea 
este eficient tratată prin terapiile specifice.(31) 

Diagnosticul dependenței de opioide     
Criterii de diagnostic conform cu DSM-5 includ 

existența unui pattern al uzului de opioide ce conduce la deficit 
funcțional semnificativ, manifestând cel puțin două dintre 
următoarele elemente, petrecute pe o durată de 12 luni (1): 
consum excesiv de opioide sau consum îndelungat (perioada 
mai lungă decât cea prevăzută inițial); dorință persistentă de a 
consuma opioide sau incapacitatea de a renunța la consumul 
acestora; o mare parte din timp este petrecută pentru  a obține 
opioidul pentru a-l consuma sau pentru a-și reveni de sub efectul 
acestuia; craving sau dorință extremă de a consuma opioide; 
utilizare recurentă de opioide rezultând în eșec la locul de 
muncă, pe plan școlar sau familial; continuarea consumului de 
opioide în ciuda evidentelor probleme de ordin social, 
interpersonal cauzate sau exacerbate de efectele opioidelor; 
scăderea randamentului socio-profesional sau renunțarea la 
activități uzuale ca urmare a consumului de opioide; consum de 
opioide în situații riscante pentru starea de sănătate fizică; 
continuarea consumului de opioide în ciuda prezenței unor 
condiții medicale determinate sau agravate de către opioide; 
toleranță (definită ca una dintre următoarele: nevoia de cantități 
crescute de opioide pentru a ajunge la intoxicație sau pentru a 
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obține efectele dorite, efecte marcat diminuate la uzul aceleiași 
cantități de opioid); sevraj (manifestat prin oricare dintre 
următoarele: sindromul de sevraj la opioide caracteristic- 
criteriile A și B ale sevrajului la opioide, se consumă opioide 
sau substanțe similare acestora, pentru a evita sevrajul). 

Criteriile de diagnostic ale sevrajului la opioide 
sunt:(1) A. întreruperea consumului prelungit de opioide sau 
administrarea unui antagonist de opioide după uzul prelungit de 
opioide; B. 3 sau mai multe dintre următoarele la câteva minute 
până la zile după criteriul A: dispoziție disforică, grețuri și 
vărsături, dureri musculare, lăcrimare și rinoree, dilatare 
pupilară/piloerecție/transpirații, diaree, febra, insomnie, căscat). 

Terapia farmacologică a dependenței de opioide 
Modificările neurobiologice observate în dependența 

de opioide  susțin încorporarea modelului maladiei cronice 
pentru a explica fenomenele determinate de aceasta. În plus, 
susțin menținerea unei farmacoterapii de durată, care să 
stabilizeze aceste sisteme biochimice complexe.(3,4) Este 
important  de menționat faptul că, strategiile de detoxifiere, 
considerate parte a terapiei dependenței de opoide, nu și-au 
dovedit eficacitatea ca unică formă de tratament în obținerea 
abstinenței pe termen lung.(5,6) Pe de altă parte, tratamentul 
farmacologic de menținere, prescris în doze adecvate, se 
asociază cu reducerea drastică a consumului de opioide ilicite și 
cu diminuarea marcată a simptomatologiei, precum și a 
riscurilor pe care le implică abuzul de opioide.(3,7) Studiile 
demonstrează că asocierea unei forme de psihoterapie aduce 
beneficii suplimentare în ceea ce privește complianța la 
tratament și eficacitatea acestuia.(8,9) 

Terapia de menținere cu agoniști ai opioidelor a 
revoluționat domeniul îngrijirii pacienților cu dependență de 
opioide, asociindu-se cu abstinența, îmbunătățirea funcționării 
psiho-sociale și cu facilitarea tratării comorbidităților medicale 
și psihiatrice, însă ca în cazul oricărei substanțe, pe lângă 
beneficii, se impune luarea în calcul a efectelor secundare și a 
profilului de siguranță.(2) Metadona este un agonist opioid 
sintetic, având o înaltă afinitate receptorială, atingând nivelul 
plasmatic de vârf în 2-6 ore de la ingestia orală și rămânând 
legată de receptori pentru 24-48 de ore de la administrare.(10) În 
doză adecvată, o dată pe zi, metadona produce o “blocadă 
narcotică”(10,11), care determină reducerea euforiei dată de 
administrarea opioidelor, evitarea simptomelor de sevraj și buna 
funcționare socio-profesională și familială a pacientului, 
plasându-l pe acesta într-o zonă de relativă normalitate. În 
practică, dozele de metadonă se cresc treptat, fiind adaptate 
pentru a menține confortul pacientului, cu scopul final de a 
obține “blocada narcotică”.(2) Odată ce se ajunge la o doză 
eficace stabilă, pacientul este menținut pe această schemă 
terapeutică, de cele mai multe ori fără necesitatea unei noi 
titrări. Eficiența metadonei în tratamentul dependenței de 
opioide a fost confirmată prin numeroase studii observaționale și 
experimentale, încă de la prima sa utilizare în acest scop, în anul 
1965.(12,13) Dozele de menținere sunt personalizate, înscriindu-
se însă, de regulă, între 80-120 mg/zi (produc “blocadă 
narcotică”). Cele mai frecvent întâlnite efecte adverse ale 
metadonei sunt constipația, hipersudorația, scăderea libidoului. 
Studii recente au indicat o asociere între tratamentul cu 
metadonă și hipogonadismul secundar la bărbați, scăderea 
nivelului plasmatic al vitaminei D și scăderea densității 
osoase.(14,15) Un alt potențial efect advers de o gravitate 
majoră, îl constituie prelungirea intervalului QT la doze crescute 
de metadonă.(16,17) În calitate de agonist opioid potent aduce 
cu sine un risc de supradozare, însă dat fiind timpul de 
înjumătățire crescut, cât și durata de acțiune prelungită, aceste 
episoade apar cu precădere în primele 30 de zile de la inițierea 
tratamentului, pe baza escaladării rapide a dozelor. 

Metabolizarea metadonei se produce inițial în ritm lent, iar 
timpul său de înjumătățire poate varia în funcție de factori 
particulari legați de pacient și de coadministrarea altor 
medicamente.(18,19) Metadona se metabolizează hepatic, 
impunându-se astfel luarea în considerare a potențialelor 
interacțiuni medicamentoase. Rifampicina poate  induce sevraj 
la opioide,  medicația antifungică și antibiotică interacționeză cu 
metadona, crescându-i concentrațiile plasmatice (ex: fluconazol, 
voriconazol, claritromicină, ciprofloxacin), quetiapina 
(antipsihotic atipic) crește concentrația plasmatică a metadonei, 
inducând sedare, carbamazepina, fenitoina și fenobarbitalul 
favorizează fenomenele de sevraj la opioide. S-au înregistrat 
interacțiuni cu medicația antiretrovirală. (2,20) 

Buprenorfina este un agonist parțial cu afinitate 
receptorială crescută pentru receptorii μ opioizi și antagonist al 
receptorilor κ opioizi, aprobat ca medicație pentru tratarea 
dependenței de opioide încă din 1996 în Franța și din 2002 în 
SUA.(10,21,22) Sunt disponibile atât comprimate de 
buprenorfină cât și comprimate cu combinația 
buprenorfină/naloxonă, naloxona fiind un antagonist opioid cu 
acțiune pe receptorii μ, având afinitate receptorială crescută. 
Numeroase studii clinice au demonstrat că buprenorfina este o 
alternativă sigură și eficientă la tratamentul cu 
metadonă.(2,27,28) Studii clinice randomizate au arătat că o 
doză de 8 mg/zi de buprenorfină are o eficacitate similară cu cea 
a 60 mg/zi de metadonă.(2) Dozele uzuale de buprenorfină sunt 
de 8-24 mg/zi. Principalele efecte secundare înregistrate sunt 
cefaleea, constipația, hipersudorația și scăderea libidoului. 
Totodată, buprenorfina poate conduce la creșterea marcată a 
transaminazelor. Nu s-a demonstrat că buprenorfina ar prelungi 
intervalul QT. La fel ca și în cazul metadonei, se impune luarea 
în considerare a interacțiunilor medicamentoase. S-a semnalat 
depresie respiratorie la pacienții care abuzează de 
benzodiazepine concomitent cu tratamentul cu buprenorfină. S-
au înregistrat interacțiuni cu medicația antiretrovirală.(2,23) 

Levometadil-acetatul (LAAM) este un agonist opioid 
cu acțiune prelungită și a fost aprobat pentru terapia dependenței 
de opioide în SUA, în anul 1993, ulterior și în Europa, fiind 
retras între 2001-2003 din cauza efectelor adverse cardiace 
severe (prelungirea QT și torsada vârfurilor). Dată fiind durata 
lungă de acțiune, acesta se administrează de trei ori pe 
săptămână, având o eficacitate similară cu cea a metadonei. În 
pofida retragerii sale din uz, există tentative de reintroducere a 
acestuia.(24,25) 

Dintre antagoniștii opioidelor, cel mai utilizat în 
tratarea dependenței de opioide este naltrexona. În calitatea sa 
de antagonist al opioidelor, cu afinitate crescută pentru 
receptorii μ opioizi,  anihilează efectele euforice ale acestora, 
neavând potențial adictiv.(2) Concentrațiile plasmatice maxime 
se înregistrează în aproximativ o oră, iar efectul de antagonizare 
durează până la 72 de ore. Cu toate acestea, utilitatea sa este 
limitată, inițierea tratamentului fiind dificilă, datorită impunerii 
unei perioade de abstinență prelungită (7 zile), astfel riscându-se 
apariția fenomenelor de sevraj. Dozele standard de naltrexonă 
sunt de 50 mg/zi sau 100 mg luni și miercuri și 150 mg 
vineri.(2,27,28,29) Administrarea naltrexonei precipită sevrajul 
la acei pacienți dependenți de opioide care nu au menținut 
abstinența pentru măcar 7 zile înaintea inițierii terapiei de 
substituție. Nu are interacțiuni semnificative cu alte substanțe 
metabolizate hepatic, are profil de siguranță bun în ceea ce 
privește funcția hepatică, însă doze mai mari de 300 mg/zi sunt 
hepatotoxice.(2,27,29) Principalele efecte adverse ale 
naltrexonei sunt durerea epigastrică, grețurile, cefaleea, 
iritabilitatea, fatigabilitatea, insomniile. Naltrexona cu eliberare 
prelungită a apărut ca o necesitate impusă de eficacitatea redusă 
a formei orale, adusă de complianța terapeutică slabă. Astfel, 
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există două condiționări: implante cu eliberare prelungită și 
formă injectabilă depȏt. Un reviw Cochrane a identificat un 
singur studiu semnificativ care să evalueze eficacitatea și 
prognosticul acestei forme de naltrexonă. Acesta compară doze 
mici (192mg) și doze mari (384mg) cu placebo, toți participanții 
la studiu beneficiind de naltrexonă orală în caz de necesitate. 
Dozele mari s-au asociat cu o eficacitate net superioară.(2,29) 
Principalele efecte adverse semnalate sunt fatigabilitatea și 
complicațiile legate de locul injectării. Există și o serie de agenți 
terapeutici aflați în studiu, printre care se numără buprenorfina 
cu eliberare prelungită, sub formă de implant ce eliberează 
substanță activă pentru 6 luni, dar care s-a demonstrat a nu 
asigura doza adecvată pentru obținerea succesului terapeutic, 
fiind o opțiune in extremis, pentru pacienții cu aderență redusă 
la tratament și diacetilmorfina (însăși heroina), aprobată în 
foarte puține state, ce se prescrie în doze mici, fiind asociată cu 
metadona, până în prezent, demonstrându-se ca beneficiu 
scăderea uzului de droguri ilicite.(2,26,29) 
 Concluzii: 

Dependența de opioide este o condiție medicală 
cronică, cu un substrat neurobiologic cunoscut. Stabilizarea 
biochimică, receptorială cu agoniști și cu antagoniști diminuează 
riscul de sevraj și blochează efectele opioidelor exogene. 
Dependența de opioide are criterii de diagnostic clare, 
actualizate și impune o abordare terapeutică laborioasă, bazată 
pe tratamentul farmacologic, ce necesită o atentă analiză a 
profilului de siguranță, a efectelor adverse și a riscului global pe 
care îl asociază atât agoniștii cât și antagoniștii opioidelor. Acest 
domeniu rămâne unul larg deschis cercetării în vederea 
optimizării abordării clinico-terapeutice. 
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