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abstRaCt
There is controversy in recent studies on the use of NSAIDs used to control pain and swelling after the insertion 
of dental implants that may interfere with the osteointegration process. The purpose of this study is to compare 
the effect of tramadol versus codeine in pain management after the insertion of dental implants. In conclusion, 
according to this study, tramadol - containing analgesics are significantly more effective than those 
containing codeine / caffeine in reducing postoperative pain. It was also found that the selected group of 
analgesics con-taining codeine / caffeine were significantly more effective than those containing tramadol in 
reducing swelling, which was reported to be significantly lower in the first 3 days in the codeine / caffeine group. 
As a result, codeine / caffeine-containing analgesics are effective and acceptable in reducing pain and 
inflammation.
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REZUMAT
Există controverse în studiile recente privind utilizarea AINS utilizate pentru controlul durerii şi tumefacţiei 
după inserarea implanturilor dentare, care pot interfera cu procesul de osteointegrare. Scopul acestui studiu a 
fost de a compara efectul substanţelor pe bază de clorhidrat de tramadol în comparaţie cu substanţele pe 
bază de fosfat de codeină + cafeină, în controlul durerii după manopere de inserarea ale implanturilor denta-
re. În concluzie, conform acestui studiu, analgezicele cu conţinut de tramadol sunt semnificativ mai eficiente 
decât cele care conţin codeină/cofeină în reducerea durerii postoperatorii. S-a constatat, de asemenea, că 
lotul de analgezice care conţine codeină/cofeină sunt semnificativ mai eficiente decât cele care conţin trama-
dol în reducerea tumefacţiei, care a fost raportată a fi semnificativ mai mică în primele 3 zile la lotul codeină/
cofeină. Ca rezultat, analgezicele cu conţinut de codeină/cofeină sunt eficiente şi acceptabile în reducerea 
durerii şi inflamaţiei.

 Cuvinte cheie: clorhidrat de tramadol, fosfat de codeină, managementul durerii

INtRODuCeRe

Inserarea implanturilor dentare a devenit o inter-
venţie chirurgicală de rutină. Este însoţită de obicei 
de dureri şi tumefacţii uşoare până la moderate, rar 
depăşind limitele normale. Există diferite studii cu 
privire la severitatea durerii şi tumefacţiei, în func-
ţie de tipul intervenţiei, medicaţie, pragul durerii, 
sistemul imunitar al pacientului, experienţa medi-

cului (23,13). Medicamente antiinflamatoare neste-
roidiene (AINS), cum ar fi ibuprofenul, diclofena-
cul şi naproxenul, etoricoxibum, celecoxibum, sunt 
eficiente în reducerea mediatorilor inflamaţiei care 
cauzează durere uşoară până la moderată şi infla-
maţie postoperatorie.

Rezultate contradictorii au fost raportate în stu-
diile recente privind indicaţiile AINS pentru con-
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trolul durerii după inserarea implanturilor dentare, 
şi anume afectarea osteointegrării implanturilor 
după consumul pe termen lung de AINS (peste o 
săptămână) (1,6,12,14,24).

Acetaminofenul (paracetamolul) este utilizat 
pentru ameliorarea durerii şi a febrei; este de obicei 
combinat cu alte medicamente şi este utilizat pen-
tru tratamentul durerii uşoare până la moderată. Se 
crede că acetaminofenul influenţează sistemul ner-
vos central; unii cercetători au remarcat că scade 
pragul durerii prin inhibarea activităţii ciclooxige-
nazei-3. Acetaminofenul nu inhibă enzima COX-1 
în ţesuturi; prin urmare, nu are efecte secundare 
gastro-intestinale. Combinaţia de acetaminofen cu 
agenţi antiinflamatori nesteroidieni poate fi efici-
entă în tratamentul durerii acute şi cronice (16,25).

Combinarea analgezicelor poate creşte eficaci-
tatea, dar fără scăderea dozei, ceea ce ar putea duce 
la riscuri ulterioare; prin urmare, substanţele pe 
bază de cofeină, codeină sau tramadol ar putea fi 
combinate cu acetaminofen pentru a-şi creşte efica-
citatea (7).

Cafeina joacă un rol important în controlul dure-
rii, structura cofeinei fiind similară cu structura 
adenozinei, care este un inhibitor al activităţii neu-
ronale în sistemul nervos central sistem (CNS) şi 
sistemul nervos periferic (PNS), având diverse 
efecte modulare prin receptorii săi – s-a demonstrat 
că activarea receptorilor A1 şi A2A conduce la an-
tinocicepţia în durerea neuropată, nociceptivă, şi 
modele inflamatorii (26). Structura cofeinei este 
similară cu adenozina şi, prin urmare, concurează 
cu adenozina pentru receptorii A2A, determinând 
inhibarea acestora. În ciuda acestui fapt, cofeina nu 
modifică eliberarea dopaminei şi, prin urmare, nu 
are potenţial asemenea cocainei. Înţelegerea aces-
tor efecte duce la interesul reînnoit în ceea ce pri-
veşte cafeina ca o opţiune nouă pentru controlul 
durerii (4).  Cafeina îşi exprimă efectul său direct 
prin blocarea centrală a receptorilor de adenozină, 
care influenţează semnalizarea durerii sau prin blo-
carea receptorilor periferici de adenozină (3,4,17),

Există şi alte studii care dovedesc rolul cafeinei 
în diminuarea durerii prin influenţarea receptorilor 
de adenozină în receptorii sistemului nervos cen-
tral. Rezultate promiţătoare au fost obţinute de cer-
cetătorii prin terapia combinată cofeină-acetamino-
fen pentru controlul durerii postoperatorii. Cofeina 

are efecte vasoconstrictoare asupra creierului şi 
sistemului vascular periferic, reducând durerile de 
cap şi migrenele (2,10).

Având în vedere rezultatele conflictuale raporta-
te în legătură cu eliminarea efectului AINS asupra 
osteointegrării implantului (1,6,12,24) şi cu privire 
la importanţa osteointegrării în stabilizarea implan-
turilor dentare, acest studiu face o comparaţie între 
2 combinaţii de substanţe cu efecte analgezice care 
nu stimulează sângerarea.

Este un studiu clinic triplu-orb care studiază ad-
ministrarea de analgezice cu conţinut cafeină/code-
ină/acetaminofen în comparaţie cu analgezice cu 
conţinut tramadol/acetaminofen, pentru a evalua 
severitatea durerii şi inflamaţiei postimplantar.

MATERIAL ŞI METODĂ

Studiul randomizat triplu-orb a inclus 30 de pa-
cienţi adulţi.

Criterii de selecţie şi includere a pacienţilor în 
studiu:

–  edentaţie unidentară mandibulară;
–  sănătoşi din punct de vedere sistemic;
–  lăţimea şi înălţimea corespunzătoare a osu-

lui, fără necesitate de grefare osoasă;
–  utilizarea unui singur protocol şi acelaşi sis-

tem de implant.
Criterii de excludere:
–  afecţiuni sistemice decompensate sau psihice 

grave;
–  infecţii locale;
–  coagulopatii;
–  sensibilitatea cunoscută la AINS, tramadol, 

codeină, cofeină şi acetaminofen;
–  sarcină sau lactaţie.
S-au întocmit acordurile informate ale pacienţi-

lor participanţi la acest studiu împreună cu broşuri-
le informativ-explicative. Fiecare pacient a fost in-
format asupra introducerii în studiu şi a semnat 
acordul informat, acesta fiind un criteriu de selecţie 
a introducerii lui în evaluare.

Au fost împărţiţi în 2 loturi de câte 15 pacienţi; 
au fost aplicate coduri aleatorii în funcţie de numă-
rul de pacienţi şi de analgezice, iar pentru fiecare 
pacient a fost ales la întâmplare un cod. Apoi, în 
funcţie de cod, un analgezic a fost livrat de către 
asistentă. Această procedură a fost executată la în-
tâmplare, prin urmare, nici pacientul, nici medicul 
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nu a ştiut ce analgezic primeşte, asistenta a fost sin-
gura persoană informată (studiu clinic triplu-orb 
randomizat). Scopul studiului a fost explicat paci-
enţilor la început, dar nu li s-a spus cine ce medica-
ment va primi. Pacienţilor li s-a comunicat să nu 
folosească nici un medicament suplimentar pentru 
durere sau inflamaţie. Pacienţii din lotul l (n = 15) 
au primit analgezic pe bază de tramadol/acetamin-
ofen 37,5 mg/325 mg şi pacienţii din grupul II (n = 
15) au primit analgezic pe bază de codeină/cafeină/
acetaminofen 8 mg/30 mg/500 mg. Toţi pacienţii 
au primit cu 1 oră înaintea intervenţiei 2 g amoxici-
lină. Durerea preoperatorie a fost evaluată utilizând 
o scală vizuală analogică (VAS)astfel încât durerea 
a fost înregistrată de la 0 – fără durere, la 10 – re-
prezentând durere severă. Pacienţii şi-au marcat ni-
velul de durere pe coloana de relevanţă (Figura 1).

FIGURA 1. Scală reprezentând nivelul de durere resimţit 
de pacient

Durerea pacienţilor a fost măsurată timp de 1 
oră, 4 ore, 8 ore, 12 ore, 1 zi, 2 zile şi 1 săptămână 
după intervenţie. Pentru a verifica tumefacţia, am 
folosit criteriile VAS introduse de Pasqualini şi co-
lab., în 2005 (Tabelul 1).

TABELUL 1. Determinarea tumefacţiei, bazată pe criteriile 
VAS introduse de Pasqualini şi colab.
VAS 0 Fără tumefacţie pacientul nu simte tumefacţie
VAS 1 Tumefacţie 

uşoară
pacientul simte o tumefacţie 
uşoară, dar nu fără importanţă

VAS 2 Tumefacţie 
moderată

tumefacţia semnificativă, fără 
tulburări în masticaţie şi deglutiţie

VAS 3 Tumefacţie 
severă

tumefacţia este remarcabilă şi face 
dificilă masticaţia

VAS 4 Tumefacţie 
foarte severă

tumefacţia severă şi evidentă, 
masticaţie dificilă, trismus uşor

VAS 5 Tumefacţie 
extremă

tumefacţia foarte severă cu 
dificultate în masticaţie şi trismus 
persistent

RezuLtate

Compararea durerii şi tumefacţiei în ambele 
grupuri.

Durerea la 1 oră nu au arătat niciun fel de dife-
renţe semnificative – între cele două loturi, dar la 
intervalele 4, 8 şi 12 h severitatea durerii la lotul cu 
analgezic pe bază de tramadol a fost semnificativ 
mai mică decât la lotul cu analgezic pe bază de co-
deină/cafeină (p: 0,001). Este de remarcat că seve-
ritatea durerii în această perioadă a fost moderată în 
ambele grupuri (VAS a fost cuprinsă între 3 şi 7, p 
= 0,001) (Tabelul 2).

durere severă

durere moderată

durere uşoară

fără durere

TABELUL 2. Nivelul durerii (scor VAS) pentru codeină/cafeină versus tramadol
Parametru Grup n scor 

VAS
SD Min Max Med p

Durere la 1 oră codeină/cafeină 15 0,34 0,514 0 2 0,00 0,592
tramadol 15 0,47 0,546 0 2 0,50

Durere la 4 ore codeină/cafeină 15 5,72 1,324 4 9 5,50 0,001
tramadol 15 4,03 1,461 2 9 4,00

Durere la 8 ore codeină/cafeină 15 6,08 1,312 4 10 6.00 0,001
tramadol 15 4,28 1,598 2 10 4,00

Durere la 12 ore codeină/cafeină 15 5,11 1,812 1 10 5,00 0,001
tramadol 15 3,34 1,114 2 6 3,00

Durere la 24 ore codeină/cafeină 15 2,88 0,648 2 4 3,00 0,071
tramadol 15 2,41 1,011 1 5 2,00

Durere la 48 ore codeină/cafeină 15 0,86 0,521 0 2 1,00 0,188
tramadol 15 0,82 1,076 0 5 1,00

Durere la 72 ore codeină/cafeină 15 0,58 0,723 0 2 1,00 0,074
tramadol 15 0,19 0,598 0 2 0,00

Durere la 1 săpt codeină/cafeină 15 0,15 0,491 0 1 0,00 0,083
tramadol 15 0,00 0,000 0 0 0,00
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Valoarea maximă a severităţii durerii a fost la 8 
ore, ajungând la minim după o săptămână. Tume-
facţia a fost de asemenea comparată între cele două 
grupuri şi s-a constatat că tumefacţia postoperator 
în prima, a doua şi a treia zi în lotul cu substanţă pe 
bază de codeină/cafeină a fost semnificativ mai 
scăzută decât cea din lotul cu substanţă pe bază de 
tramadol (p = 0,015). 

Severitatea inflamaţiei în lotul II, în comparaţie 
cu lotul I, nu a fost semnificativ diferită o săptămâ-
nă mai târziu. Severitatea inflamaţiei în ambele lo-
turi a prezentat modificări semnificative în timpul 
studiului (p = 0,001) (Tabelul 3).

Durerea a scăzut semnificativ de la început până 
la sfârşit în ambele grupuri (p = 0,001). O compara-
ţie detaliată în lotul II – s-a constatat că severitatea 
durerii la 1 oră şi la 1 săptămână a fost semnificativ 
mai mică decât la intervalele 4, 8 şi 12 h şi în ziua 
1. Cu toate acestea, intervalul 1 oră şi 1 săptămână 
nu au fost semnificativ diferite de intervalul de 
timp de 2 zile, 3 zile şi 1 săptămână. Durerea a fost 
semnificativ mai puţin severă în a doua şi a treia zi 
comparativ cu intervalele 4, 8 şi 12 ore.

În lotul I, severitatea durerii la intervalul 1 săp-
tămână şi 3 zile a fost semnificativ mai mică decât 

la intervalele de 4, 8 şi 12 ore. Severitatea durerii la 
1 oră şi la 2 zile a fost semnificativ mai mică decât 
la 4, 8 şi 12 ore.

Nu s-au observat diferenţe semnificative la alte 
intervale de timp.

Tumefacţia după intervenţia chirurgicală a fost 
maximă la 1 zi şi apoi, de la a treia zi, inflamaţia a 
scăzut până la o săptămână după intervenţie. Infla-
maţia în lotul de analgezice pe bază de codeină/co-
feină a fost semnificativ mai mică decât în lotul cu 
analgezic pe bază de tramadol în primele 3 zile, 
însă diferenţa nu a fost semnificativă la o săptămână.

În comparaţiile făcute în cadrul fiecărui grup, 
severitatea inflamaţiei în lotul II, în a şaptea zi a 
fost semnificativ mai scăzută decât în   prima, a doua 
şi a treia zi. Nu au existat diferenţe semnificative 
între prima, a doua şi a 3-a zi.

DISCUŢII

În acest studiu triplu-orb, s-a observat că severi-
tatea durerii medii raportată de pacienţii din lotul 
cu analgezic pe bază de tramadol/acetaminofen a 
fost semnificativ mai mică decât cea din lotul cu 
analgezic pe bază de codeină/cafeină până la 12 ore 

TABELUL 3. Nivelul tumefacţiei (scor VAS) pentru codeină/cafeină versus tramadol
Parametru Lot n Scor VAS SD MIN Max Med p
Tumefacţia la 1 zi codeină/cafeină 15 1,23 0.474 0 3 1,00 0,018

tramadol 15 1,42 0,853 0 4 1,00
Tumefacţia la 2 zile codeină/cafeină 15 1,76 0,835 1 4 2,00 0,007

tramadol 15 2,76 0,675 1 2 2,00
Tumefacţia la 3 zile codeină/cafeină 15 1,83 0,698 0 3 2,00 0,001

tramadol 15 2,63 0,602 2 4 3,00
Tumefacţia la 1 săpt codeină/cafeină 15 0,00 0,000 0 0 0,00 0,65

tramadol 15 0,42 0,576 0 1 0,00

FIGURA 2.  Severitatea durerii la diferite intervale de studiu pentru fiecare lot
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după implantare. Cu toate acestea, din prima zi 
după intervenţie până la o săptămână, diferenţa nu 
a fost semnificativă. A fost de asemenea observat la 
toate intervalele de timp că severitatea tumefacţiei 
după intervenţia chirurgicală în lotul II a fost sem-
nificativ mai scăzută decât cea din lotul I.

Inserarea implantului provoacă de obicei durere 
şi inflamaţie locală uşoară până la moderată şi rare-
ori severe, în funcţie de timpul şi dificultatea inter-
venţiei chirurgicale, densitatea osoasă, reactivitatea 
pacientului, efectul anestezic local (11,13,23). Prin 
urmare, este necesar să se prescrie medicamente 
analgezice şi antiinflamatoare adecvate postim-
plantar.

Studiile au arătat că utilizarea AINS pentru con-
trolul implantului pot afecta osteointegrarea im-
plantului (1,6,12,14,24). Se pare că AINS au efecte 
negative asupra formării osoase postoperator prin 
enzima Cox-2 (12). Cu toate acestea, a fost arătat că 
acest efect negativ este temporar şi nu afectează in-
tegrarea osoasă finală. Noi studii privind indicarea 
AINS pentru controlul durerii după intervenţia chi-
rurgicală au arătat şi rezultate contradictorii, în 
unele cazuri care sugerează că utilizarea pe termen 
lung a AINS (peste o săptămână) ar putea afecta 
osteointegrarea implanturilor (1,6,12,14,24). Pe de 
altă parte, Macedo şi colab. au raportat în 2015 des-
pre cafeină că acţionează ca antioxidant, anti-muta-
ţie, angiogenic şi antiinflamator (17), fiind util în 
procesul de osteointegrare. De asemenea, are efecte 
vasoconstrictoare asupra vaselor periferice.

Studiile au arătat că analgezice care conţin un 
opioid, cum ar fi clorhidratul de tramadol şi fosfa-
tul de codeină, sunt eficiente în scăderea durerii 
medii după intervenţia chirurgicală (10,19). Este de 
remarcat faptul ca durerea a atins un maxim în am-
bele loturi la intervalul de 8 ore postoperator.

Majoritatea pacienţilor au avut durere mică sau 
deloc la 1 oră după intervenţie, datorită unui efect 
local al anestezicului; totuşi, durerea a început la 4 
ore postoperator în ambele grupuri, odată cu meta-
bolizarea anestezicului, şi scade în timp până la in-
tervalul de 1 săptămână. S-a observat că severitatea 
durerii în lotul I la intervalele 4, 8 şi 12 ore posto-
perator a fost semnificativ mai mică decât cei din 
lotul II. Cu toate acestea, la alte intervale, durerea  
nu a fost semnificativ diferită între cele două gru-
puri. Chiar şi la intervalele postoperatorii de 4, 8 şi 
12 ore, nivelul de durere în cele două grupuri a fost 
înregistrat ca moderat (VAS a fost între 3 şi 7 ani). 
Cu alte cuvinte, efectele analgezice ale substanţelor 
pe bază de codeină/cofeină, cu o mică întârziere, 
erau aproape de cele ale analgezicelor pe bază de 
tramadol.

Tumefacţia în lotul II a fost semnificativ mai 
mică decât tumefacţia din lotul I în prima, a 2-a şi a 
3-a zi. Cu toate acestea, după o săptămână, nu au 
existat diferenţe semnificative între cele 2 loturi. 
Severitatea tumefacţiei în ambele loturi s-a schim-
bat semnificativ în timp. Aceasta a atins un maxim 
în ambele loturi în a doua zi postoperator şi de la a 
treia zi până la 1 săptămână după intervenţia chirur-

FIGURA 3. Tendinţa de inflamaţie în timpul acestui studiu, pentru fiecare lot.
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gicală a scăzut. Ambele grupuri au prezentat cele 
mai mici inflamaţii locale după o săptămână.

Severitatea tumefacţiilor din lotul II a fost mai 
mică decât cea înregistrată în lotul I, astfel încât s-a  
ajuns la concluzia că efectul antiinflamator al cofe-
inei a fost semnificativ mai mare decât cel al clor-
hidratului de tramadol, care ar putea fi atribuit me-
canismului vasoconstrictor al cofeinei în vasele de 
sânge din zona maxilo-facială prin afectarea recep-
torilor A1 şi stimularea sistemului nervos simpatic. 
Acest proces ar creşte eliberarea de catecolamine şi 
ar stimula axa renină-angiotensină-aldosteron. Ar-
ticole publicate susţin acest lucru, ideea naturii va-
soconstrictoare a cofeinei rezultând într-o scăderea 
scăzută a inflamaţiei comparativ cu opioidele 
(9,18).

Severitatea inflamaţiei după intervenţii chirurgi-
cale orale, în special în absenţa unui proces infecţi-
os, scade în a treia zi până în prima săptămână post-

operator (8,20,21). Rezultatele studiului confirmă 
această tendinţă în ambele grupuri.

CONCLuzII

Conform acestui studiu, analgezicele cu conţi-
nut pe bază de tramadol sunt semnificativ mai efi-
ciente decât cele care conţin codeină/cafeină în re-
ducerea durerii postoperatorii. S-a concluzionat, de 
asemenea, că această combinaţie pe bază de codei-
nă/cafeină/acetaminofen este semnificativ mai efi-
cientă decât combinaţia pe bază de tramadol/aceta-
minofen în reducerea tumefacţiei postoperatorii, în 
primele 3 zile.
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